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SUMÁRIO

Projeto de Lei Complementar n' 108, de 1989
(Do Sr. Juarez Marques Batista)

_IV -::. !,~uen~ ~Jl_edie~~

NILSON GIBSON - Neccssidade de urgcnte re
visão do Programa Nacional do Álcool.

(Pág.9480)

DOMINGOS JUVENIL - Comissão encarrega
da de averiguar as causas do acidente envolvendo
vôo de aviãõ da Varig que ia de Marabâ a Belém,

(Púg.9481)

ASDRÚBÀL BENTES - Reivindicações dos ex
propriados da Hidrelétrica de Tucuruí.

(Púg.9481)

JOÃO CUNHA - Manifestação de Fernando
Collor de Mello. à imprensa. contra a reserva de
mercado na área da informática.

(Pág.9481)

IVO MAINARDI - Registro da visita à Càmara
dos Deputados de membros da Comissão de Agri
cultura e Meio Ambiente do Parlamento'Sueco.

- (P:íg.9481)

TInET DE LIMA - Proposta de modificação
do calendário eleitoral. para coincidência das elei
ções. desde Presidente da República até Vereado
res.

(P.âg. 9482)

GUl'vl.ERCINDO MILHOMEM (Pela ordem) 
Reação de Vereadores da Câmara Municipal de São
Paulo, entre os quais integrantes do PRN. contra
prisão de servidores da instituição.

(Às Comissões de Constituição e Justiça e Reda
ção, e de Desenvolvimento Urbano, Interior e Ín
dio.)

No DCN de 15-6-88, pág. 4,817, coluna 1

Onde se lê:

Projeto de Lei n" 2.671, de 1989 (Do Sr. Juarez
Marques Batista)

Leia-se:

(pág.9482)

JUAREZ MARQUES BATISTA - Ingerência
do Banco Mundial no Sistema Financeiro Nacional.

(Pág.9482)

tuição e Justiça eRedação, pelá constitucionalidáde,
juridicidade e técnica legislativa; e. das Comissões
de Serviço Público e de Finanças, pela aprovação.

Projeto de Lei n' 1.456-B, de 1989 (Do Tribunal
Superior do Trabalho) - Cria a 17" Região da Jus
tiça do Trabalho e o respectivo Tribunal Regional
do Trabalho, institui a correspondente Procuradoria
Regional do Ministério Público da União junto à
}ustiça do Trabalho. e dá outras providências; tendo
pareceres: da Comissão de Constituição e Justiça
c Rcdação, pela constitucionalidade, juridicidade,

.técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação do
Substitutivo do autor. com cillco emendas. contra
os votos dos Srs. Theodoro Mendes, Horácio Ferraz,
Jorge Medauar e Roberto Torres, com voto em sepa
rado do Sr. Aldo Arantes; da Comissão de Trabalho,
pela aprovação, com Substitutivo; e, da Comissão
de Finanças, pela aprovação do Substitutivo do au
tor. com emenda.

Projeto de Lei n' 2.014-A, de 1989 (Do Tribunal
Superior do Trabalho), - Altera a composição do
Tribunal Regional do Trabalho da 9' Região. cria
a função de Corregedor Regional e cargos em comis
são e de provimento efetivo no Quadro Permanente
da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da
9' Região e estabelece outras providências; tendo
pareceres: da Comissão de Constituição e Justiça
e Redação. pela con5titucionalidade. juridicidade
e técnica legislativa e. no mérito. pela aprovação;
c, da Comissão de Finanças, pela aDrovacão.

ERRATAS (Pâgs. 9474 a 9480)

(Republica-se em virtude de novo despacho do
SI', Presidente.)

.Na ementa;' onde se lê:

Projeto de Lei n" 2.303. de 1989 (Do Sr. Luiz
Inácio Lula da Silva) - Dispõe sobre a transferência
de imóveis financiados pelo Sistema Financeiro da
Habitação. e d:í outras providências.

(Anexe-se ao Projeto"de Lei n" 1.569/89.)
Leia-se:

Projeto de Lei n" 2.303. de 1989 (Do SI', Luiz
Inácio Lula da Silva) - Dispõe sobre a transferência
de imóveTh financiados pelo Sistema Financeiro dã
Habitação, e dá outras providências:

PROJETOS A IMPRIMIR

(Págs. 9437 a 9474)

Projeto de Lei n' 1.454-A, de 1989 (Do Tribunal
iuperior do Trabalho) - Altera a composição e
ti orgamzaçao mtcrna do·TribunaTRcgioíiãIâOTra
balho da 4' Região, cria cargos e dá outra provi
dências, tendo pareceres: da Comissão de Consti-

(Pág.9437)

Do Scnhor Deputado NELSON SABRÁ. comu
nicando sua impossibilidade de registrar sua pre
sença nos dias 5 e 6 de setembro de 1989.

1":' ATA 122' SESSÃO DA 3' SESSÁO LEGISLA·
TIVA DA 48' LEGISLATURA EM 14 DE SETEM
BRODE.1989

I - Abertura da Sessão

. (Pág. 9437)

Do Senhor Deputado NESTOR DUARTE comu
nicando sua eleição para coordenador da Bancada
Federal do PMDB.

TELEGRAMA

m - Leitura do Expediente

OFfcIOS

11- Leitura e assinatura da ata da sessão anterior

(Pág.9437)

Do Senhor Deputado FLORICENO PAIXÃO,
solicitando a retirada do Projeto de Lei n' 3.323189.

COMUNICAÇÃO

(Pág.9437)

Do Senhor Deputado VIVALDO BARBOSA,
Líder do PDT, indicando o Deputado GONZAGA
PATRIOTA, para suplcntc da Comissão dc Const:
tuição e Justiça e Redação.

Do Scnhor Deputado GASTONE RIGHI, Líder
:do PTB, indicando o Deputado VALMIR CAM
PELO para Vice-Líder do Parti~o.

REQUERIMENTO
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«(Pág. 9506)

«Pág. 9504)

ELIAS MURAD - Envio. aos Bispos do Brasil,
da "Oração pelo Líbano", a ser rezada especial·
mente no Dia Nacional de Oração pelo LIDano.

(Pág.95OO)

JOSÉ CARLOS COUTINHO -Outorga do Prê
mio Tecnológico Liceu de 1989, do Liceu de Artcs
e Ofícios de São Paulo, à empresa mineira Biobrás
- Bioquímica do Brasil S.A., pela sintetização da
insulina humana no Brasil.

(Pág.9500)

EVALDO GONÇALVES - Considerações 50,

bre proposta.de nova Lci Agrícola para o País.
. (Pág.9501)

DIONÍSIO HAGE - Punição dos responsáveis
pelo acidente do Boeing 737-200, da Varig, na região
Amazônica. Transcrição do artigo "O crime da indi
ferença". publicado pelo jornal O Estado de S. Pau-

. lo, edição de 13-9-89. .

MILTON BARBOSA - A prioridade dos trans
portes 'f~rroviários.

V ..:... Grande Expediente

VIRGÍLIO GUIMARÃES - Simbolismo da
presença do Deputado Luiz Inácio Lula da Silva
nas comemorações do dia 7 de setembro em Ouro.
Preto, Estado de Minas Gerais. Dívida externa 
nova forma de colonialismo internacional.

(Pág. 9504)

do Mato Grosso do Sul. Nota puqlicada no Jornal
do Brasil sobre derrubada de árvores no Brasil.

(Pâg.9499)
NEY LOPES - Problemática do abastecimento

de água em Mossoró, Estado do Rio Grande do
Norte. (Pâg. 9500)

DARCY DEITOS - Dotação orçamel1tária para
construção e pavimentação do trecho rodoviário en
tre os municípios de Goiô-erê e Iporã, Estado do
Paraná.

(Pág.9502)

HENRIQUE EDUARDO ALVES - Medidas
de proteção para a fauna ictiológica. .

(Pág.9502)

MENDES RIBEIRO - Vinculação do voto a
benesses futuras. .

(Pág.9502)
EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS - Defesa

da Editora Abril contra acusaçõcs do candidato Leo
nel Brizola.

(Pâg.9503)

DASO COIMBRA - Relevância da publicação
do texto constitucional pelo método Braille.

(Pág. 950~)

AÉCIO NEVES - Programas educacionais para.
diminuir os índices de analfabetismo no País.

«Pág. 9503)
"-

MANUEL DOMINGOS - Violências praticadas
contra os trabalhadores rurais no Estado do Piauí.
Assassinato do Lavrador Francisco Cardoso de Ma·
cedo no Município de José de Freitas, Estado do
Piauí. Protelação de vistoria pelo Incra para dcsa
propriação da área denominada Cabaré, no Estado
'do Pia.uí.

(Pág. 9503)

HAROLDO LIMA - Greve reivindicatória dos
,profissionais da área da saúde no Estado da Bahia..

«Pág. 9503)

MAURíLIQ FERREIRA LIMA - Inconstitu
cionalidade de proposta apresentada â Comissão de
'Constituição e Justiça e Redação sobre adoção do
voto distrital nas eleiçóes de 1990.

JORGE LEITE - Importância da criação do Ins'
tituto Internacional da Língua Portuguesa.

(Pág.9492)

JOSÉ GENOÍNO - Prática da corrupção no
País. Divulgação de falsa imagem do candidato à
Presidência da República Fernando Collor de Mello.

(Pág.9492)
CARLOS VINAGRE - Palestra proferida pelo

orador na UI Festa do Cacau, em Altamira, Estado
do Pará. (Pâg. 9493)

MAURO SAMPAIO - Realização de Simpósio
sobre Juazeiro do Padre Cícero e a Beata Maria
de Araújo, Juazeiro do Norte, Estado do Ceará.

. (Pág. 9494)
CHAGAS NETO - Realidade da cultura da soja

em Rondônia. (Pág. 9494)
DORETO CAMPANARI - Corte, peÍa Tele·

brasília. das linhas telefônicas do Departamento de
Polícia Federal. (Pág. 9495)

WALDIR PUGLIESI - Analfabetismo no Bra-
sil. . (Pág. 9495)

JOÃO PAULO - Projeto do Deputado Luiz Iná
cio Lula da Silva que estabelece as fontes de custeio
da.Previdência Social. (Pág. 9495)

ISMAEL WANDERLEY - Urgente necessida
de de canalização d'água da lagoa Boqueirão para
a região de Serra Verde, Município de Touros, Esta
do d9 Rio Grande do Norte.: (Pâg. 9495)

FABIO RAUNHEITTI - Problemas dos trans-
portes coletivos do Grande Rio. (Pág. 9496)

ASSIS CANUTO - Importância do porto hidro·
viário de Porto Velho para a economia da região
Norte-Nordeste. (Pág. 9496)

COSTA FERREIRA - Liberação de recursos
governamentais para construção de avenidas, viadu
tos e passarelas em São Luís, Estado do Maranhão.

. (Pág. 9496)
LÉZIO SATHLER - A cultura da noz maca-

dâmia no País. (Pág. 9496j

OSVALDO BENDER - Adoção de medidas
para combate à inflação no País. (Pâg. 9497)

FLORICENO PAIXÃO - Conveniência da ime:
diata contratação, pelo lapas, dos candidatos apro
vados em concurso público para Fiscal de Contri
buições Previdenciárias. (Pág. 9497)

ÁTILA LIRA - Apoio à rejeição pela Câmara 
dos Vereadores de Teresina. Estado do Piauí. do
veto aposto pelo Prefeito da localidade ao projeto
de )ei do Vercador Renato Berger que isenta os
policiais civis do pagamento de passagens nos trans
p0l::.tes urbanos. . (Pág. 9497)

ULDURICO PINTO'- Devastação das reservas
florestais brasileiras. - (Pâg. 9497)

PAULO PAIM - Privatização das empresa~ esta-
tais brasileiras. (Pâg. 9497)

MOISÉS AVELINO - Proposta de elaboração
de plano para conservação e melhor aproveitamento
da Amazônia. (Pág.9498)

NEUTO DE CONTO - Realização do I Semi
nário Municipal de Armazenagem, em Nova Trento,
Estado de Santa Catarina, . (Pág.9498)

MYRIAM PORTELLA - Efeitos da seca na
"!ícrorregião dos Baixões Agrícolas Piauienses, Es
tado do Piauí. (Pág. 9498)

VLADIMIR PALMEIRA - Matéria do Jornâl
do Brasil sobre utilização de informações sigilosas
do sistema financeiro, no caso Naji Nahas.

(Pág.9498)
FERES 'NADER - Transformação da dívida ex

terna em investimentos de preservação ambiental.
. (Pág. 9499) .

JOSÉ TAVARES - Protesto contra aumento
das tarifas de transporte público em Londrina, Esta
do do Paraná. (Pág.9499)

GIDEL DANTAS -Aproveitamento de sangue
bovino na preparação da merenda escolar.

(Pág.9499)
GANDI JAMIL - Realização no Brasil da Con

ferência Internacional de Meio Ambiente em 1992.
Realização do I Congresso Internacional sobre Con
servação do Pantanal em.Campo Grande, Estado

ARNALDO FARIA DE SÁ - Registro da reti
rada pelo Governo da proposta orçamentária que
visa a retornar às microempresas a tributação do
Imposto de Renda. Necessidade de a Previdência
Social abreviar a confecção dos carnês dc revisão'
dos aposentados. (Pág. 9483)

ALCENI GUERRA - Transcrição da entrevista
"A Missão dos Pais". publicada pela revista Veja,
edição de 6-9-89. (pág. 9483j

SADIE HAUACHE - Importância da constru- .
ção de portos no rio Amazonas. (Pág. 9484)

WILSON CAMPOS - Repúdio à Medida Provi-
sória n" 80. (Pág. 9484)

PAULO RAMOS - Política do Governador Mo·
reira Franco em relação à segurança pública e ao
tratamento dispensado aos policiais militares e aos
bombeiros. (Pâg. 9484)

IRMA PASSONI - Política de equalização na
cional do prcço do açúcar e do álcool. Malversação
do dinheiro público. (Pág. 9485)

MANOEL CASTRO - Transcrição do artigo "O
efeito contrapartida", do Dr. Paulo Armindo de
Azcvcdo. Greve do funcionalismo municipal de Sal
vador, Estado da Bahia. (Pâg. 9485)

IRMA PASSONI - (Pela ordem) - Anúncio
de apresentação de projeto de lei que reduz o prazo
para pagamento de salários e pedido de resposta
à questão de ordem sobrc a Coroa-Brastel.

(Páll·9485)
PRESIDENTE (Arnaldo Faria de Sá) - Res-

posta à Deputada Irma Passgni. (Pág. 9486)
ANTÔNIO CARLOS KONDER REIS - Pro

blemática da elaboração do Orçamento da União
para 1990. Anúncio de apresentação de projeto de
lei que altera o Regimcnto Comum. (Pág. 9486).

JAYME PALIARIN - Cobrança pelos bancos
de percentagem indevida nos débitos dos produtores
rurais. Transcurso de aniversário de fundação do
Município de Limeira, 'Estado de São Paulo.

. (Pág. 9488)
JOSÉ DUTRA - Liberação de cotas de impor

tação para a Zona Franca de Manaus. (Pág. 9488)

BENEDITA DA SILVA-Apresentação. à Co
missão de Relações Exteriores da Câmara dos Depu
tados, da "Proposta da Frentc Farabundo Marti para
Libertação Nacional de EI Salvador, Centro Amé·
rica". (Pâg.9488)

ADYLSON MOTTA (Pela ordcm) - Obediên
cia à ordem de inscrição do orador para falar no
Pequeno Expediente. _ (Pág. 9489)

PRESIDENTE (Arnaldo Faria de Sá) - Res-
posta ao Deputado Adylson Motta.. sPág. 9489)

LURDINHA SAVIGNON - Inclusão, na Or-
. dem do Dia, do Projeto de Lci n'! 1.456, de 1989.
que dispõe sobre a criação da 17' Rcgião da Justiça
do Trabalho e do Tribunal Regional do Trabalho,
no Espírito Santo. (Pág. 9489)

GERALDO ALCKMIN FILHO - Trabalho do
ProL Antônio Fránco Montoro. Vice-Presidente da
Sociedade Internacional de Mastologia, sobre o cân
cer da mama. (Pâg.9489)

ADYLSON MOTTA - Transcrição do artigo
"Sob o Signo do Vazio". Posição do orador em
relação à privatização de empresas. (pág. 9489)

ERNESTO GRADELLA - Libertação do' Ve
reador Romildo Raposo. Campanha do presiden
ciável Luiz Inácio Lula da Silva. (Pág. 9490)

GONZAGA PATRIOTA - Extinção da Funda·
ção Estadual de Planejamento Agrícola de Pernam
buco. . " (Pág.9490)

MATHEUS IENSEN - Proposta de e.menda à
,Constituição referente à tributação sobre publica
ções consideradas, por lei. ofensivas à moral e aos

'bons costumes, bem como sobre o papel destinado
à sua impressão. (Pág.9491)

SÉRGIO SPADA - Reformulação da jJOlítica
previdcnciária no País. (Pág. 9492)

HARLAN GADELHA - Falecimento, em Re- .
cife, de Flávio Guerra, éscritor e historiador per
nambucano. (Pág.9492\
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VI - Ordem do Dia

(Págs. 9510 a 9527)

APRESENTAÇÃO DE PROPOSIÇÕES: JOSÉ
TAVARES, LUIZ INÃCIO LULA DA SILVA,
ANTERO DE BARROS, HENRIQUE EDUAR
DO ALVES, JORGE LEITE, CHAGAS NETO,
ANTÓNIO UENO, IRMA PASSONI, JAYME
PALIARIN, GERSON MARCONDES, FLORI
CENO PAIXÃO, ULDURICO PINTO, RALPH
BIASI, RENAN CALHEIROS, ALCENI GUER
RA, JORGE ARBAGE, KOYU IHA, GIDEL
DANTAS, GANDI JAMIL" AMAURY MÜ
LLER, BETE MENDES, JOSE CARLOS COUTI
NHO, LEOPOLDO SOUZA, UBIRATAN SPI
NELLI, DASO COIMBRA.

RUY NEDEL - Comunicação, como Líder, so
bre urgente necessidadc dc liberação, pelo Minis
tério da Fazenda e Secretaria do Planejamento, de
recursos já empenhados para a Legião Btasileira
de Assistência. Existência de claro temor das elites
e grandes órgãos de comunicação nacionais da vitó
ria do PMDB e de Ulysses Guimarães na sucessão
presidencial.

ANTÓNIO PEROSA-Comunicação, como Lí
der, sobre repúdio à inclusão, no livro "Jogo da
Direita", do jornalista René Dreifuss, do seu nome
entre os Deputados eleitos com o apoio da UDR.

ADHEMAR DE BARROS FILHO - Comuni
cação, como Líder, sobre descumprimento, pela Te
lesp, de obrigações contratuais relativamente à im
plantação de linhas telefônicas no Estado.

GIDEL DANTAS - Comunicação. como Líder,
sobre realização de Encontro Regional de Prefeitos
e Vereadores cearenses para abordagem do tema
"Revolução pelos Municípios".

ARNALDO FARIA DE SÃ - Comunicação,
como Líder, sobre editorial "Vitória do Casuísmo",
publicado no jornal Folha de S. Paulo.

NEY LOPES-Comunicação, como Líder, sobre
razões da proposta apresentada à Comissão de Cons
tituição e Justiça e Redação para fixação da data
das eleições parlamentares de 1990. Existência de

. apoio na doutrina do Direito Público sobre a compa
tibilidade do voto distrital ou regional sob a forna
do sistema proporcional.

ADEMIR ANDRADE - Comunicação. corno
Líder. sobre presença na Casa de representantes
de expropriados pela Usina Hidrelétrica de Tucuruí.

GERSON PERES":"" Comunicação. como Líder,
sobre necessidade de regulamentação da transferên
cia de jogadores brasileiros de futebol paia o exte
rior.

IRMA PASSONI (Pela ordem) - Inconveniência
da retirada de pauta de projeto de lei estabeleceior
de limites de remuneração dos servidores civis e
militares federais.

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Resposta
à Deputada Irma Passoni.

ALDO ARANTES - Comunicação. como Lí
der. sobre apoio~o PC do B à suspensão do paga
mento da dívida externa brasileira.

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Discussão
única do Projeto de Lei n' 2.830, de 1989. Indeferi
mento de requerimento. do Deputado Harlan Gade
lha. de concessão de prazo para o oferecimento de
parecer ao Projeto de Lei n' 2.830. de 1989.

JORGE ARBAGE - Parecer, na condição de
Relator designado pela Mesa em substituição à Co
missão de Constituição e Justiça e Redação, ao Pro
jeto de Lei n' 2.830, de 1989, e às emendas a ele
apresentadas.

MIRO TEIXEIRA - Parecer. na condição de
Relator designado pela Mesa em substituição à Co
missão de Finanças, ao Projeto de Lei n' 2.830,
de 1989, e às emendas a ele apresentadas.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Votação
e rejeição das Emendas de Plenário n'; l-C, 2. 3.
8-A. 10 e 1 ao Projeto de Lei n' 2.830, de 1989.

Votação e rejeição das Emendas de Plenário n's

l-A. 4. 5, 6, 7, 8, 9, 11 e 12.
Votação e rejeição da Emenda de Plenário n" 1-B.

destacada.
Votação e rejeição do Projeto de Lei n' 2.830.

de 1989. Prejudicialidade das demais matérias. En
vio da proposição ao Arquivo.

Discussão única do Projeto de Lei n" 2.974. de
1989. Indeferimento de requerimento do Deputado
Michel Temer, de concessão deoprazo para ofereci
mento de parecer ao Projeto de Lei n" 2.974, de
1989.

ROSÃRIO CONGRO NETO -Parecer, na con
dição de Relator designado 'pela Mesa em substi
tuição à Comissão de Constituição e Justiça e Reda
ção. ao Projeto de Lei n' 2.974, de 1989. e às emen
das a ele apresentadas.

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Votação
e rejeição das Emendas de Plenário ao Projeto de
Lei n' 2.974, de 1989.

Votação e aprovação do Projeto de Lei n' 2.974,
de 1989, e de sua redação final. Envio da proposição
ao Senado Federal. .

Votação, em discussão única, do Substitutivo do
Senado ao Projeto de Lei n' 1.71O-D, de 1989.

VIRGILDÃSIO DE SENNA, VIRGÍLIO GUI
MARÃES, GERSON PERES, ALDO ARANTES
- Encaminhamento da votação do Projeto de Lei
n" 1.710-D, de 1989.

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Votação
e aprovação do Substitutivo do Senado ao Projeto
de Lei n' 1.710-D, de 1989. ressalvada a matéria
destacada. Prejudicialidade do projeto originalmen
te aprovado pela Câmara e dos destaques para apro
vação de dispositivos referentes ao substitutivo do
Senado.

Votação do Destaque n' 1, para rejeição do inciso
UI do art. 3' do Substitutivo do Senado, prevale
cendo o texto aprovado pela Câmara.

ALDO ARANTES (Pela ordem) - Declaração
do voto contrário da Liderança do PC do B ao desta
que em votação.

IBSEN PINHEIRO (Pela ordem) - Pedido de
esclarecimento sobre processo de votação. Decla
ração de voto da Liderança do PMDB.

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Resposta
ao Deputado Ibsen Pinheiro.

Votação e rejeição do Destaque n' 1.
Votação e aprovação de requerimento para vota

ção englobada dos Destaques n" 2, 3, 5-A, 6, 7,
7-B. 8, lO, ll-A. 12, 15-A, 16-A, 17, 20 e 20-B,
para aprovação, ficando suprimida a matéria do tex
to.

VIRGÍLIO GUIMARÃES (Pela ordem) - Ex
clusão dos destaques para votação em globo do de
n' 7, relativo à expressão "de órgão e entidades
públicas". constante do § 1" do art. 4'.

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Deferi
mento do pedido do Deputado Virgílio Guimarães,
ficando o Destaque n' 7 para votação em separado.

Votação e aprovação dos Destaques n" 2, 3, 5-A,
6, 7-B, 8, lO, lI-A. 12, 15-A. 16-A, 17.20 e 20-B.

Prejudicialidade dos Destaques n"; 3-A, 7-A, 8-A,
lO-A, 12-A, 13, 14, 17-A. 20-A e 20-C.

Votação do Destaque n' 7, para rejeição da ex
pressão "de órgãos c entidades públicas". constantes
do § l' do art. 4' do Substitutivo do Senado.

IBSEN PINHEIRO (Pela ordem) - Inocorrência
de prejuízo para a propositura com a supre!isão pre
conizada pelo destaque.

ALDO ARANTES (Pela ordem) - Razões do
voto contrário da Liderança do PC do B ao destaque

~ em votação.
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IBSEN PINHEIRO (Pela ordem) - Possibilida
de da ocorrência de veto presidencial ao § l' do
art. 4'1, por inconstitucionalidade. tese já sufrllgada

,pela Comissão de Constituição e Justiça e Redação
da Casa.

ALDO ARANTES (Pela ordem) - Manutenção
do voto contrário da Liderança do PC do B ao desta
que em votação.

PERCIVAL MUNIZ (Pela ordem) - Esclare
cimento sobre ser o texto pretendido pelas liderat\
ças resultante de acordo com os Governadores da
região Centro-Oeste.

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Votação
e aprovação do Destaque n' 7.

ALDO ARANTES, PAULO PAIM (Pela or
dem) - Apresentação de pedido de verificação e
de votação.

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Deferi
mento do pedido de verificação de votação.'Anúncio
da suspensão da sessão para convocação dos deputa
dos a plenário.

FERNANDO SANTANA (Pela ordem) - Con
veniência de imediato início da votação com amplia
ção do prazo destinado ao processo de coleta do,s
votos. .

GASTONE RIGHI (Pela ordem) - Conveniên
cia do adiamento da votação da matéria, por clara
inexistência de quorum para a votação.

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Resposta
ao Deputado Gastone Righi.

FERNANDO SANTANA (Pela ordem) - Aten
dimento, pela Presidência, de sugestão para ime
diato início da votação.

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Resposta
ao Deputado Fernando Santana. Suspensão da ses
são.

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Reaber
tura da sessão. Esclarecimento sobre o processo de
votação.

IBSEN PINHEIRO (Pela ordem) - Pedido de
esclarecimento sobre o processo de votação.

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Resposta
ao Deputado Ibsen Pinheiro.

GASTONE RIGHI (Pela ordem) - Pedido de
esclarecimento sobre expressão destacada.

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Resposta
ao Deputado Gastone Righi.

JOSÉ EGREJA, VIRGILDÁSIO DE SENNA,
ALDO ARANTES, GERSON PERES, JOSÉ TEI
XEIRA, ROBERTO BALESTRA, ARTUR LI
MA CAVALCANTI, IBSEN PINHEIRO (Pela or
dem) - Declaração de voto das Lideranças do PTB,
PSDB, PC do B, PDS, PFL, PDC, PDT e PMDB,
respectivamente.

(Procede-se à votação.)

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Anúncio
da inexistência de quorum para votação. Adiamento
da votação dos projetos constantes dos itens 4 e
5 da Ordem do Dia. Retirada do Projeto de Lei
n' 1.456, de 1989, da Ordem do Dia, para publicação
de emenda.

Discussão única do Projeto de Lei n' 1.915, de
1989. Encerramento da discussão.

DARCY DEITOS, TADEU FRANÇA, MAU,
Rq SAMPAIq, HENRIQUE EDU)..,RDO AL
VES, MAURICIO NASSER. JOSE GOMES,
FRANCISCO ROLIM. LEOPOLDO SOUZA,
AGASSIZ ALMEIDA, ERALDO TRINDADE,
OSWALDO LIMA FILHO. WAGNER LAGO,
JOÃO AGRIPINO, EVALDO GONÇALVES,
LUIS ROBERTO PONTE (Pcla ordem) - Regis
tro do voto que profeririam na vrrificação de vota
ção.
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OSWALDO LIMA FILHO (Pela ordem) - Reti
ficação do voto antes declarado.

EDME TAVARES. ANTÔNIO PEROSA. CID
CARVALHO. MANOEL MOREIRA .. JOSÉ
CARLOS VASCONCELOS (Pda ordem) - Re
gistro do voto que profeririam na verificaçlio de vo
tação.

VII - Homenagem

(Págs. 9527 a 9530)

JORGE ARBAGE. JOFRAN FREJAT. EU
CLIDES SCALCO. FELIPE MENDES. CHAGAS
DUARTE, VALMIR CAMPELO. MIRALDO
GOMES - Homenagem ao transcurso do 40" ani
versário de ordenaçlio sacerdotal do Cardeal Arce
bispo de BrasJ1ia. D. José Freire Falclio.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

PRESIDENTE (Paes dc Andrade) - Solidarie
dade da Mesa às homenagens prestadas pela Casa
a D. José Freire Falcão pelo tramcurso do 4(), aniver
sário de sua ordenação sacerdotal.

VIU - Encerramento

(Pág.9530)

Discurso proferido pelo Sr. ERNESTO GRADE
LLA na sessão de 5 de setembro de 1989: Prisão
do Vereador Romildo Raposo. em Diadema. Esta
do de São Paulo. Perseguição ao Sr. Agostinho dos
Santos de Castro por parte da Caixa Econômica
Federal. Slio Paulo.

2- ATO DA MESA
{(Pág. 9531)

Aposentadoria: Joanir Ferreira de Oliveira

Setembro de 1989

3 - ATAS DAS COMISSOES
(Pág. 9531)

Comissão de Minas e Energia. 13' reunião ordiná
ria. em 12-9-89;

Comissão de Serviço Público. 10' reunião Ordimí
ria. em 31-8-89.

4- MESA (Relaçlio dos membros)

5- LÍDERES E VICE.LÍDERES (Relação dos
membros)

6 - COMISSÕES TÉCNICAS (Relação dos
membros)

Ata da 122~ Sessão, em 14 de setembro de 1989
Presidência dos Srs.: Paes de Andrade, Presidente; Inocêncio·Oliveira, Primeiro
Vice-Presidente; Wilson Campos, Segundo Vice-Presidente; Carlos Cotta, Tercei
ro Secretário; Floriceno Paixão, Suplente de Secretário; Arnaldo Faria de Sá,
Suplente de Secretário; José Melo, Suplente de Secretário

ÀS 13 HORAS COMPARECEM OS SENHORES:

Paes de Andrade
Inocêncio Oliveira
Wilson Campos
Luiz Henrique
Carlos Cotta
Ruberval PUotto
Feres Nader
Arnaldo Faria de Sá
José Mello.

Acre

José Melo - PMDB;
Nosser Almeida - PDS.

Amazonas

Bernardo Cabral- PMDB; Beth Azize-

Rondônia

Arnaldo Martins - PSDB; Raquel Cândido - PDT.

Pará

Aloysio Chaves - PFL; Arnaldo Moraes - PMDB;
Gabriel Gnerreiro - PSDB; Jorge Arbage - PDS.

Tocantins

Ary Valadão - PDS; Paulo Sidnei - PMDB.

Maranhão

Antonio Gaspar - PMDB; Costa Ferreira - PFL:
Eliézer Moreira - PFL; Eurico Ribeíro - PRN; Ha·
roldo Sabóia - PMDB; José Teixeira - PFL; Wagner
Lago-PMDB.

Piauí

Felipe Mendes - PDS; Jesualdo Cavalcanti - PFL;
Manuel Domingos - PC do B.

Ceará

Bezerra de Melo - PMDB; Etevaldo Nogueira
PFL; Furtado Leite - PFL; José Lins - PFL; Orlando
Bezerra - PFL;

Rio Grande do Norte

Iberê Ferreira - PFL; Marcos Formiga - PL; Vingt
Rosado - PMDB.

Parmba

Adauto Pereira - PDS; Antonio Mariz - PMDB:
Evaldo Gonçalves - PFL; João da Mata - PSDB.

Pernambuco

Artur de Lima Cavalcanti - PDT; Egídio Ferreira
Lima - PSDB; Harlan Gadelha - PMDB; José Tinoco
- PFL; Nilson Gibson - PMDB; Salatiel Carvalho

Alagoas

Eduardo Bonfim - PC do B; José Costa - PSDB;
Vinicius Cansanção - PFL.

Sergipe

Acival Gomes - PSDB; Djenal Gonçalves 
PMDB; José Queiroz - PFL.

Bahia

Afrísio Vieira Lima - PMDB; Ângelo Magalhães
- PFL; Eraldo Tinoco - PFL; Fernando Santana 
PCB; Jairo Carneiro - PFL; João Alves - PFL; Lídice
da Mata - PC do B; Manoel Castro - PFL; Miraldo
Gomes - PDC; Uldurico Pinto - PMDB.

Espírito Santo

Jones Santos Neves - PL; Lurdinha Savignon 
PT; Nyder Barbosa - PMDB.

Rio de Janeiro

Adolfo Oliveira - PL; Benedita da Silva - PT;
Denisar Arneiro - PL; José Luiz de Sá - PL; Miro
Teixeira - PDT; Paulo Ramos - PDT; Sandra Caval
canti - PFL; Simão Sessim - PFL; Vivaldo Barbosa
-PDT.'

Minas Gerais

Aloísio Vasconcelos - PMDB; Carlos Cotta
PSDB; Célio de Castro - PSDB; Elias Murad 
PSDB; João Paulo - PT; Leopoldo Bessone - PMDB;
Maurício Pádua - PMDB; Raimundo Rezende 
PMDB; Rosa Prata - PMDB; Virgnio Guimarães 
PT.

São-FaI.iiu

Adhemar de Barros Filho - PRP; Agripino de Oli
veira Lima - PFL; Aristides Cunha - PSC; Doreto
Campanari - PMDB; Fausto Rocha - PRN; Florestan
Fernandes - PT; Gastone Righi - PTB; Inna Passoni

- PT; José Genoíno - PT; Nelson Seixas - PDT;
Robson Marinho - PSDB; Tito Costa - PMDB.

Goiás

Aldo Arantes - PC do B; Antonio de Jesus 
PMDB; Manoel Mota - PMDB; Naphtali Alves de
Sonza - PMDB; Pedro Canedo - PFL.

Distrito Federal

Augusto Carvalho - PCB; Geraldo Campos 
PSDB; Sigmaringa Seixas --'- PSDB.

Mato Grosso

Antero de Barros - PMDB; Percival Muniz 
PMDB.

Mato Grosso do Sul

Gandi Jamil - PFL; José Elias - PTB; Rosário
Congro Neto - PMDB.

Paraná

Alceni Guerra - PFL; Darcy Deitos - PSDB; Eucli
des Scalco - PSDB; José Tavares - PMDB; Nelton
Friedrich - PSDB; Osvaldo Macedo - PMDB; Tadeu
França - PDT.

Santa Catarina

Antônio Carlos Konder Reis - PDS; Cláudio Avila
- PFL; Eduardo Moreira - PMDB; Francisco Küster
- PSDB; Neuto de Conto - PMDB; Renato Vianna
- PMDB; Victor Fontana - PFL.

Rio Grande do Sul

Adroaldo Streck - PSDB; Adylson Motta - PDS;
Amaury Müller - PDT; Erieo Pegoraro - PFL; Ibsen
Pinheiro - PMDB; Ivo Lech - PMDB; Ivo Mainardi
- PMDB; Júlio Costamilan - PMDB; Paulo Paim
- PT; Vicente Bogo - PSDB.

Amapá

Annibal Barcellos - PFL.

Roraima

Alcides Lima - PFL.

I - ABERTURA DA SESSÃO
O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - A lista

de pre~cnça registra o comparecimento de 134 Senhores
Deputados.
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Está aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. Secretário procederá à leitura da ata da sessão

anterior.

11 - LEITURA DA ATA
o SR. ADYLSON MOTTA. servindo como 2' Secre

tário, procede à leitura da ata da sessão antecedente,
a qual é, sem observações, assinada.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - Passa-se
à leitura do expediente.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ, Suplente de Secre
tário, servindo como 1" Secretário, procede à leitura
do seguinte.

111 - EXPEDIENTE

Ofícios
Do Sr. Deputado Vivaldo Barbosa, nos seguintes ter·

mos:

BrasDia.. 14 de setembro de 1989

Ofício n' 136/89

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Paes de Andrade
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência, para

fazer parte da Comissão de Constituição, Justiça e Re
dação, como Suplente, o Senhor Deputado GONZA
GA PATRIOTA.

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência protes
tos de consideração e apreço. - Deputado Vivaldo
Barbosa, Líder do PDT.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

Do Sr. Gastone Righi, nos seguintes termos:

Brasl1ia, 14 de setembro de 1989

Ofício n" 106/89

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Paes de Andrade
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente.
Tenho a honra de indicar a V. Ex' o Deputado VAL

MIR CAMPELO para compor o Colégio de Vice-Lí
deres do Partido Trabalhista Brasileiro na Câmara dos
Deputados, em substituição ao Deputado ELIAS MU
RAD.

Na oportunidade reitero a V. Ex' protestos de estima
e elevado apreço. - Deputado Gastone Righi, Líder
do PTB.

Requerimento

Do Sr. Deputado Floriceno Paixão, nos seguintes ter·
mos:

Brasília, 12 de setembro de .1989

Excelentíssimo Senhor
Deputado Paes de Andrade
DD. Presidente da Cãmara dos Deputados

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos regimentais, a retirada do Pro

jeto de Lei n" 3.323/89, de minha auto,ria.

Reitero a Vossa Excelência meus votos de estima
e consideração.

Atenciosamente, - Deputado Floriceno Paixão.
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Comunicação
Do Sr. Deputado Nelson Sabrá. nos seguintes termos:

Brasília. 14 de setembro de 1989

143/89

Exmo. Sr.
Deputado Paes de Andrade
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Participo a V. Ex' que nos dias 5 e 6 de setembro

do corrente ano, fiquei impossibilitado de registrarmi:
nha presença no painel eIetrôriico; por estar desincum
bindo-me de tarefas de liderança do Partido da Recons
trução Nacional.

Reitero protestos de estima e consideração.
Atenciosamente, - Nelson Sabrá, Deputado Fede

ral.

Telegrama
Do Sr. Deputado Nestor Duarte, nos seguintes termos: .

CDV03922 1309 1553 STT/DF (108)
BrasílialDF

Telegrama
Exmo. Sr. Deputado Paes de Andrade
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Câmara dos Deputados
BrasílialDF (70160)

Comunico ao eminente Presidente minha eleição
Coordenador da Bancada Federal PMDB-Bahia, co
locando-me a sua inteira disposição.

Cordiais saudações, ---;- Deputado Nestor Duarte,
Coordenador da Bancada.

Projetos

PROJETO DE LEI N9 1.454-A, DE 1989
(DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABlALHO)

Altera a composicãc e a organiZação interna do 'l'rib]:
nal Regional do Trabalho da 1<;1 Região, cria cargos e

dá outras providências; tendo parecer~$: da Comissão

de Constituição e Ju!';U.ca e Redação, pela constitu__

clonalidade, juridicidadli" e técnica legislativa; e,

das Comissões de SE!rviço Público lÕ'. de Finanças, pela

nprovl:lção.

(PRDJETO DE LEI N9 1.454, de 1989, a que se referem

os pareceres).

Q PRESIDENTE DA REPOBLIC~ faz saber que

Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte le1:

Art~ F' - Fica alterada a composição do Tr.!.

bunal Regional do Trabalho da 'la. Região. o qual se comporá de

27 (vinte e sctc) Juizcs. sendo 17 (dG:zcssete) Togados, vital!

cios. e lO (dezl Classistas. tempor5.rios.

Art. 2 n - Para atender à composição a que ~e

refere o artiqo anterior, ficam criados: os seguintes cargos e

funções de Juiz:

I - 03 (três) cargos ae Juiz Togado, vital!

"cio, a serem crovldos em consonância com o art. 115, da Const1.

tuição Fede.ral.

II - 02 (duas) funções de Juiz Classista, tem
porário. sendo uma para representante dO!; empregados "e outra

para .representante dos empreQ"adores.

1') - Havnrá um suplente para cado. JuiZ Cla§.

sinta • te1Tl'9orário.

2" - Ern face do .;tt1ll\ento de sua composição.

fici!!. o Tribunal i!lcrescido de I!\!l.is uma Turma.

Art. 40 - Ficam criados os cargos de Juiz

Corregedor Regional e de Vice-corregedor Regional, a serem prg

vidas por Juízos Togados t em cGcrutínio secreto, quando da

eleição do:: Prenidente e Vice-Presidente do Tribunal.

Parágrafo Onico - Em j ã tendo ocorrido u ele!

ção do Presidente e do Vice-Presidente do Tribuna.l, para

biênio. o processo eletivo ocorrerá 30 (trinta) dias após

promulgação desta Lei, cujo mandato encerrar-se-a com o térm,!,

no da ges~ão dos demais dirigente.. do Tribunal.

Art. 5: - Ficam criados OS (cinco) oargos

em comissão de Assessor de JUi2, do Grupo Direção e Assessor,2,

menta Superior":" Código DlI..S-I02 •• c 01 (um) de Secretário de

Turl'l.a, cãdigo DAS-102.

§ I'=' - Os cargos em comissão de Assessor de

Juiz, privativos de Bacharel em Dir.eito, serão preenchidos ~

diante livre indicação dos magistrados junto aos quais forem

servir.

§ 2'? - A Classificação dos cargos de Direção

e IlssesSOrall':Cnto Superior, na escala de níveis do respectivJ

grupo. far-se-á por deliberação do Pleno do Tribunal, observ,ª

da a legislação vigente.

Art. 6? - A despesa decorrente da aplicação

desta lei correr5. por conta das dotações própria!; da JUstiça

do Trabalho.

M·t. 7-:: - Esta L?i entra em vigor na data de

sua publicação.

Art. 8':' - Revogam-Sé as dispot;içõcs eM CO!!

Art. 3(' - O provimento dos cargoS" e funções

de Juiz, previstos no art:iqo 2":'. obedecerá AO que '" Lli'i alsp~

ser a respeito.

trã.rio.

ElrasIl!a, em de

dependência e 99":' da República.

de 1913-13. 1669 da I~
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(Lei nQ de de de 19BBI.

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 49 REGIJ\O CARGOS EM COMISSJ\O

----------~----~-~------ .--_._~---------- ~

Secretário de Turma

NOMERO

05

01

CARGOS

Assesscr de Juiz

CODIGO

-----~-----~

TRT - 4~ - DAS - 102

TRT - 4f - DAS - 102

LEGISLACÃO ·CITADA. ANEXADA PELA COORDENACÃO
DAS 'COHISSOES PERMANENTES

~~~AIr2~
INI

••• a. a e • 4 ~ •• 6 *_ •0·0 ••• ~ ~ • ~ .

Tílulo IV

'DA ORGANlZAçAO DOS PODERES

CllpllUlo I
DO PODER U:OISLÁTIVO

• • ,"' ••••.••••• ' •.••••• ~ .....••••••• -1- •••• - ••••••• , '

Seção ViII
Do Processo LegW.Uvo

Seção V
Oos Tribunais e Jufzt!$ do Trabalho

Art. 115. Os Tribunais Region.is do Tr.balho serão com·
postos 4' juizes nom.ados pelo Presidenl. cia República, sendo
dois terços d. juizes logados vilaiicios e um terço de juízes
classistas lemporários. observad., enlIe os juízeslog.oos. a pro- .
porcionalid.de estabelecida no art, 111, f 1',1.

Pim'gra/o único, Os magislIados dos Tribunais Regionais
I() Trab.lho seriJo:

. I - Julz.s do lI.b.lho, .scolhldos por promoç~o, allerilp'
damenle, por anúguidade e mereclm.nto;

U - advogado•• m.mbros do Ministério Público do TRI
balha, obededdo o disposto no arl. 94;

UI - classista, Indicado. em listastriplices pelas dir.torias
d.s f.derações l! dos slndic.tos com base r.rrItorial na região.

:::::~.'jf:'~~::~f:: ::: ~I\~~~::.·:,:i
c'rlu •• ,.; 111'1 .... " .. lt;ftt ....

............. _ •••••••••• ~ •••••• _ _ •••• _ a o ;

Subs.ção lU
DasLe/$

UI .. ,.~. I. ••• ....,n '1 1 til.

M 64. AIliscussào • votação dos projelos de lei d.lnicÚ\Uva
do Presidente d. República, do Supremo Tribunal Fed.ral •
dos Tribunai. Superior,sl.rão inicio n' Câmara dos Deputados,

f I' O Pr.srdent. d. Repúblic. pod<rá soIkltar urgência
par. a",«iaçao de projetos de su. l~iciaUva.

t 2' Se. no caso do p.r6gra!o .nt.rlor, a CAmara do.
Depu~dos.o Sen.do Feder.1 não se m.nileslar.m. cada qual,
S!'C.eS5lYamente, em alé quar.nta • <:inco dias, sobre a propo
$IÇa0. será esta inclulda na ordem do dia, sebrestando-se a
deliberação quanto aos demais assunlos, para que se ultime
• votação. .'

t 3' A apreciação das emenda~ do Sen.do Fed.ra! pela
Cámar. dos OépUllld05 f.r·...6 no prazo de dez dia, observado
quanto ao mais o disposto no p.rágraFo anlerjer. •

t ", Os prazos do § 2' não correm nos perlodo. de rec....
se do CooyreSso Nac:lonal. nem se aplicll/Jl aos proj.los decódigo. . . ,

> •••••••• a.·· .. __ -- _" . ••--:.. _.- __ .

C.pllulo lJj

DO PODER JUDlCIÁJtIO

·················· .. ·················.····1······· .
Art. 96. Compeie privaliv""enle:

.................................. •••••••••:. ••••••••••••••• 1 •••• ,.

I - .c Supremo Tribunal Federa!, aos TrIb'mals Supe·
rIores l! aos Tribunal, de Justiç. proPor ao Podei LeglslaUvo
respedIvo. observado o disposlo no .~ 169:

.) • 8Ileraçáo do núriieni de membl'05 dos Ir bunaJs Inl~,-' o

.....ç;r.

•.•• tll.t·.'. IA '11"'\.1(,1.

"ti' nUr .•"•• c.,.,,..... lIecl"'ll "cuh ••• ,,",c""n~ •

..'V,"'' hlt

.rl. tt - riu e1tndl I "~"'l(" u. ''''II>,!
11111, '.,I.n.i'. fI ',..... lh••U ,!. r!••! • I~ •• ,1 ••, ......

, ..'.... lf,wtlllttll

............................ , ••••• # ••••: .

11 ... 11"'11'''''''' ht'''''''' fi h.h ',. ,! .!
,Ih n.,1u·',-., •• ti (v,,,'', • u".) J .. l "li. lt r....!
...~•. ~'1.'n ...u.l1c""" 10 ( ....) d .• ~' ..l:h". '._'Ir.dl"

art. n .. O ltthft.l .t,hU' lIã lr.lltlh. f. ,!..,n. ell'l"". 1II,_h, Jv1 .., te,.4&1i·~ ,1u1hllS •• J.,,, C'! - ~

us•••r ...._."'.1 •• ,",ull Ylu~t."".,." ."I.nll. Cf'" .~I'I'.!

, .. u'''cI4f1ltn UII., •• 'n.~"."h•• lu·J...·I14.... " d. b!

),'"111.

,,,h,..', Gnh:. '.. AI ItrfivllJfiu ,.. Jul, Ct"'!
,'Ur tltI''''!1 ~ ,. .I,," 'tc'~Clrn,l4tr ,-"I-71Ilt se,i. 'h!
'u 'I ~"I."l. IlIl,,.., ._ '~1 ...".1"

.......................................... "'!-_ - _ '" ...

..... '" " _. _ ' .

LEI N9 7.520, DE 15 DE JULHO DE 1986-
Cri•• 15~'Rtgiio cf. JUsti'Çi do lrab.. lhO •
tllstUul " ~orre5ponrJe.nt' 'rotur,dor\..."
,ion,1 do Mt,dstirio Público d. Un\Ão jui
to i Jvntç.1io trJb,aIJllo to tli OU\,." prõ
."linclu. -

o 'IESIDE.'E DA IEPII.ltA

F.çe I.b.r qUI • C~h.rlsso »I.etoll.l ~Icr,t. f' "V , ...e , ••" •

s'lula.e Lei,
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A,t. ro· rílll trl"rja, por ... t.l~i. a 15 11
1'''']1,11,01" ,I .. t,

ça do Trab3lho, .abranql"ndo I "N tt"rrltorul derlnida no § 20;' d'·'·lf' 'Hll

go, e, ccn jurisdição sobr~ eoh. o Tr1bufll1 Regional do lrflba1tHI da 11J~
Rrgtio. com 1rdr rm C.mpinols. no [st~do dl' '?~o hul0

§ 19 - riCI I!ltl'r~dl • dil i5io jur15.dlc:lonal ~st... lJ4"l,,"id.,tlo

art. 641 dll Consolid.çio d... s l~i~ do TllJbalho.' f'proytldil ~lo O~(r"to,l'l

n9 5.452. de 19 di _,ato ti .. 1943. pasunlo I 2~ fh'giio doi JlJ'\tiÇ8 do ""tJ~

lho. abrlng.r .~IlU o IhJnlcTr'o d. ("'llhl df)-I \hdo de- ~"(l r.'Jll', • 0\

lRUn'etpt01 d. "''IJ5. l'"ul"I"l. IIlrlllbl t1lrllll, C.I""II'I. CIl)IllllAr·,Cu.pIIUI

bl, (olla. (ubalão, nhrWltll•• tn'hu. ImhlJ (iulçu. frrr.,d,. Vu(olllf'lu'lo. Jt"'~l

cheo Morlta. frlnco di Rurhl. Cuarlrf'In.• Cua'1JJ~. r.uarulhm. I'''I''(~I hll

d:1 Sforr•• ltl~'i'. ltaqlJo!Iqu~(rtul.1l. JIOIU'r., JuQuHib. I'1;dllJll)tâ. /1cltJ~,

Mogi das Cruzes. Osasco. Plrapora do BBm Jesus. Paã, Prolía Grl!ndp', Rl~e'!

rio PirtS. l/.io Grande da SHrtl. Salf'~õpn1is. Sl'lnt~ I~iibe1~ 5~nla.N df! t'a~_

n.lb•• Santo Andr;. Santos. São r'rMrdo do Ca",p0, são Caetanr:r do '>ti), São

Vic~ntrl Suuno ., Tlbuão d" -Sl"rt

§ 29 ~ A H
1

r~Ji.v d. JU~dÇ" do lrablJho Cllftlprr

fnde a il'il!l do E.sulfO ~ $,,\j ,;10 r' I IbnHl~ ',j. ~I. JUrlSI1iÇi.o '"~t~
belec1dl no pl.rígr.fo Interior jJ!r. ~ >~ RegUo.

Art. 29 - O l,.H· r"l !mal do lrah,,'ho d. tt~" p"

,tio ..ri compolto clt lS {q! -',e} J',hrol xoglOclO!. dfo tll\lt'!tldlJr. "II~

ncta. e de • (olto) jutze~ t1aHhu~. d... 1nvestldura lf'trlpi)riril. re

preuntanJs. pari Ur1l1Vnll!. dos '111 ~9"dos. d"" fIIlpreÇllldoru. -

ruigrafo i Ao null'ltro dejuhes c:I'Hhl.~ CO!

"sponderi igual n; "ro dt juize::; ;l.uplente".

.>\rt. 30 .. (ts JuTzu tog.do~ ,.râo ."coIJildn,,:'

J - , (nove), deotrt juTzn do tr.b.lho pllt"dl.nt.... ••

de .Juntu de COM!' !1i.çiO t Juh;lUlentb srdhdas. no Estado de sio Pful0.

por antlgDtd.de e lt'Itrt'c1r'lento. Áltemad.nrente. Issegurlda prrr.p.dr~

(ta i '~ção dos ltul1~ juizu do Tdbun.l Apgion.l do TnbJ.lha ~ 211

bgtío. orlundos di carOl!h·. M ..gi-tudo;

11 - 3 (tris). dtnt .... Integrantes do Mlnlnirto PQ

bltco d. Un1io. junto i Justiça do 'rllo.lho••n~gurad. precedêncl. i
1'MOÇio dos .tu.h Juh,. do lrlbulloll .Re91onal do tr.bllho d. 2~ ~

,lia, orSunMs desse IIltSIlO Hinistirlll PÚblico;.

III - 3: (trêS), Den:r.e advog.dos no deti,vO f;Jltrc'clo

da profissio,lsse-gUl"lda prtte~nch :i t"8lOÇio dos atuats J011f!'i do lr!

'unll ltglonal do lr.b,alho di 2~ Reg ião. N ates... orlQfIII.

§ lQ - "-s remoçõe. previ~ tu nos tne ho" 1.11 Ir 11 I

deste artlgo deverio ser NqlJtrldas 10 prazo de 2!J (vinte) dias. temt!

dos d. vigêncll desta lej I .0 Pres id'!nh do Tdbun.l R~gl"Mll do Tr~b!

lho da :z~ Rpg1io. q~ M1t1ri os competentes ItoS. de provia.ento. d!
poh de tOlNdn IS proyh~netu do plNgrlfo legulnte.

_ i 29 • t1fcorrldo J prazo pr.vlsto no PUi9'.to "nfp

rtor. D lrtbullll Reg1onf,1 do lrlbll~) di 2~ Ae:U'io, "SUl composi,iq

~1nd. fnugr:. pNnOvpri. na fOrlll di 1.1 .....! _didu neuss.rh~ ao

preenchtl)fnto, concomltaptr:. dM u"'Jo~ atnd. n90s nl lS~ Rtgtio t da

quelts q... Sl' vtrlflcarrm \l11l~OS. no Tribunal Rtgton.l do lrlbll)ho d.12~
leglio, pàr ItOttvo da "lmo,io tr,alld, no Incho I ~sle IrUgo, concor

rendo. ,. Ailbn ~s It tu~ções, Si 'mul t I~~n te. OS jUlles do trlb.. lh;
presidentes' de todas .s JuntlS clt CDlctltaçâo • Julgamento s"dh,du no
Estado de Sio Paulo.

Ar t· 14Q ~ Os juh~s repre!sr:ntlnles cll!l'liShtas S..,..ill
~st9n.dos. pelo P"",,,\.deMe di RepÜbllca. n. roraw dos art'>. 664 .609

di Consoltd.çio das lei. do lnb.lho, dtntre nOltU con'H.nlu dto Ih

tal trfpltcu orvantzadu Pf'lu ISSlJctaÇãe" di' V""u 'IUI... ;lor, 'lu.. t;
nhe. sede na buda de s.;o P.ul0.

Par~gnfo linico '·0 Prt!stdenb do Tribunal Su~rlor
do Trabalho. -dentro df: 10 (der) 'dlal, tonbdos cll pub1t<:açio d.. \U

lei, __ndlri publlur ~dlt.l. CO"YOflmk, U anoChelNo" ,llldlfli' tlrn

ctonadal n'IU artigo, ;p.r. que ap.,senta, nD P,.uo d. j() (trinta)
dias, Suas listas trJpltces. qur seria I!nclJIIlnh.du. pelo Trtbun~l Su
porlar do Tr"alho. ao ."Inlstir'o d. Ju,tlça. -

Art. SQ - ~ pou. dos Juizes do TrlbunIIl Region.l

110 lr,abalho d. 15~ Regiia d.r-sr-i Jerl11tt o Pres1dent.e do lribu~~I' Su

perlor do Trabllho, no prazo ~ XI (trtntl) dllt., cont.dos doi public;

,io doi respectivos .tos de provilll!nto, podendo. no tnt.nto PAr. ui
'1•• Slr deleg.dl c"",pelencla ao F...,ldtot. do Trlbuoll F.,glo04' do
TrAbalho da 2~ Regiio ou • jutz ..11 .aU90 t'lentual-.nt. Ji ";!lO";
~ -

~ 19 ~ hMoV"'m~ Ó" P'J1H 0:1 JIJill"~ f.'''~v,l·'''''1'

naovldoi. se.gulldo o dhp:n.lo no art. JQ. IHf9urAd•• ~ntr,. tlr~, ..

posição na ordN di Intt9~ldldf!' llQ Tribuna' dt odgl!'"

li 29 - 0\ juiu\ t~ovld"t pnlrH~o ...~ "'~rrl, '" t'i"

..ante o "rtl1cJt.n~ do Tribull.l !i.ull~,lor dI} lr.lllhn. ,..,. 11., ',1· ...,,1.

cujo teJllO SIt lavrlr; fI'I 1hro prãpdo.

Art. 60· O nO'l11 Trlbunll t.f'ri 1"~hho1" .. l,d,j,1

_l1t .. rll.,ldlrlu ptlo Jull I"\l~"" ",.1\ ... tlgu, ri"", ..".I,. ". l'''''.. ' •• r ,.',

pr"o nl) 10 (~1) dla\ • u·lJ'lI"h. C., tll\WIHtI r., I "j OI 'J~"lr ~ Ih Ih'JI·,

tU\l.Irl Klelonal, a .Itl~.l rtnl',,,·.lcJ,,nll'. dr, V\r" S'r"'.I,I..."" ",l<. (ti

N'u·dor. qUI tOlUrio p01S1 nl lIllI"tm. I ..\\io. UI I", Q'~ ftt11f 1fl""'''.h ., r ..
Iuhado.

Puignfo Úflicn - Nio ocorrendo. htpÕtesf!' dI!! rell)Q

çio. prevalecerÃo os erttirlo~ .dotldos para afe:riçio de .nti9r1ld''';

pelo Trtbunal Reg100al do TrAbalho d.. 2"! Região.

Art_ 19 - Ho pnUD M 60 (\I!!'j, ... ~nt.o'l t di.~. (Dfltlloif)·.

de SLa 1nstllaçio", O Tribun.1 R~9lDnal do Trabalho d. lS~ ~;ll.o Ipro
nri leU R~piftnto Interno. .

Ary;. 69 - Ati • d.tl di tnsUlhçio 00 novo irib~

bll. fica ..ntld.li I atu.l COI\pel~nc:h do lrlbuntl Itt'g 100" 1 do Tr.'u.lho

da 2! Reglio.

§ 19 - In~hhdQ o Tribunal RlI'glonA' de' Ir",L-t;lho de

'~hg:lio. O Presidente do Tribunal Rr:glon.. l do l:r.l>.lho dJi 2~ li!,

,Uo re-et,er-lhr-i todos os prnc..rstoM orlundot. do tnrlt.ârio SI)Ô jlJ!"';s

dtçio do novo lrlbünll, qlJf' não ttfl.'lI:M ""til; do v I~ to rjl) r~ 1 ~ ~ ')r . -

i 20· ~ pror~'!,'ar~ JU~ ji t~f1ham r~':"b'>'J ,1"1""

relator slerio jltI9.do)~ p'lnhil'lJ'llll Qp'1lrHl'" o1rj lr.h.. l,,,. ti .. 'I" P.·I'~'

~rt. qO - rlLt\ l".It.l u idl) da jUl"hdi~~Q 1~ JUJI~oJ 'j'

Conciliação e Julgameqto d~ Ja(.~rpi o munidplo dI! S-1nt" IS}"I!I. Q.p'

pusa I inttgl"lr a.Jurisdlçin d.!", J~lIlt",s dI" Condlillç.iQ ~ ')'IIr)" ,~tiJ

d~ GuarulhM, d. 2! Rl!!glio da Juo;tit," dn lr.AibJlha

.l.rt. 10 ~ fh-'l illtluidr) nll 'urisJ";,p d·, .h;"ll1 dI"

Concilhção fi! Julgil1lll!!nto (I! Itap",(Ori"" da S,.,..r" d.:, 7<!l P""I~il d~"·.ltI.

tiça do Trabllho, o ",unid~ ir, d~ (ot ia,

Art. 11 .. R~~·.i11'ol.do o dhpo'ito no,> Art'•. 9? ~ 10

drs.ta l~l. fir.1nl Il1J.lltidi.\ lt'5 ttu"i', in' ..•• dI!' Jurio;dlç~') dH ,I')"f"', ...

Conclllação e- Julglmf!'nttl "'rli'llrH no '·.t",ln dto ~.,'o ,. lI,.,.

'.rágr.fo ünit.f) • li .. oIlter.,õ-e .. d jurl-.diO;"J • qUI"

SII! referetD OS arts. 99 t 10 Pr1lct'~sdr-'iop.-i.o • partir da in'i tahçio do

Tribun.al Region.l do lr~ba'lho di 15~ RrgLio.

Art. 12 - CQIllp",tt eJ:t.lu.. illl,,~nl! lO Trílmndl RJ'']lo

n.l do Tnb"lho da 2~ Reljliio P1'OC.f'~"'r. tom: I I i.,. t' Jul'JlIr ,,~ dioai

dto' coletivos nos qu.is. ~1tl!'jlll ~nYo1wldlS luoclaçÓl'1 llll<ii .. ah u.n

bIS' terrltorl.l no Estado de Sio Plulo. alunl'da p<hs i ..... de Ji!.
rlsdiçio dI!ls$e iV:SlDQ Trtbunll e do ~ribunll· Regional do T,...billho di

15~ Regiio.

Art. 13 ~ Os juhu do trabtlho prt~ Id~nte~ di!! JU!!

tas de Conell i.çil) e Julgllbento qUI!! tenham. nl data d" DU~11':I,;io d~ti

ta let. Jurlsdicçio sobre o terr1tõrlo da lS~ P.~gJiol po<i~rio Oph;

por sua pl!!rNnincia no quadro d; 2~ Rl!!gl'âo l ou por SUl N'moçio pari o

quadro da lS! Regiio.

§ 19 ... A opçi.o pr~... i'ih neste .,.tlgo uri J\anlfest!.

da por escrtto. dentro di!! 30 (trlntJ) diar.. contidos di publh.3,;ãl') ri'!':

ti let. lO Presidente! do Trll>url'fll R"'I.df)".. 1 do trab~lhf) rtl! (. P-';ti "" •

bri urítAor hr.ltOgív",l.

t 20 ... (k juhp~ do trab.lho p~'lrhonlt'l df' JUflt...

• tonctl'açio. Julgl_nto que .?pt.~ I\I·'D,... do ill~!. dute .riJ?o

terio asugurados. StU1 dlrtH01' • r~io t pf'<*:lçio. I Iftfdtd. 'JU~

Dca,..,..,... vagu n. ~.Olio prefll"rid... obslI"rvados. 0\ r:,.1t;:r1o~ 1.91" d..

proW't.oto.

Art. 14 - O Tribunal 1l:~glon.l do Trab.lho d.. tS~

bglio bri I _5" cCllpeotencl ••trtbutdJ lOS Trlbunah Re~'on"h dO
.Irabllho ",la leglslaçio .. vIgor.

Art. 15 • A, Junta' de (;oncllhçio O Julg._to ,
d,..1J, Õr;iOl da Just1el do Tubillho. tedl.doS no t.errlt;;rlo dtl. ....rol".

do ·41 2! RegliD~ flu. tr.n~rertdos. COII léus funchl'lirios. t aCfr'f~
",trl••"lal. para O Trlbunol R,glo..1 -&, i;~bllho di IS~ R,glia .....

preJubo dos dl ...ltos adqulrido~ O ""POltada. 11 Iltu'çõ.. p..,o.\,
• li" Juhas•.•ogals • loervldo...,.
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Art. 28 - Itl!vDgu-U lO; dh.po') tç~!;. ... contrario

J03l': SARNEY
I'au}" IJHJ...rd

Almir 1'.uiaDaUo Pinto

Arot. 25 - O Hlnlsté'do da JUHlça, ouvid·, o pror:',ur.

..dor-Geral di JU1tlça do Trabalho, 'prcrooveri l In .. tahçio th pnXunr1~
ri. R.~fon.1 do lrab.lho d. 15~ R091i0.

d-. I 9lfi;j u T h oBrullia, 8 15 de

1659 d. Indepontinela • 98~ da Republ ftA

, to - 'ar. IItendllr'l'!nt'J dn dt'\~US deororn!rlteol rt.

abf.'rlul. dos. tridltos '\Ptcl.h lulflrlUlh. N'0.,., 'rttgl')~n P~" ""'ti
tlvo JlQd,.,-i (.,,(.hr d"t.~t.. \ (cIIldV.tlllh .. nu "'~I_"Ln d. i' P'-'JI.·, .,

JU1.ltc,;a do lrab.lho. df.\lln.du • d"'I''''I\ '.1,.. .,.'1 .. '''1.' .. <1." V"ll~

Juntu di! Conciliação e oJulgUlento sl!diadal. n.a iru dH!WGJrad ~ o~

tru dotações Drç.~ntirlu. be- COOIO utf1har dohç~ ot'Ç nLÃrt.ç

do Mtntsterto da JU\t'Ca.

A,.t, 24 - P'ra attn~H'''''IÜO d..l r.r.lInpmiçã., dA h'O( .',J

doril Regtonll 'do TI"'.tbalho dI! lS~ P.e~í';'1 fl'':ilr'l c.riad". i'3 (V1nt. r

bis.> cargos de Procurador do Trab,lhr; dI' (liJ r"t"gorla. ~'j,! !'rri'l t',.

eneJl1dal nl c.onfomtdllldf' d. lf'gi'thç';n f'I" vi'!,IT

Parig ...,'o W"ic.o - riu crudo Q QtwdrD dP. p.p"-".Ml

di Procundortl R~9'o....1 .d:J Tr.balho d<!l l!o! R,,~iio. na fo ... do hl':

KQ 11 destl. t.i."GUJos·Co1rgo~. u~i", (,'~j (a &> pro.,.t ...nlo !'f~tln I;'
Quldro Penunente di Secretui. do l:-ihlllliIJl P"'Jionfl !Pl Irlh,lh·...h.

lS~ R.gdio. I.rio p....lI'ndddlH. de .{{lnJo (I" .H ""r-..!. 1I'lj"h " .rl"III

_ntlres .~t.abeI.c'di, para os d('1llil~ Irlr,ul,,,I!. ,. Prucur.c"ai .... "JlrJ

uls do Tr.abllho. observldas n dl~plJ .. I~l)I"·. ,.., § 'lO do .... t. 11).1 d..

ton5 t U"t çio f.ederal. ..

'-rt. Z6 - O Poder [õff.. utl ... r, flrll lulorl,.<to • ",tlr'"

créditos especiAis .l~ os li.ite'i de (d. 34.793.000.00 (trinta ~ q'J~

tro .f1bões. setecentos li! novenUI.e trilõ. .'1 troulldos) .. tl~

4.2ZC.200.00 (qUltro a"hõl!!i., dUlentn!. @ vlnll! e qUfltro .II e dUlt<ntD,

·cnJndl)s), pari atender a5- T1!'5procthd'i dp.spe<;ol'i Inichls ~ Dr"Jlnil!.

çio, In~tallçiD to fundanlõ1llf'nto da TriblJll3l Q,-glon.lll do TrI'Jllho da

1~ Região I.da PrfXurlldorit RtljJionat do T,alo",!h'l d. l'i
A

Ih.glio

§ 11{ - Os. crédito.. i qUf' Soe ~ftrt' "'~!_f Irtlfl?"~

rio çonsignados. F'e!tpe-ctivilOoffil.t!, em h'lOr do Tribunll SoPf!'rior- do

Tr~alho e do "ini5t~r1D PLbl1cn da UniÃo junto i Justiça ,50 Trlb.'ltIfL

p.rigrlfOnnlc~ ~ O!t funciolãrlas. li que !!>~ rell'H'

I.te artigo continuar'a em e-ll,prcl;::to rI'; rp'jp··diYn uldd,(~~ UI! ),,:.1
çio••ti qUI se ",t.bilhe sru "~.fj,,~j~"'o!'nto pl a I Z~ R('9i~'J. 'Iof' W'r

juho u a..s 01....110. , ..,ntl~.nl.
•

Art. 11 - .FiCiil~ tnnsferido! ~n li 15~ Região da

Justiç. do Trabalho 25 (ofnt•• cinco) U"l0' li! Jui: du Trab.lho Subs
tltuto. atual.nlt intll!gr.nt~50 do qu.ldro d. ;.~ R"gliQ d. Ju .. tiça d:

T'aba~M.

" 19., rUlleo.Âu ti, jutzn ,1b\Ututc,.~ da 1~ 1Ir'I,t.l<\.

110 prazo. 30 (trlnU] dtas. ,c.ontados .da publlcaç.io de'H. Lei. rt:qu~

"" n-oçio para o quadro do .Tr~buJll.l RegianJl do Trab.lho dA 15~ Rt:

,Iio. ati O 1I.lte do nÍJllero d. c."los previsto no E!.e!!!. deste Irtlqo.

i 20 - A re-oçio ~ que se referi o parágrafo Int!

rlor teri cuiter trrevogínl. ni~ pod~tldo O juiz rt'ftlIivldo concorrer •

,..-çõos 111 i ... ~ Jurlsdlçi~ do Tribunal Reglo...1 do Tub.lho do.

~ IIgfio. .

§ 39 ~ Ocorre~lIO O h! pÕt.sa de remoçõos ... nÍ1o<ro

.hroM.. O 2S (vlnto.• 'cfnco). <tJ c.rg'" destlllldos i I~~ R.glio. ,te

o 1I11ite fb.ilo hO pue uste ~rtlgD. s", nte serio t.r.n.hrldos nl

opo;tWldau • suu pectl ... :."incl .

Ar-t~ 16 - Os fUnclonirit'$ ltuatNntl etl: l!'Xl!,.;:icio
1101 ãrgiol c:.- jurlsdtçio no ttr~ltõdo. d. 1!-~ Rrgiio d. JUltlça rb

Tnb.lho poderio pe,...necer no Qu.ldro de Penofl di 2~ RegiÃo. r.ediln
• I -

oU opção Iscrttl • 1rretr.tinl. ~~nife1tlld81 Ir Presidente do Tr'llJunal

I,glon.l do trabllho da 2~ Região. tio pruo le 30 (trint•.) diu. r.o~

tidos di publlcaçio d.H' l.l.

_ i·tq - Os: cargos,· r (unções ellistentes. na lotaçiõ do
Tribunal .tglcnll do Trabalho di '2~ Reglio, • QUP U ....h~ ItU Irt,

to. flClll tra..r.rldo. pua o Irlbunal R.ylonal do Ir'b,lho da 1~~ R~
~~ I -

i 29 .: (k, Juhe~. VOi1i $ • func:l onir Ios. , tnnlohr ~
-dos M fo...... deltt IrUiU, conUnulrio • ~rce·.er nncflTlfnto~ f Yloh

!IOns pelo Tribunal R.glonll do Tr~bllho di ~ Reglio. ate que o Orl!
-.nto consfgl1l lO Tribunal crJldo'pÔr estl l., os recurso" nft.es\>~

rfos lO ..spactho p.g....nt.o.
, 39 .. Podrrio ~fr .proY'll; do" no Qu.dro da p~"

1011 da tribunal ara criado ••'" Ur90S. equlul"ltn. 0\ servldur,., ,,.

·qulsltados M outros órgios dI Ju~ttç. do Tr.bl.lho ou di Atl,,'"ht ... ,aç,~·)

PÜbltCI Feder.'. ,a e",rcicio, nl~ uptdadn Sf.'hdn no tf'rrat6ri'J d,'~

• .mrado da 2~ Reglia. d~SM qlJ~ hajl coneor,'.nc'! do ôrçio d... ar!

g...

Art. li - fie". (rlado~ 5 (cinco) urges de JU)1 dI)

Trabalho Substituto PIT' I l5! ~9lio di JtlStlç. do Trabalho. eM V.O
. - I -

c1-.tos ...ntag.ns flx.dos p.J. leglshçio.,., ,Igor.

'.rigrafo iinl10 - O lrlbu \lI1 ~loo.1 do Tuoalho
... ~S! ·~oglio. 110 ,rllo <lo !lO (novonta) dln. c'ntldD' di dlladr
.... tftlt.l.~io. pubttc.",i .~fhl 41 (;(ncurso l,úbHcodeo P'OYu

• tItuloS. paro • pro,l.nto de ~argos de Juiz do Trlbalho Substllu"'.

Art. HJ • Al~ dl)"l cnyo'l , funçõ.-s thJltfeddo:. ou

alMas PaI' ItSU l.f t f te.. erhi:tos, no Q\ladro 'trNn~"tt: da SeoCrft!

ri. do ,':lbuIIIl ~eglon.l do lr.~.lho di 15! Reglio, .s urgos cons ~'~
Cls.waol.

FlI"~O[~.

IõRUPO: DIREÇ1.ll [ ~SSIS,rHClA IHlllIJ'E.nIAAIAS

tDOIGO

PRT .IS~ .DAS.IOl.l

._--_.__.. -
FUNC~O

lOElW

Jui z. CÕC)1~O

irJ(icada~ P!
Art.• 20 - O> itl"lo, de _A."."or do

TRT,'~.llAS.102. sio prlv.t1'.. i de b~d1ar.I.... Olu' to.

los "listrados junto .os qu.1s fo........Ir.

Art. n - O> ;cargos crlld< .. por .. lI l .... con't.o~

. tu tio Anlzo t. i ••ceçio dos d.l: Auenor «Ir Juh~ lca..ntt snio pro .....!
......:>Õt I possa do 'rl.lro p,,*,lden~ elol:o do lrihun.l A.glon'\ do

'r...IIIo.... 1~ IIglio. . .

5ecl"1!tí..lo AthlnhtrUlvo
Chl!ft tU .....çio rrrJrf'i,~u,,1

Chefe da Seç.o ,J,r- A~lo

Albinistritho '\-

Pll1.IS~.0'1.1111
PRJ.I~ .. tIo\l.lIl 1

PRI.I~·.1lA1.1I1.1

Art. 22 • tooopHo lO lrttun.' Suptrl~r do 1rab,lho.
otra.is .. ...,. , ..si unto • "",,: I coo.,.raçir do Presfdent. do 1.Ibu"II

aql_1 '. Trabalho di 2~ Aog.lio. ~r li _di"'. de natu""" ",'''!
.'to,..ttià ...calÍri•• I. 1nl~t.;ia .. ao fundonawnlo do flavo lrt~

"""".... IOltRO tOorGO

Art. Z3 • FIca crl.d•• c.... ôrgiD do "Inlstirfo pij""co .. União jUlllo i oltntfç. 4o.1r.b.lho. a '""urodor" Argion.' ;;
TI'IboIM ... 'IS! IIglio. cc. .jci-n.,..tinefa .>re,lst. fia l.gl.hçin ..........

Parigrafo ün~eo • A '",curadoria Reglon.1 do lr.,h.
lho da 1S! ~oglio C"""". -u -il de 23 (,Inl-! e tre.) Procur.do,",';;
' .....11. U ~ Clto,.rl..... do. qUIIs ..ri designado Proeur.dor A.
,1_1.' -

I
I
I
I
4
4

n
12
2

11

Secretirlo-Gtral di PrrçldeTlch
Ol",tor-Geral
Sf!cretirio do lrlbu".1
!te't"tirio da (or~gcdorl.
DI ~tQr d@ Secrt'hr-i I
secretirio de lunM
Assessor clt Juh
Asu~~or

Subsl'cntirio do TrihlWlal
DI ...tor de Sen,;~o

TllI.1S..0A.S.IOI
IRLIS•. DAS.IOI
TRl.1S•. DAS.101
IRLI51.DA~.101

TRJ.IS•. IlAS.l01
TRLIS. MS.IOI
!RI.IS•. DAS.llll
IRI. I~•. DAS. 10~
IRl.IS•. DAS 101
TAl. 15a.DAS. 101
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llUAMO PE~NENII

---gw--PO-----'CA=IE"'~·iJRiAS NQ oi----
fUNCIONAIS CARl;O\ COUIGO

ATlVIIl'.DES DE APOIO
JUDICIARIO (llll. lSL
OZO) .

QUTRAS ATIVIDADES
DE "fVEl SUPl:RIOlI

ITRT.IS••~)

licnico Judic·iirlo 7Z
Au>llllr Judlclirlo 101
'Agont. dt Stg, Judlel.rlo 3S
Atendente Judiciário J1
laqulgrlfo Judic'iÃrio 6

l'idlco
Ps.icólogo
Odontõlogo
Asshtellt. S>oet.l
Blbllotocarlo

TRI.150.021
TRI: 150.01J
IR1.150.024
.TR1.1S••01S
lRI. 15••016

TR! .ISo.901
lRI.1So.9<11
lRI.IS•. 9')9
lRI.II•.9JO
TRT.IS•. 9J2

ção e apreço.
/lo enseje-, r'?"~r! V.F"". T~S.'"

11'11i.,/c.' f. T.r,: p H~El-JTFL
Mln~tro-PresldentE! do

'Tribun,ll ;,\lpprfnr do Trabillhn

Exm~ Sr.

Doutor llUMBFRTO LUCENA

DD. Pres1.dente d('"1 Congressn Nar:'i':wrll

A " ( K O

(Lal 119 7.S20, dto 15 do

'11.

~Ulho do 19B6)

QUAORO PERlWjEN!E

Ti<J1i;-'; Adni~i;~;~~~---PRr:l5;:Ni ~i] .. __ .
An h tente Soclo' PRT.1So.NS.930
Ilbl1 atecaM o PRT .150 .NS. 9J2

GRU~OS •

OUTRAS ATlYlDAOES
K "fYEl SUPER 101
PlT .1So.IlS.900)

tOO ICO NO UI
(AUGll",

EXCELBNTlsS1MCJ .SEtlllrnl PRESTDJ:rnr: I1(J (·()N~pF.!lSn NI\('ffj!.fAI.:

em

96, incis(i Ir, iJlfna '-'.' r1f.l ('/,rl<;11tlltr;iin lpr](;TAl. il inclusa mlnu

na do Trihunnl l1e'lional dn Trah,l,ltv'" da 4a. p.egião, COM sede

ta-de ~roposta de alteração da c~~posição e da or~anização inteE
PRT.ISo.SJ.1l02

PA'T.ls•.SA.ilii--1Z
PRT:1So.SA.B02 12

PNr.I!>o.HI<.llXJb

PR1.1So.IfU043

Anlstont. Jundlca

Agente AÕl1nhtratho
Dottlõgrafo

- Aux. Operu. Serv. Dt ....N.DS
Agente di- IWc.nl nçio .• de
Apolo I

SERViÇOS JURIOlCOS
(I'llT.lSI.SJ.1I00)

SERVIçoS AUXILlA
RU II'llT. lSo.SA.
100)
-----~--------_._-----_..
OUTRAS RT1V IIlO..OES
DE "IVEl NEOIO

(I'llT.150.111.1000)

SVlV IÇOS OE lllANS
!'MTE OFltlAlE p~

lARIA IPRT. 15&:
TP.1200

Motorista Ofiei"l
Ag~"le de Portlrl.

PRT.IS•. 1P.1201
PRT.ISo.1P.1202

---------_ ... _._-_._-------

----_.__._. - útt lrnn~ 04 (qu<lir l ') êlfl(l<; tl1P4,1F~,. 'l'unr'n t r'"}ll (':0nr.1r1,riltVTnlet lY'l

''''I ", ..1", f'lI) (j 11/ r \" l r I ir11, " , " ,I d. f'Tf,r f·r r,n" '1'" ,. t f'. ~rn

IfI'IlI d,- tl'lll". f'lrd I. 11Jrl:,r!r,,' T'In".I' di, "r1hllt,,"'JJ

Req~Ollal do 1 rahalho.

Em lQ86, rpr~A d~ s~tenta mil fei os eceb~

1'.lU. I'), 1707

HT.15a.7Dl
TF.1.IS•. 70?

111.11•• 1001
1f 1.151. 10'"

11 T.151.10]

11 L ISo. In.

Agtnlt dp rurtlt ti

Auxt1hr de Enfl'!magell
Tel-fonistl

"rtific.e de Estrutura de
Obras I! MetAlur9fa
Artlficeo dI'! Mtcanlcl •
-'rtltic!!' di! nf'trtc1dld~ t
COfl)Unlclçõe~

Artlf1ce df Clrplntlrll "
Mucenlrll

oU'! RAS AliVIDADES
DE NlVEl Ill:OIO
ITllT.1So.l000)

SUVIÇOS OE lRANS
PORI( ar ItlAl [ PoI!
TARIA 1UT.15. ':'
1200)

ARTESANATO
{TRT,.lSI.100)

ram solução nas citadd~ Juntds, an r , erl flue Cl Tribunal onseguiu

fL1nçõesCão de mais 03 (trés) cargos de ~uiz Togado e 02 (dUaS)

das de.mandas.

(vinte e set.e), quant.itetlv.:) 51jfl~it"1t:€, ao a':enài.':'u:i"":O das':lr~-fala

sas, o que aponta um creSCillV?ntr:, anuLil nêdlC' df' 14,S"·q nos ülti

mos 05 (cinco) anos.

de Juiz ClassiBta, na fQrrrw no:) f,rr.l"Jt"!f0 em anexo, e'1~H.~j<lndo a cri~

apreci~

Ir, al!

ecifica,"do

Porto Al~

n 1 tera .1 (:7_~

Tenho i!l

ção do Congresso Nacional, nos terml."'S d(,~ ,;,rtiqo 9 1;,

ne"'~, da ConGtituiç'~O Fedt'rill, n. tn{~]\l:-;il minuta dp. projf"t(' de lei

df' iniciativa deite Tribunal Superior (](. 'h~l'lbillh(')

posição e a organização interna e cria os cargos I e es

Tribunal Regional do'Trabalho da 4a: Região, co;!'ede e
gre-RS, acompanhado da respectiva }ústifi(~tiva
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lI. CRIAçAo DOS CARGOS DE JUIZ CORREGEDOR REGIONAL E

VICE-CORREGEDOR REGIO~AL :

Entre .. peculiaridades da organização da JU!

tica do Trabalho, ••ti • de que o Prealdente - além da.

administrativa. e jucl!cia18, que não liião de 'C"JUC"rlfl rTrtta.,CWIlpr.-lh.~r

ainda. a de Corregedor Regional, consoante o dill=poato no art. 682,

an€'xo, é ° mínuno

est rutura.

'l'r1i.unal Superl(.'! d'J TlilL.alho

XI, da CLT.

Trabalho da •• !legião CClII 57 Juntas de ConCiliação e Jul'/emento e

ela ser de 'todo lapratlcivel r ••lile o Pre.ide~te-Corre9Jdor cor

r.l~io anual em toda••1 Junta•• justamente qu.ndo,p~lo .eu 91a~

de número,é que se torna .ais viva e necessãri~ a manutenção deum

Cz$ 314.599,B5

Cz$ &16.615,70

Co. ' •. 379,9'
Cz$ 18."9B4,71

Cz. 1.210.58~,21

___~ X 5

• Co$ &.052.901.05

Vencimento

Rep:r••• Menaal

Adicional S/Venc.

AdicIonal S/Rep.

Despesa mensal com pe.aoal para atender à alterAção da
compo8içio 40 Tribunal Regional da Trabalho da •• Rftglio:

evldenhavendo projeto .. tr"ltação para a criação de mais 12.

Por e••• razão, aO propor o Tribuna

to do número d•••u. Juiz•• , reivindica também,

gOl de Corr.9~or Regional e d. Vice-Corregedor Regional,

Ao contar, atualmente, o Tr,ibunal Re'Jlonal do

Em fac:e do elevado número dt

do quando a juriadlçio i interiorlaada, no c••~

longa data •• tornou ~pr.ticáv.l compatibIlizar

Presidente com • pritica da correição regular.

controle da prestaçio jurisdicional.
Assessor de Julz,DAS-102oS: cinco (5):

Tem o Tribunal Regional do 'Trabalho da •• R!

91io • tradlcio de, ·oportuno tempore-, propor a criação de ó!

9iol • cargos Dece••ã~10' i regularidade e aprimoramento dOI seus

.erviÇOs e da jurisdição trabalhista,de que é exemplo a propos!

çio relatlvaa.nte ao car9Q di Juiz Corregedor.

Vencimento

Represo Mensal

C,$

~
Co$

.. rz$

221. 932, 3l

299.&OB,64

521. 5.0. 97

X 5
2.607.704.B5

Co. efeito, • primeira criacão do cargo eBp'!

c{fico de Juia Corr.gedor, ~ como a de Juiz Vice-Corregador,nos

Tribunala do Trabalho, ocorr.u em 30 de abril o. 19B1, atravéa da
Secretário de Turma,OAS-l02o.: um (1):

D.v. s.r coneid.rado, ademàis, que o Tribunal

Regional do Trabalho d... R.gião t_ núaiero con.id.rawiJa.nt. ""!!

ar de Juntas d. Conciliação • Julgamento do que aqU<tl. clle velo a

ter o Tribunal Reqional 40 'l'rabalho da 15. !legião, ••nco t ....bém

Rec.nt~nte, através da Lei n9 7.520, de 15

de julho d. 198&. que criou o Tribunal Regiona~ do Trabalho da i5t
Regiio,. co. sede _ eaapina., Eatado de São Paulo, dealDC'mhrando o

Tribunal Regional do Trabalho da 2. Regiio, fol criado, també~ na

forma dos arts. 39 e &9, os cargos de Juiz Corregedor e Vlce-eor

r.gador.

abrange todo o Dtado do

o. cálculos apresenta~os inclui somente o pessoal cons

tante no anteprojeto de lei; não considerando o pessoal de

apoio que deverá compOr os novos rabinetes. Para adidcna.1 por

teJQpo de serv1ço dos L1u!zes,est1marnos o te~po· de 8erviço d.

15 anos (30'). o. valores são da t.l~l~ de vencimentos do .és

de novenlbro 8B.

194.&/1.51

253.089._ 76

"7.75B,27

C,$ 9.10B.]64.17TOTAL

er•• '::U•• ;'1 de _ • .-bI'D lIe 1'"

fh.,.., /10/''';- , 5''''J I, ~, .t..

.t" f. ....... ~J L.. '/,'.1

V.mclmento

Repcea. Mcns~l

or .""/lO. 'i~' ,.1
'Ih ~'J"'::l,
~ VI ~. tf.:~/, ~

59.Lei n9 6.904. na f aDIa doe .... aru. 19, lI, e

"lor .ua ir•• d. ju~1.dlçio, pol.

Rio Grande 40 Sul.

A criação d..... cargo., relevant..ente, não

constituirá. quallto ao Il••ro de Julae. Toga40~. lllOvaç'o ou .XC~

çio que d••Uvure ou alt.re .. proporçõ.. d. cilrqos d. ~u}:a.. II~

f1ll111Mpela CoDat1tul"ão.Yed.rall ao contrário.••tari "'i90~

t. dentro li...... ~tro••

'tenho a hoora 4e enc••lnbar aVO.... bc.Jlncla,

- ......lac:ia ao di.posto DO art. f4 di eon.Utato!io ~.al, para ""-
otan. • u.atu9lo poE' ca.. ~1.1.U"" oe orlclOa ....... .t!l •
41.... UM.... _141_ u._ ... .,._1~_ .. _1'Eõ. ..
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vi.do., COIlI ba.e: no llrt. 96, inciso II, allnr-a "a- da Clrtll Maqnil,

axaM do CCX1fJr•••o Nac:ional.

Aprove.ito a QPortun illade para rei terar.. Vossa

Excellnc1& o. prote.to. d•.•• timA". con ..ider~cio.

Ao Sua !Xc.lene la o Senhor

Deputado ULYSSES CUlKARAES

DO. Pr••idente da Ciaara dos Deputados

RE50LUC~O "RI1Hl)..':!R.~TtvILJI!__~U!'8

CERTIfICO E DOU F~ quo" ;,gr';gln ltil,uJlft\' ~nj'~;nã"
Pl 'na Extreordinárie,hojf' r .. a1i7.flIl1n, pr .. " ... nt .. n o .. E,..c.'~l"'ntt~,"l~~o"" ~ .. t11J(J'"
r~8 Mini.tros,Merc~lo Pim~rltel. Pr8tp~ de Mac~do. Melc~ ~ur~llo, ?rleTlo
do Teixeire d~ Coste, ErrneA PP(JTO Pf.'<:3rlllAsani, W09',f'J f'llf1l~l!tl'J. Jall'Plt f'ftl
~i8notto, Norberto Silveir8 dp ~OUl". ferr)ftndc) Vil~r. ~urplio M~n~~~ ~e

Oliveira e Antonio Amerl!lll, RFs')],vr,t l • r>"( uTl81d.mirJ~1·h·. !lIutoriz,5t" o encn·
minhamentc,80 Congresso Nl!Icioll~1,8P proposta de crio,;~o de noi1i.'ut1'<] 11tr
me e dos car90~ de Correge::!or {" VIC'''' (nrreg,?"'or nu TTdl\l!I~l Pl2"o~.lt:"1Jfl1 r',)
Tleball,o-de OU~Ita Regiio, COffi ~p1p ~rrl Porto Al~gr.-P<;, hn", ~~W~ ~ •. ,

("111 r "-1011 IlftC'.l'll'uirio" 110 Cuncionr"I'{"ld (l :lr, ';rql.,...

!

I) , /
I ~ I: . I .. ' ,,'.; . I i / ,

NEiDf ~. ·PORr,ES FEf'RE'lRA
se~:'r~t:iri,~'do Trihunel rípTJf)

or.smr.(JJG.GP... -=1-3 100

Brasília-Dr.,li- de aarço de 1989.

~ Senhor Pre.iden~e

Em aditamento ad Of.STST.t;P.N2 409, datª

I' _.
[lJ,(Jdl' ""q

Valha-~e do ene~Jo para renovar a V.Exa.

O. Mua protutolde .lev.d. estima. idletint. ',onsi<lrração.

do de 19 ~. d.~.mbro do ano t.ransato, encaminho &. V.E'xa., ne§.

ta oportunid.d.~ t'. anexa cópia d8 Re~olução Admini8tr~tiva n 2

'69/88, qu.'.uto~i&ou ~ encaminhamento lao Congres.o Nftcional ,~~

propo.ta de criação d. m.i. uma Turma I" do!'ll ~arlQfII ~fl Corr.qp

dor e Vice-Corregedor no, TribuMl Re~i:onal do .~<..t:..lhc. <la 41

~giiOt solicitando a juntada do refe~ido documento aos autos

~~tinent... ,

NOS termos do art.tqo '16. irQ:lSfJ 1'1. alr'Il'.!Fl "l}. da Constl

tuiçao Federal." o lrlbunal Supf.'rhlT do Trat1:l1ho. Pf"',lllintlC} à carl$id~
raÇao do Congresso Nacional. nrf)Jr~t,., ri? l~i aI ter,:u ',1.,' A "(lmroslr;~r:t l!.

organIzação do lribunal Regjortal r1n Tr:lh:Jlh0 (J;j ;." p.' li"!.l, I;onl ~Il;"d'"

em Porto Alegte.
O proJ-:ta propi5:e (J r tIa:?'!'· fl(~ (Irl'.!, fi 1.1 f.' , r:tTrpl'~ rJp. lul1

e funçao. sendo O~ (tr~s) de .JlJjz loq:ldr' ~ vttal!tir! ': n;' r.,jol'3l tun.

ções de Juiz Classista. Com est.;:;, 'iltp,p~ç;;o o Tribun:).!. rJpgtnfl~l do rr.~

balho da 41 Regl~o. terá sua r,nmposlç!!iq ampll~dll !f"". ;l"'J:tJ .... 22 Dar~

21 JuIzes. e será acrF:'sc..irJo dF' IfI;J~" llHl~; hJTma. 3 t.r-r'~ir~t.

Em runç~{~ da amplIa,;;>;" ,!n oo. v·qo; qu:trtrr,', ~ '1" ~nlP,..(.lnHI 11(:

mais uma turma. o projeto propi",t'! tAmh~m ~ crl'e-;ãl) 1'1':" l)~ (f:.JfIf:f)} r;;Jf

gos em Comissao de Assessor de Julz. do Grupo Dir~ç~o ~ RS5P~SOran,p(J_

to Superior - Codigo DAS - 102 privativ0~ de B~chaJPl ew Direito. ~ ~

serem preenchidos medlant~ 11\11P. irr.llr::.o;ão 10'5 magi,;tr~rll)<:, jur1to aos'

quais forelli servIr. e ainda. L1~' um SF'r:-r17tárln de rllr'H'I, 'ónlqfJ lll\~-IOl'.

O pIoJp.Lo proPõE> alu(.!;;, ;t (J i;:H;~' drp~ "-,~r'IlJ'~ rJ~ 111i .... ·Cor

regedor Regional e de Vlce;-Coxrf·w?dnr Rl:gl Ort.::a 1 , a ':or>J"f"l rJ[ovidos flor

Juizes Togartos. escolhidos em ~.r.r:T'.Jt.ipl() s~cret.I'), ~'FH·'fo rI.:, elpiçã" I

dos Presidente e VJc~-PrF.'sfd".lntr· r!n Tt l'l'!rt~J.

FInalmenl.e p.st&hell"u" q'!t· _lO r,e~.[,~~,:l', ,.( ..•. ' ' .... I.po:, 1~ arll!

~açatJ da lei OCOrI"eT~11 por cor,t;) rI·I·, 'J'.'I <t~;}~I. plr~rjl i 'I ·1'1 Ivr.t I';.a r1n

Ir T o:hJJl tio.

~rasl1ia. ~2- de março de 1989

'Senhor Presidente

!:xmo. ar.
Doutor .1!LSOIl DE SOUSA. CARNEIRO

DO. Presidente do Congres80 Nacionel

Cong reesO N4C ional.

BRAStLIA-Dl:,

_~#&'Z,:7,,~~ ~e~Q' .
PRATE5 !!ACEDO

Mini.tro presid1Rte do T~ bunal Superior

do 1rablllho

Of.SM/ )53m

E.. aditamento ao ar 'SI' /002189, de nove de fe
vereiro último, enca.inho a Vossa Excelência,o ar,5rsr.GOG.GP,flo 73/8~

para que seja anexado ao Projeto de Lei nQ 145·/89.

Aproveito a oportunldijde para r~iterAI "VOS

s. Exc.lenel. os prot•• to. d•••tlma'e eon~ide*açlo.

~M),-/Iek,' ~
, Senador tlEl~JN CARtlENO

, Presidente rJP'1 Senado ftd ral

~ Sua Excel8ncia o Senhor
Deputado PAES DE AN(\flADE'

~resldente da fl••r., dos Depu~~dos

8ruHh ~ Df.' '

Justificando li'! crlar;~rJ ÓfJS cargos li! IJ~ Ilrnn f1JP1t8. !~cl.,r,,!çe

o Ministro MARCELO PIMENTEL. PIe~ld~llte ~o Trll)unAl S~,p~rlo1 do Traba

lho. que houve um slgnlrlcatjv~ CIe~ctm~nto de ceu~~~ D~rBnte as Jur1t!5

de COflcll1açbq e JulfJBmento Jur!lj,f!lclnnadils 80 'rltllJl\.d OPQIOfl'tl rjp

Ir8belho de 41 RegUlo, Bumt"nt8odo /!rll (.orl~e:qu~rlcJ8 O~ f'rOr e$~{JS Q'J~

sobem em grau de recurso ro Tribunal.

"Em 1986 cerca de setenta mil feItos rec;.beram soluç~o nas
cItadas juntas, ano,em que o Tribunai conseguiu julgar, oa fase retur
sal. aproxlmadam~nte. dezesset~ mil prQcessos. o qu~ aponta um cr~scJ

~ento aoua~ m~dio de 14.59~ n05 últimos 05 (cinco) anos,
O oú~ero lnsuric!ent~ de JuIzes que compõe aquel~ Cort. tem'

sacrificado n~o 56 os jurisdicionados, que buscam o abrigo da Justiça
TrabalhIsta. como os pr6prios ju19ador~s: e~'ráce'do volu~a de Pfoces
.os. sere. ,preciados diuturnnmente".
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Adylson "O~t8t Vicente 80go, Ervin Bonko.ki, Rodrigue~ Pelma

e Adolfo de Oliveira.

Co. referencia • criaçlo dos cbrgos de Juiz Corregedor Regi~

nal e Vice-Corregedor Regional. esclarece Que em Face do elevado núme
ro de junta. di.tribuida.,~elo interior do Esta~o. torna-se Impr.tlc'

, vel a COMpartibillzaÇlo do exercicio da ~residencla com a pr'tlca da
correiçlo regular.

-Ao contar. atualmente. o Tribunal Regional do Trabalho da
.a RagUo co. 57 Junta. de ConcIliaçlo e, Julgamento e havendo projeto'
~. tra.itaçlo para a criaçlo Oe mai. 12 1~oze) - J~ criadls - eyldencia
lar da tOdo i.pntic'val realize o Presiidente-Corregedor correiç!o
anual e. todas as Juntas e justamente quando. pelo seu grande número.~

,qua se, torna .ais \/ha e necessária a m~nutençAo de um controle da pr,e!
taçlo jurisdicional.-

Co. efeito, nlo ~ inovaçlo do ,projeto a crlaç!o dos cargos de
Juiz'Corregedor Regional e Vice-Cotiege~or Regionai nos Irlbunais Tra
balho, pai. o. ~es.os j. foram criados ~os Tribunais Regionais do Trab!
lho da 21 e ~a 15~ Regilo. o primeiro p~la leI nO 6.904,de 30 de ebril
de 1981 e o segund~pela lei nQ 1.520, ae 15 de julho de 1986.

Sala da Comiseão, ~9

êOMISSAO OE SERViÇO PUBLICO

R E L A T O R I O

1989

E o relatório.

VOTO 00 RELATOR

Na justlficatiya, ~ dito:
O número insuficiente de Juizes que comp~em

aquela Corte te~ .Icrificldo nlo só 05 jurisdicdonadoo.que buscam o
abrigo di Justiça Trabalhista, como os próprios julgadores. em face
do volume de processos a serem aprecIados diuturnlmente.

transcr I tos •
da Justiça

Este projeto de lei, oriundo do Egr~gio Tribunal S~

perior do Trabllho, alterl a composlçlo do Tribunal Regional do
Trabalho da 4", Regilo que passar' a ter vinte e sete ju!ze~,

sendo dezessete togados. vltailclo•• e dez clas~l.tas, tempor!
rio. Para tanto, sAo criados tr's cargo. de juiZ tOQado e duas
runç~es d~ juiz classista. E previ.to o aumento de mais uma TUI
~I no Iribunll e a crlaçlo dos cargo. da Juiz Corregedor Regl~

nal e vice-Corregador ReQlonal, I serem proyldo. por juizes t~

gados. madllnte eacrutlnlo secreto, nl me.ma oel.llo da a.colha
do Presidente e do Vice-Presidente dlquela Corte.

Slo criados cinco cargos em comisslo de Assessor
de Juiz e um de Secretário de Turma, sendo que os Assess~res d!
veria set bach6r#:1s e.. Direito e sorlo nomeados medlente livre
Indicaçlo dos Magistrados juntn aoo quais forem servir.

A despesa decorrente da .plicaçAo desta projetada

.1teraçlo correr' • conta de dotaç~es próprias da Justiça do
Trabelho.

'E.ilte~, co~o todol n6s be~ ."bemos, inú..erls
qual.a. contra a .orolldade da JustiÇl, BOI p~te dells proceden
te e tem a ver, muito especial.ente, co. o número Insuficiente de
Magi~tradO. e de auxiliares. Por isso .es.o, quando se aprecia um
projeto que busca l.p11ar I co.posiçlo de u. Tribunll Regional do
Trabalho, de .odo t permitir o funclona.ento de mais u.a Turma e
criar condiçOes p.ra que sejl a.trcldl a Correiçlo tio necess'ria,
Mtre~a sar acolhido.

AO contar. Ituelmente, o Trlbunll Regional do Tr!
balho da 4a. Regllo co~ 57 Juntas de Conciliaçao e Julgamento. h~

\/endo projeto em tra.Itaçl9 para à criaçlo de mais 12. evidente ser
de todo i.pnUchel re~l1ze ,o PresIdente-Corregedor corralçlo an~

.1 em t.odas a5 Jt..r'Itas e jt..:stail~ntf!: quanoo, p~lo seu Qrande número,!!

que se torna mais viVI e necessária a .,anutençlo de um controle da

prestaçlo jurisdlcionll".

A douta Comlsslo de Constltulçlo e Justiça mani
,estou-se pela constitucionalidade, jurlcidade e t~cnica legislatl
va da proposiçlo, acolhendo o Parecer oferecido pêlo nobre Relator.
Dep. Vilson Souza•

Os trechos da Justificativa. aci ..a
.10 ba.tante a.clarectdores. Busca-se u. apri.ora.anto
,~o Trabalho •• pre.taçlo juri.diciDn.1 .al. ripIdl.

março de 1989,

~ an'li$e .istem'tica do proje10, i luz dos dispositivos cons
t.ltueionats, per.Ita concluir que o meSn\o deve te permitida sua tl'8mi
taçl~ lagislativa,pois foram obedecidas ~. e.lgencias quanto. iniciati
va (art. 1'6, incho il. ~lInea a) e b») à compet-'ncia legislatiya d;

Unilo e.tabeiecer a organizaçlo e CO~~õ~1ÇI~ do. Tribunai, Regionais
dO Tr'balho (art, llJ), sendo competertcia do Congre••o Nacional epr!
cl.r ......t'ri••

A a.pliaçlo do quadro de juIzes e 'a criaçlo de uma nova'
tur•• vl.a. agilirar a prastaçlo juriSdicional dessa justiça especia

,ilr'da. J' que o ~'ero de processos ~ubmetldo a re\/islo do Tribunal
••xC"'iva.ente desproporcional ao n~mero de Juizes atual. Da ~e.ma

'or" prOCeda a proposta de c~ieçlo dós cargos de JuiZ-Corregedor Re
glon.l e de, Juiz-Vice Corregedor Reginnal em race do grande número de
Junt~a d. Conc~liaçlo distribuidas no·interior do Estado que sobre~a!

r.g•• ,xc"siva.ente as atribuiç~es d6 Juiz-Presidente.
Pala exposto. voto pela Constitucionalidade e Juridieida

da dO pr'sante ProJtto de Lei nR 145.,89,' de iniciativa do Tribunal •
Superior do Trabalho, sando certo que a't'cnica legislativa' a cor
ntl!.

, A c~iasio da Conatituiçio e Justiça e Rédaçio,
.. rau~iio ordinéria plenéria raalizada hoja, opinou unanima

,_nta Pjtl. conatituciona1idad". juridicidada " técnica 1.911

í.tiv. dO Projeto da Lai nt .,454/89. noa termol do, paracar
do ral.~r.

PARECER DA C9H1SS!O

I.tivara. pre.a~ta. o. Senhore~ Deputadoe,

.al.on Jobi. - ~re.idante, Joio. Natal a Bonir'
clt de Andrad. - Vica-Preeidantee. 'arnerdo Cabr.l, Carla. Vi
Da9r•• Barl.n G.delha, Mendea Ribeiro, Michei Tamar. Nilson
GlbeoD•. 'lfnio Martin•• Ran.t., Viann•• Ro.ário Congro Nato, a
lOy.lo Cha•••• ·Sárgio Spad•• Theodoro Mendaa. Co.ta Farreira.
Dloaltlo Kãg.. Iliáaar Morair~, EV.ldo Gonçalve., Vilson Sou
.., ,Pránotaco,.anja.i., Jairo,Clrneiro, Juare. Marquea Batl.t
,-, GaraoB Par••••Ibrehi.' Abi~Ackel, Miro Tai.aire. Jo.' Ga
~fDO. Morecio rarr... Roba~tp Torraa. Virgílio Guimariea. Jg
.. _rl~ ""'1. Aluízio C..pba. Aadrúl:~l Bent... L'lio Sou.a.
'Aial'" Ll... J••ualdo C.v.~nte. Ja.ua Taira. M~nde. Th....

VOTO 00 REL~TOfl
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OI cargol criados nlo importam em dlspelll Ilgnlf1
cltivlS I 'Iria atlndidol coe dotaç~e' própria, dlquell Ju,tiçl e~

cilliZlda. O provieento dOI clrgol • funç~.' ,. dlr' conforee IS
nor",,, leglis.

DIANTE 00 ACIMA EXPOSTO, voto pell Iprovaçlo deste

Projeto de Lei nR 1.151/89

Justificando as modificac5es plett~ada5, assim se

expre••ou o ilustre Presidente da mais alta Corte Trabalhllta

do Palsl

1- CRIAÇAo DE NOVA TURMA

Sdl

o número insuficiente de Julze8 que

compõem aquel~ Corte tem sacrificado não só o.

jurisdicionados, que buscam o abrigo da Justiça

Trabalhista, como os próprios julgadores, em f~

ce do volume de processos a serem ap~eciados di~

turnamente.

Reletor

PARECER DA COMI&&~O

A Comi••ão d. Servi~o Público, em .ua reunião

ordin'ria r.alilada hoje, opinou, por unanimtdade, pela
aprovacão do Proj.to de La} n9 1.454/89, noe termo. do p~

rac'r do R.lator.

E.~iv.r•• pre.entes o. Senhor•• Daputados.

Ir~ Pa,"onl (Pre.ldental, Miro Teixeira, Ca~

los Vinagre. Ariatides cunha (Vice-Presidentesl, Franci!
co I\lllter, Floficeno Paixio,Noller Almeida, Gidel Dantal,
Artenir Wern.r"Paulo tarzur, LU!Z Marques, Humberto Sou

to, João N~t.l, Mende~ Tham" ~olon 90r9" dos Reis e Rln!

to Vianna.

Sala da Comi,"io, em 19 de junho ~e 1989

k~ II~~
Deputada IRMA PASSONI

&:~
Deputado PLORICENO PAIX~O

Relator

rz;;: 'Oll' COHISsAo DE FlNANÇ1:S

I\!LA'tORIO

a.te proj.to altera a oompodçlo do 'tribunal P.egi,2
nal do 'trab.lho d. 4.. Regilo que p....r, • t.r vinte • sete
jui••a, ' ••ndo d••••••t. togado., vit'l~Sio., • d•• cl•••i.t•• ,
"..poririo, ••ndo criado., ne.ta oportunidad., tri.'c.rgos de
juiz togado. du•• funções de juiz cll••i.t•• ! previ.ta a cri!
ção d••ail uaa 'fUraI no Tribunal bem eomO a' figura. da Corre
veelor-I1egional e yic"'Corr.gedor I1egion.l, a .e'"e:n provido. co.!!

forae ~egr. conatant. da proposição la d.bate. OUtro.s~, o pr~

j.~o cri. cinco cargo. em comi••io de A••es.or e. Juiz e um de
lecr.tário ele 'fUraa. A. despes•• decorrent•• d.~.a. alteraçõea
••rio atendida. coa dot.ções prõpria. da Ju.tiç. 40 Trab.lho.

11- CRIAÇAo DOS CARGOS DE JUIZ CORRE
GEDOR REGIO~AL E VICE-CORREGEDOR REGIONAL

Ao contl'l.r, atualmente, o Tribunal R!,

qlonal do Trahrdhn r.li1 4l'1. HegJão com' 57 'Juntai de

Conciliação e Julgnm~nto e havendo projeto em tr~

mitação'para a cciação de mais 12, evidencia ser

de todo impraticável realize o Presidente-Correg~

dor correição anu~l em todas as Juntas e jU8tame~

te quando, pelo Si'U 'Jranô~ nÚJnp.co, é qu~ .e torna

mats vivllo c ncceBJ:.í.r1a a b'tc3nutencão de um co~tro

le da prestaeão jurisdicional.

o aumento no quadro de pessoal, n~ for
ma em anexo, é o mlnimo para o {une:! onamefito do

TElbu~l em Sua nova estrutura".

A Comissão de Constituição e Justiça e Redação o

pinou pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legisl~

tivI d. proposieão enquanto a Comissão de Trabalha opinou pela
aUél aprovação.

t o relatório.

VOTO O') RE!.ATOP

Quanto aos asp~ctos f inanceiro:; da p:r:oposlcão em

debate. nada a opor. Trata-se de medidas plenamente justificá
veia e que irão. certamente,-E0nceder maior agilidade à pre.:
tacio jurisdicional trabalhista. O próprio Tribunal Superior
do Trabalho, em razões de justificativa, deIxou clara a impor
tincia das alteràcõeg pretendidas. E que as mesmas serão ate;

didas com verbas orçamentárias prõprias da Justiça do Traba

lho.

DIANTE DÓ EXPOSTO, voto pela aprovação deste Pr2
jeto de Lei n9 1.454, de 1989.

Sala dá Comissão, em

;: () ,.

J<.h"-. lo.!!,
DEPUTA0 ARN~Do;tPRIETO

·Relator

A Cl::ID.l!Jsão de Finanças em re1.ll1J.&> ordinária, realiza:la roje, epi

ncu per l.mll.n1ml.dade. pela~ do Projeto de U!i n9 1. 454/89. JlOI tezx>e
lt:> Pareosr cb iõ>lator.



9448 Sexta-feira 15 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Setembm de 1989_. .

to Brnnt, ,'Jo€;' f't:rnarõ':!., H...t!·, i 1 i {) VI) lan! I Vlct...or f'acCiClli, Iiicia V""ania, Mira!

do ~s e vrl2nlr Cr"1lrpe}cl.

sala da ÇDnissiio, em 14 de Retmi:I:'o de' 1989.

Franclsoo Ibnellp..s, Pn'sicW-.rrt..éi Arnalcb Prlebl e Femard:l I1f'zcn d

0Jelh::>. Vioe-PreB1dent.es: Francisoo K1.lsier. MameI ('.astro, lAJiz All:crto Ibhl

""","" l'8lipe Hende5. Ibrácio Ferraz. Ar....ldo Mart1t... G:lnzaga Patriota, 1dx>1"

/f~." i '
/ '

ll.,ptUildo 'ARN!Il1J:) i'l{\t:JU

Iel&tor

(*) PROJEfODE LEI'N~1.456-B.,DE 1989
(DO TRIBUNAL SUPERIOR DO lRABAUiO)

Cria li. 17' I»giiío /la Justiça do Trilbülho c o rcnr,cctivo Tri

bunal Ileqlonal cio Troba1h::>, Jnstitui a CXlrrcspondentc rrc";ur~

cIoria ~1oMl do Ministério Público da Uli5Cl junto ã Justiça

do Trl!balh:l, Ol dá OU~1AB' tcnt:'6 ~rcs: da C;o-,

'1Il1aB&> de COrm1:ituição e JlI!ltiça e Redação. pclla CXlnstitucio

~e, jurldicidade, ticn1ca leq.\.slativa e, nO nérito, pe-

14 aprovação do Substitutivo elo autor, cem cmco emondiJs, CO!!
tra os votos dos Srs. 'l'IvoSc:a:O Herdes, lbrãcio Fcrr.:lZ, Jorge

Modauar Ol R:X>erto TorI:uI. cem voto "" aeparado do Sr. 1I1do 1".

_"8I'ltes; da COnissão de Traba1.b:>, Pela aprovuç5o, CClTI Substit,!!

tivo: e, da canJ.ssiío de Finanças, pela aprovaçiio elo Substitu

tivo do llutDr, cem~.
(pn:m;ro DE: IEJ: N9 1.45G-~.elo 1989. II que sc r~

ferem 05 pareceros:)., ... I I I • ,'. T I. i I , • ~ .. I C A

''''' ....1' , ... C...r •••• ' ..1"" ••ueU ,nd_l'I•• ,.,,,(,,-

"Uh

~r'. ta • 'ic. c,""o • ' ...h".1 ••,le.... I. liaIr.,,'" 11• ..,••'IIIí': '111 ter....... "H."" c.. J.rltlliCio

.... I t.ul'''''... IIt....

~n. , •.• Irl~,"... 1 1.,1.",.. '0 'rlUlhO ••t, U••~" c...,,\, ,1•••Ihe) Jllr....- CM ..."d.utClS • v."'·
" ,..••IIt•••~ ••• IsR'ei••• dto". It"" I .seut tOI.dOS. 4.
l.v.tlU~'" .. 'ulfch•• z (tI.h) e:1 ..~tlt..... iM"tidoJ" ua,o
ri,ia...." ....t .., ••• rll'lcU...."tt. '" •.,n,••"n•• 41u 'I!!..........
.. ;WII CI.nhu.

Ar.t. , •• ,. ;..r.., u,U., Siri. flo...dos '1
I ......I ....t. li. "'.lilllu:

c....u'.d. , .. leh f' In""I'. •,1'...... ,.1. '.cUI.-lel ..,
',1.,_ , ......'1'" tln, 'IRt... tl""ufln...tt••,· U•••• tr(.
.lIul "'I..lnlln ,.1111 IUlcheiu lillIicli ••• 'UlJ ".'lrI.r ••••
t ..... li" ., irei 'I J.rilfici' ... U' ...ii•.

".rilr.f' ...tCI ., O 'uli'IItt. '•• 'rihvl'l.l _I,
,11.'1 '0 In'.l .... 4.uro •• ta "fo.J, ,iu. U"tldns f. '''blle.~i.

411t1 LII •••u'" '.Illur .lIh.1 elll'l"I:I." " uSDlÇi,-;iu .i ... i·
c.h "lIel....... '..Istl' '1'\1'0. 'U. 111"" .,.....ut.... 1'10 "ru." H

(tril'lt.) 'h•• ,,,., listu Iri,li<:@'. 'l'I~ ,.,." un"",,"."", , •••
'rlh".1 ,,,,ui., do h.hltlo .. Ili'nhh:rifl d' JU,tIC"

a't. çt " Ih J"i,n l""""!t ".\iot"flU ..
JUtltu , os .:Juíru Svb.r.itu\o•• !furo'L"""'.' u dÚ.~. (I'I!)1 ie.th
'Uh L"i. JllfÍ5diç'o .oh,,, " hoHit'õd~ 1II. U' h'li~", r1"""'O I'·
til' ,er ti" '''''.'fI."ch. ee"',,r•• ., CU". "O Qu.r1rl'J -:l' 11 ,.,il•.

, I' .... fI"I;'''' ftr ..yht. " .. Hf' .dl'''' H'" "'.1
", ' • .,. "'U .,o;r,itlll. ""'nlt"tJ Ifr la r,d" .. , .,'u. COM""'" •• 'v.".
c.çh ... t. L.I.' '" ' ....Ih.. t. lIIIe trih... 1 ..,i_'''' ... fi' ••••••• ..

I' ..,th • tI'" ell'h." Ir... truh.,.

, ,t "O. ~tlír.. 1I11 11' .......," Pr.,I".."'-., ..
J,,"t.s lIu, .,t.r~. ,.1' t. t ..,I." ,~r.'''''(:t!'r;O' ,\~yyl."I", '"~ 'f' _.
,tio•••r'l'Ititllu eS .....' f;r.ito", • 1'11,",;;" .. tl'fI.J)~ii".. "411••
•• ,., .teorr.r•• .,••u IUI GIII.llnt li' ,•• ,giio. ob)~"y'''Of, ., cl'it.·
rle, ..,.h e" C';" ..1"'. '

,!"t. ~•. ft lfito" ... 1 lti',i""'l .... IrI.to'lh, ••

11' I." •• l.r. , .".01 <1I."~té,,ci. atri..,ilt. ~Ol rriIJOJfI.is ""'ti••
....h .0 Tr.b.lho ,'11 I~,hhl;'" e~ .I,er.

Art. l' - l'J "'lO" Trif'lOlfI'l , ...... I"'~,"h':'a'" ,r,
shlido. uí • IlllsU '1) 'r.si1'fll" .. otn \I i ,,:- .." 'rp'.irl""u. "I~it.,. ".

tor•• d. Itl. ,.111 Jlth 10"":- .'i'.''''.''''I-...riU""" ". ·""~lr. fI!

Jllh: lIto Tr'b.lho. Co-Jl"U.Il!I" , .lttlglli1401'' de dH~' 'J. Juir ''''ui.
1I."tf •• Ju"t. d. CellC'lll:llC'i" • "w'_':.l!!r1tn.

11 • , I_I ft"tr. I.t.,rellllt... "I"ht~rlo

"'lIel fi "'Ih Jlllt•• ~.'\iC' fi 1r"""'i

A,t. , ... I. ~fa.1 Ctusinu IIril ... It'" •
... "'1 'rll'''lIIle 111 ••, ••lIc., .1 ,~.......rtl. li' • t" li.

,. - • (,e.t.... "ftt"l ~.(11' 40 'r.b.lha " ...
.,..." f. ~t.... CeJlcUhCi•• ';'),.....t., ,.,. ...U,li4dl •

.... ..Iecl".'I••It.r t •• e.. JII'''II'C.I a. '1'" .Ulll .,.

.. t •••••iI " ~••uc. f. lrU'lhei

••d1.rer. _lIlc, -, '.rI fliIll" .ruftcl'll.... t ••
.... t ..... '11" ..... 4 • .1l1h ' ..U. nur•• '1S •••,h •
tr fi c.rrel,•• , "hlllllll ••,1'''11 ."" , U' ..,ilio.
,".r•.. '1'111" t' (".d-"". C"'UH'" ,"UCI';'" •.,t. tel.
......." un.. "C,Hell••1 I ''''''U'''I iReis. I".t, Irt'" '" ..,Ii, .lIc••ltI '111 "(11."••••,h"'l fe 'rol
" ..... ·u......III li ftlwhdrl••• ~1I'tlCI.

Art. Ii . li•• ""r "1'0'148 • ~Illtt.,.. U •
..." .....0 ... u ....O.... "",ii~ 'lu," 'u ..~.",h~ e , ....v".1 '1',,1" •
f'rt1idenlf! • O Vle,-'ruideftt•••• COl'lf.r.i ••4. cr,. n fUlr • ." "

,.h "I ••"t•••

art. , •• Ati" ;'.t. OI' i"'Il.I.,:.~ 010 1rittlll."
..,i8!!.' 4. lU ..,ih." fie .....tI ... nu. c""PU."CIl .0 Tr....
• '1 ••• , .... 1 .. , •••,iIi,. -

'uh...'" ... Ice . n ....,. 1rift".... nr,.,.ri u.
"'1""10 hlter..o IIIlItre '11 " Itrl"t.l lfiu. c""'tIlI.. , <f. ,"t~ ,.
u.· r..u. h(il .

, , •• 'f, IItnrf'un) 411f' J4' 'uh,,_ "'_;.11.41
·.ht.~ .. l.lltlM' .."i. 'JIII,••",·,••• Id..... 1 "'I'1"'~'e "'....
I .... " .......

, ,.", Iflstllldn • 1riIl'1'''11 "q")MI •• 'r ..
1"1 fi 17' le,liD. O 'r"lontt '0 rrillvll.l ".ia".1 "" . h.lI .
,. l' ••,U. l"',.U.,..lti.:i ,<:'~os li froe.nos oriu'ae, !fi) tlrrrt'•
'1•.,"", Jurl,iUçio.e I..,n "'1.",,,.1. ~1I' nio t.,,".e 'r~:•• itl. - .'1
,,- fi •• I.tor.

11.' ... t ..) f ..., ....f ....... fi' eureiei. "1
ti.... ,...f......
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.\... ~..,. ;, r~'''Ht' ... , ch\f\t\t1 iftici.i I 'I!I
tio. fWMlln'.fftto fo IribIJ".1 ",',0".1 do
lU..... P,..c ... , ••od••"inn•• '0 t"."'.·

...."., c.,t_••• "M",.,'•• ,.. 410 Tr ••• lh. 'I ,. t""orl., ••

..•••••ri. ,r•• ,,(.. ',., •• c''''D,.I'••• c••• ll.l.hei. I... I,.. ,

". n\ ..,it.:,j"l\ • 'I"" U ,.'''. tH_ .r!.'
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Pf:lJDeira Região, aediado lia capJtal do Rio de Jane1ru,

opapetincia i ab~an9..nte aoa doi~ E.tados ·~embro81

E%CELENTlSSIHO SENHOR PRESIDENTE 1>0 C0I1GI'.ESSO NIICION1,L.

nj) art. 96 •.l!. E,. da Conllt1tuJção f'..deral, a Jn<:1u..., ~"·'V .• t"

4tl criação do.Tribunal RegJonal do Trabalho da 17v ]"91;;0,

c9m a..de em Vitãria-ES e juriSdiçÃo e~ todo o território do

E~tado, pele. rund~ntos a aeguir .du~ido,,:

I - o Eatado "o EapIrIto S..nto eneontrPl-ep jUT1~

dlcionado. atualJoente, pelo Tribwl&l Regional do Traba).1,·., da

11 - ... rllC. "" YOllU1ll ae proc..allO" que llobre""r

rltva ••UV~.e jllrbllic10nal do' Tribu""l nupet-c:ltl1a,), o

..u ~ree~O.nto ~ropQa • ~lla~;o dftqu~~~ ~r~ã~••~~lftn·~ ft_

t,.at.1t.u1,ão d. aua aexta tUnoll. c"ntoun...O! "erJfle" ".', {·ro"..,!!

~ n9 TST-'8.5GSI87.3, e~ trâ.tte ""ata Cocte •

....

......-- ' ..

....... ,I .. • f ........ -: ..
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1:.118.

111 .. ante a inconveniência de a...9i9ttll!! eB

...-utur.a~ bgiena!/ _ prejuIzo de au!'l operac ~'h1111"d('~
~~. que.ao trata do aegundo ~aior Tr1bunal do 9' er n0

Pala, i rocpmendável uma outra alternatIva que, al~ ~~
d.acent.ralt.adora, toria a yirtude de poa.1b111tar um melhor

.t.nd~nto ao propÓ.ito·"a :lu19~~nt~ 4~~ de*&ndlla tr ..balhl!lo'
.'~.. ,--
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o quadro an.xo de pe••oal ê o 1Il1nh"o'para tu"rl~ .xc.lincl. o.

....nt.o de lDI peq"no Tribunal. Dar a propollta dp IlopTC··. ·IÇ.)l) <la

clona1 ..lgent., no ..nUdo de .e crbr, .m cal!lI Eatado

'&4.ra,io, 8pelo ~nea ua Trlbunal Reilonal do Trabalho". Adp.

!1Mb, o 9J:and. prQ9re••o expertMenUelo pelo E.tadro do E,;p1r!

to lanto. co. O ere.cente aW18nto (I•• que.tõ.. tt"JIlbalhl"l .....

••tA a exl,t1' a .ua auton_la jurhrUctonal 4e 5eÇlundo Ç1""U,

• 'la cse .e alcan,ar o tde.1 de ju.tl;a que 8" quo:>lltõ"" !;~...

9S,ala 40 'ala deNndUl. n••t. _n,to, COIII li ~a1or vcc,..;·nda.

:abala anexada.

aradUa,

Senhor pre.lel.nt.,

T.nho _ honra el••nc_lnhar a Vo••a Ex" .. ) imr i li •

'11 ob.ervincle ao dl.po.to no .rt. 64 da Con.tltuiçãQ reder .. l.

para lnl01ar a trUlltaçio por •••• ca.. IAgl.1etlvlI. o "H .. I"
414, d. 1988, do "1nl.tro Pr.eldent. do Tribunal SuperIor dQ

Trabalho, enVIado, com ba.e no art. 96, lncl.o 11, allnell "." dll
tar~ Ma~a, ao ex... do congre••o Nacional.

AproveIto a oportunidaele para relt.r.r e Vo••a

prot••to. de •• tima _ con.lderaçio •

M1tCD.O PINENTEt. .
Mlnl.tro-Pr••ldente ~o

7ribunal Superior 40 Trabalho

01'......1'•••119 411.1 '81 --,v. ~I

Brilsllia,19 de dE"z~m~ dI' l'l~B.

A Sua Excelência o Senhor
Deputado ULYSSES GUlHARAES
DO. Pre.idente da Cimllra dOIl Deputlldoll

NGS.

OI;roo.STST.rJX:.Gl' N? 176,or 02'1Jf ..R"'" lW I~R~, Ir' <:rIH'"

M1NIS11IO P!lESlIJe(l~ 00 T11.11U1AL 9J1'I1l10R ro TIWIIIlllJ

'enhor Pre.ldente,

Tenho a honra d. submeter i apr.cIaçio rln ro~

9.r • aao "acional. no. terllOs do arUgo 96, inciso I I, allnea "c·,

pr~eto de lei e ex

S'uperior do

aI do Ttab!

em todo o

V.Ex'

RCELO PIMENTEL
Hln1stro-Pre.1dénte do

....Uaunal 'uperlor do Trabalho

~'I'.
~ .llM81at'O LUCIIIA',

~~ ~••ldente do Convre••o NacIQnal

~."o"cl"l
....tLJA. J!-',

Tp.nho 8 honrA d~ ~nc.~inhftr 8 V.~••• ,

para .pr~ctftç;O p~lo CongreBao N.clonal, n08 t~r~n~ ~o ~rt. ~~f

I~cl.o 11, alln••• -h- • ·C·, nA Con_tltu.~~o r~~er~l. ~ ~n~.D

Sub.ti~utivo do Projeto ~~ (ai. identIficado n•••• C~.8 l.91.1~

tiva aob o·n l 1.456/89. relativo. criação da 17" Reglio dr JU8

tiça do Trabalho. o corre.pondant8 Tribunal Regional do Trabalho.

• dé outr•• providencia••

V.lho-•• ~o .n.~jo p«re r~lt~rRr a

V.E••• oa ..u. prot••to. d. alta •• ti... di.tinta con.id.r.çlo~

1.100. Ir.
DeputaOo ARTONJO PAF.3 DI ~RAD&

DD •. Prealdente da Câ_n do. o.put..""..

IruIUa-DI'

C~la • 17" .evlio de JU8tiç.

do Tr.IMlh<>, <> ~."I"'CUvo Trf

bun.J a""'nn,,J.4'!«7I 'rr .. ' ... "...., •

~ outr•• providência••
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~~.t., ."
a.t. I- - Pie. crl.do o Trlbun.l ~.91?-

...1 do Tr.belho 'd. 171 Il-Vlio•. qu. t.d led. _ vIt6ri.-El! COOl

juriedlçio .. todo o t.r~ltó~lo do I.t.do do I_pirita 'Into.

Art. 3- - O Trlbun\l ~.glon.l do T••be

lho d. 11- Ileglio ••~, ee-po.tQ d. OI Coito) Jul.... 00- ••ncl

.."toa • "o"to,.". pco"t,tM .. l~lal...io.. "110(. ..ndo Of>

(••1.) t09e600, a. IQ"..tldu~.'"lt.l(ci., ,,02 Cdoio) cl.oola

t •• , d. In"••tidu~. t.-por'ri.; r.p~•••nt.nt•• , r.apectl"...nt.,

... é.p~.9.dor...... .-p~egldo••

"~"~.ro "ico - H.v.r' u. oupl.nt.

..~. cede Juia Cl•••I.t••

t10 • pr•• i~II1D. até. po.",p "0 Pr,. .. ht."t:~ '! rio vtc .... Pr .... l<1 ..nt.,

eleito. na forae d. lei. 1,.. ln J,tlr t.iI'J·""")"l ."1'" ..ntl~o. orlun""

d •

cl•••• d. Juir-Pr•• I"ent. d" Junta de Cone! I i.çiio • JuI9..... nto.

Art. .. - Oe "ui... tog.do. ..r.o no

".do. paio 'r••idea'.....pdbllc.,

I - eM (q...tro) d.ntre .loh.. do Tr.

balho 'r••ldeat. da "ante. d. Conclll.ç;o • ",u19...nto, por

...tlgiildacSo • po~ Mrecs.-ato" oltar;Dad_nta. c_ jurledl;io na

,~.. do...-brode da li ••~Iio d. Ju•• lça do T••b.lho:

II - 01 tu~) d~ntr~ tn'.~r~nt~. d~ MI

nl.terio Público d. Unli.., junto. Jusllç.. do rUMlho;

1II - OI It1'l1\ f1"'ntr~ '·!\·f·"'l'~". d .. nntótio

••ber jurídico. d. I'.put.çft~ oi' it..,.",.. C'C'In ~1'" i ~ "li!' ".r. _no.. d~

~.r"qr.'D qnleo - n n~vo Tribunel ~prD

••Ir' ••0 ••gl..nto Inl el"no dentro d. '10 (t: r lote) dI... conta"'ow

~ data d••ua ln.t.J~ç.o.

Art. 8' - U.., ver. ,.prov."o e publ ic.t1o

o ••u ••91~nto Jntetllo. n•••••io qu•••••~ulr. D Trlbun.l

e1-a_r' o PE•• I4ente e o.Vlc.-.r••ld.nt•• d. confor.ld.d. C~ .4

BOr... lev.i. wlg.nt•••

Art. 'I - Até. d.t. de In.teh,io do

Tribunal lIe910nal d. 111 lIe",lio. rica ..nti" .. a Itu.. 1 cooop.t~n

ela do Tribunal lI.gion.1 da li 1le9lio•

I I' - In.t.I."o o Tribunal lI.g10n.1 do

Art.. 5~ - o. Jul.... do Tr.b.lho Pr••i-

• 6"9 .. Conaolld4çio dft~ L~I~ ~o Tr.haJho r aprovAda pelo ~cr.

to-lei nt 5~"~~• .,. II .1_ .. ia de lQ4:1, d@ntre nQWIe!l cQn.tante!l

'. ~ - Oa Jul•••• VDll.t. • .ervldor••

t~....l.~ld.. na tora. d••t. artigo ~ontlnuario • parc.bar w.ncl

_1ft6j·,. w.nt.9.na pelo Tribunal .-9i..... l do Tr.bolho da l' 11.-

Art. lO - ~. 3unt.. de ~Ill~

~u19..."to .edled•• no K.tedo do ~.prrlto "nto rtc•• tr.n"fft

E"ld.·•• C'CJW ••u. funclon'rloa e ••u acarwo ..ter!.1, ~r. o Trt-

.t.ão, et' que o·ol:ç...nt.o conelgne 80 Tribunal cl'lado, POr" ••ta

Lei o. r.cur.o. aee•••'rtoa ao •••peet.two peQ...nto~

• ,. - A iil•••tidur. no Quadro P.r_-

do t.rritórlo .ob jurl.dl,~o do novo Trlbunel. que nio t.nho.
recebldo -.i.to· do .~l.tor~

I 20 - o. proce••o. que já t.nh.. re-

c.bido ·.ieto· do lIelator .erio julllado. pelo Tribu•• l 1I.9l0n.1

do ~r.balho da 1- ~.9l.o.

bunal 1Ie9lonal do 'Trabalho d. 17' 1l,,!lIiio.... pnjuho do. dl

~.Ito. adquirido•• r ••peit.da••• ~1tuaÇõe. pe••opl. d. .eu•

~ula••• Vog.i••••rwldor•••

.. li - Oe cj.rgo••"i.tent.. na lot.;io

do Tri_l lIegl_l do Trabalho d. 'li lle9iio., • que .a rehre

••t••~tigo, liea. tran.lerido. par. o Trlbuonl 1I.910n.l do Tr.

bolho d. 1,••aglio.

Inchono

publlcaçio d••t. t.l nd.ra publlc.r edl.al conwoc.ndo ••••-

• ocl.çõe••indie.l tlonod•• no.t••rtiqo. per. qu••pr•••n-

t_, no pr...o .. 10 (tdnt.) cli••••0 •• lhta. t~lpUc... qu.

••rio ....,••inho,da. pelo Tribunal Superior d,o Tr.belho .0 Pod.r

hocutl"".

•• Ih••• trlpUc•• o~l..ni ...d•• pel •• dintlJrI•• d•• led.uçõ••

• do••Indic.to. coa bo•• t.rritorl.l na 'rp~ d. jurl.dlçio d.

nl 1l~lio.

"~ávr.ro único - O P~••ld.nt. do Tri

bunal llagiOll.l do T~.balho. de~tro d. 10 (d•• ' dia., conudo. de

"revraro único - r~rn fin8 ~~ pre~n

cht ...nt.o d•••8g•• d • .Juta "bq.."o rpl'u.rv.",," li ."''11 "trlllrtrut d~

=.rr.I~., O Tribunal 1I.910nal ~o Tr~b4lhn do 'o 1I~9Iiio. d"ntr~

do pc.ao de 10 (d.z) di.ft, cont"~08 da publireçio d •• ta l.i,

.l.bor.r' dua. ll••a. tríplice•• atendido o dinpnoto

I, ".te .rtigo.. qu. ••.,.iio .nc••inhedll(lll 1'10 Pnripr

........t d .....luntlt......1t,( "._ft RII"ft,:t tllt"" •. '111" t-nh,.., n. .s.te

da bJlcAçÃn .,..t.• I.ri. jurlnrllção riDhrt! II "-rrltnrln dll I'·

_..lio. podel"io Opt81' p:tr .lJft pel'..n.nel •• ~onfor.. o c••o, no

..ntlO d.....001 da Sacret.rla 60 Tk1bu.... l !t.~iQn.l do Trebelho

Quadro d••••eglio.

4108 •• puh'.CRCh d"..tlt l~lp "'., rrr,,\,""ntf* th:t Trlhunal ••qiotllll1

10 .. C'OIti••ão de-el.rdo 081 lfi'i d.] 1...... aa..aç_o • .Jton.reçiu_

Art.. li - P'icft. criadol., no OU"~Y'o " ..

....oal 40 Trlbun.l ~~9ional ~o Tr.~lho d. 1,. R.9Iio. co- r&-

t..lbulçao ,.,cudt.Erla p "i.t. n. I .... l.l.ç.o •• "iw.-.. ~ 02 (~U•• )

'''''Glla. O. Juta el•••I 06 ( •• ial carllo. d.· ,Juh 'Dllado
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n~ado.,

dhpoalçõe•

lO"r

••

adllitido. ou contt"tPlrtf)flit 1lJ~1'1tJ"'r título, p",ra ftlh';';f"~ d. ge

binete, cargo••111 cornilJ,.i!·) 01,,1 'IIf1ÇÕ~1lI qrlltiri"'.'-h.'~ dll .".1"1.
ll'açiio do'tribuneJ, par.nt·... " ti... ,JU(E~!t .ftl 8t'vt"~r' ... ou .po••nt....

do. hÁ Itftno. de O~ (cinco. "no.. , et-' '" 'l.rc... irl) r"IlII'I.

~r~. J, - Esta 1.' en'L~ "_ ylvor n~

",.t .. ,e. - r"'Wifl .. t ••0 7,'bun.1 au,.-r1nt"

do Trabalho" atl.v•• do •• 11 J'r: ... lf1.nt." tome r: 1:0'1........nltt" ..

al't.igo ••1'8 con.'gnAdo •• favor "o TciLuII8t ~IJper"'Jr etc? f'rebe-

"rAbu",,' hDgtnu,,' "n T, ... t.,.. ••.,., "., 11' r"... IA.... w

lho.

Art. 17 - O ror1"f !,rcut.j"Q fie.. auto

ri ••do ••br1r el"~1to ".I".el .. 1 .. t'; o • 11.. i tO' ",,, NC~$

b~.d•• , ou outro. do18çõ~~ orç.~~ntéri8w.

A~t. In - Nno podct5~

1•••glão d. JulOtlç. do Tr.b.lho. d... tin.."•••" d~..Pf'"•• que ••-

"t~""~r li .. tt"'fIIru'~.-nJlll 'lni"",.i·. r',. nr'll1nirn.;R"'J. tll"'''';I'';;'' .... fun

eian•••nt.o do Tribunal """iouIlI do Tr.hoJh~ de 17' ~.giio d.

Juftti~. do Trftt'~J~o•

.... r'lIr••o lÍftieo -" "".... do. ,......
r.f.rido. ne.t••rtlllO d.y.r. rftll.~r-•• d.ntro d. lO (trinta)

di••• eont.~o. d. no..eç~o. prorro~~v.t. por •• t. )0 (trlftte)

lU ••• - ea_ d. força _Iur. a jllho "o ',•• i".n•• 110 Tribunal

all~rior do Trabalho •

4at. d. eu. publicaçio.

t.l.

lunçõ...•

d. Ch.U•• a••briacl•• con.tanta do' An••o lU. . Oaata

Art. 14 - O" ,.«!rv;rtr-rr,. "tu.,. III'Ie-nt.r 10

te40a na. ·.JuntAIt d.. Cone I 1iaçio '! .Julqlulu!nt,o, eOJn jur lllrlit>;iio no

t.rrltório d. 17....,lio d. Ju.,lçft do Tr.hft! h? poIIarão p ....... 

necer no Quadro de .~••o.l d. l' Rpqift~, .edl~nt. o~ió ••cri

t. a irr.tr.t....l ...nlf.... '.d...0 Pr".ld..n'" ~o Tribun.l r ...

~r.tt.,o, d~ntrt) "o rr"p.o ",.. 1" ttrint,,) "."", r'Ult",,,",, da publt

c.çio d ••t. l.l.

tulo. per.. pr......nehi ....nto d·,. """fn'1 "r- hJt.,,,o ",Jt11.,lho ~I'h·lt i-

U.ner.ridoa ou cri.doe .. for_ do••rt •• lO • 11 d.ata I .. i.

fle_ criado•• no ~ro ".-n~t~ d•••••0.1 O. "cr.t.rl. do

hlbunal 1I"91onal de 'Jnbalho da n. ".1I110. cooe ...nel••nto••

...nt.o.n. fl • ..,o. ~l. legl.l.çio ....Ioor. 05 (••1.1 c.r\lo. d.

Jllta do Tr.balho allbatltllto. o. c.roo. ,. cooel••io con.tan.a. 110

An••o I. o. o.roo••f.tlyo. oon.t.nt•• do An••o II •• Tab.l .. 4.

Gr.tlflc.çio d. ".pr•••nt.çio d. Gabln.ta. 'nt.OI.II. por fllnçõ••

I I. - Oa c.rlloa con.tantaa doa anuo•.

I • II d.ata 1.1 .erio pro..ido. epÓ~ • In.tel.çio do Tribunal

.allional do Trabalho CSa 17a .egiio. coa .ad••• Vitória. E.t..1l0

do I.pirito "nto. ao. tarao. d. 1.1I1.laçio .. "filar.

I 2. - Oa ... lor•• d.. funçõa.. da T.

bal. d. Gr.t~fic:.çlo."'. Ilapr•••nt.çio d. O.bin.te do Tribun. I

...Ional do Tr.bal~ .. 17. Ilegilo - la. .io ldintlco. ao. da

..... T.bal. do hlbMaal allpalior do Tr~h~lho.

. t J. - A'o int~rno ~o Tribun.1 ""lIio

n.I da Tr.Mlho da 17....qi io - P:S, ••t~b"l.. reor'; fUI et.rlbul,;õ".

d•• funçõ~. con.lAnt•• do ~")•••1 '" o1 .. ,.~n 1..1.

- art.• 11 .. r't Tr IO·on.ll 1'''''I,nn'll "''O Trn~

Mlho da J7r Itegião, d.ntro do prlu~o clt! q() 'nnvnnt ... ) di."., cun

t.ado. d~ eu. In".81.,;io, .."rir.. '·'lnr1Ir!líl Illíhli,...., '1_ prl)v"!II e"t{~

dO artigo ]1 dpsta 1.1 t.ONtrio (101Iftl!' (,..rant... o Prt'..ldent. 40

Tribun.l Su~rior do Tr.balho.
e. !tet.

!..!..!-U! I

ca.oo CÓDIGO

TftT-17" - DAS-IOI

TRT-17. - DAS-IOI

DU-I02

TaT-17. - DAS-IOI

DAS-IOI

~...~.
I

11IT-11·

TIlT-17. - DAI-IOl

TRT-17. - DAS-IOl

~T-tJ. - DAS-I02

l"RT-17. • DAS-IOI

DI~-C"'" DA .-=anUIA

UICIInUlo-GllIUlt DA ....IDbcIA

.-=anulo 110 'III1_1lt pt":!

DIllft'OIl DA ..alftMlA IlDIllalII'IIIATlVa

Dlllll1'oa DA .InITMla JUDICIWa

DIIlIl'Oll H UIIYlço

...~ DI! ,JUIZ...~.
ACUTUIO De COIlUGlDOalA

OI

ele

ele

03

01

01

OI

01

01



Setembro de 1989 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Sexta-feira 15 9457

.
.-o ~IU nM:1c.AU 1IOIuIl0 cdoJGO ClU... 11 llllrllJltllcJAll

.
..1...........0 ~nico Judici'rio 46 TIIT-174' l\J - 0~1 li - 1I!l- lO " 15

• li • 1I!i-16 4 21........... "1- e - 115-22 • 25
.. ..,...1,.· U-UO

Oflel.l d. Jy.tl;. A••ll.dor 07 rIlT-J7. IIJ - 1117 .. - "~-'O fi J5

" - "~-1" " 21

li - "S- 22 • 25

Au.lll.r judlol'rio 66 TRT-17. llJ - 02) " - "1'1-2•• 27

" - 1111-2A • li

C - ""-1' .. '15

".nt.d. "'gr.nç. Judlol'rl. 11 TlIT-17. llJ - ,1124 li - ""'-24 • 27

II - ""'-2" • 11

s - ""'-12 • 15

Atandant. Judici'rio )0 TIIT-J7. "J - 025 l'l - ""'-24 • 27

II - ""'-2A • J1

......l.u.... Rl41co - li - "",_" .)5
02 'fIlT-17· ". - "J A - IIS-05 • 11

...bel .....
11 - IIS-12 li J6

.... ""l.- 9ft. c - 115 17 li 2J.,. ....- I • ""-~2 .' 25

OhIIt610g0 01 TIl'f-17. li' - 909 11', IIS-05 li 11
11 - 115-12 li 16

e - lIS-17 • 21
li - "~-22, • n

o.tll.. Atld..,..

...1_1 ....10.

ewl.. ..,...17••
__1000

albUotecádo

'lell1fonbte

IlYllll.r or-r.clonel , ••••••
Dle. C'r.. d. 11~•• Con••••• )

03

OJ

02

01

03

1.

011

02

DT-17. 1111 - '24

, TIIT-n. 115 - 9) I

TIIT-J7. - IM - lrOI

TIlT-J7. - "" - 110~

Tllr-17. - "" - 10.5

DT-n. - lUIT-7C'2

li - "S-05 li 11
I - IIS-12 • 1&

C - "'-17 • 21
I' - .'-22 • 25

" - nS-05 " 11

" - IIS-12 • J6

C - "5-17 • 21
S - "S-22 • 25

.. - "5-05 • 11

11 - "S-J2 4 16
r. - "~-17 " 21

S - "5-22 • 25

li - ""-J7 ~ ~)

" - "1'1-24 " 2'
11 - '01- lO • 32

.. - ""'-04 • JJ

" - ."'-12 • 16

11 - ""-17 • J9

.. - ""-01 • o.
11 - ""'-05 • JJ

.. - 111'1-12 ~ 111
0'-11"-1') .. 22

li - ""-23 • 26

Cl_ de Artíf. -~ • 12

Arttt. bÍ""'l.lI~lJ• l'
Oont_tre - _17 • 22
....t .. - 1111-2) • 27

bp.d.l - -211 li )lI



9458 Sexta-feira 15 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Setembro de 1989

C1.e.. "" .... tI,. - _07 • 12

...dr. ~1.1i_ll• 16

o-.-.tl''-'!'''U''' - '"" 17 • 2:3

~tr. - ftI"-:n • ~1

Eapocl.1 - ~-2'l I lO

tl ••~ ~ Art r" ~ M'"H')7 • I'.

~tfr. lapr.1.11.N1->-.....n • u;
frlltr~tr" - ..., 1 J • 22

7n6 <;1 ••_ dP IIrdr. - 1I'HJ7 • 12

,.,.t". r. ..-ri.Jll'N.n-U·l-Jl. l'

r .........tr ' r'" - """'11 • .22

HIloo""r.· ~:'1 ",:n

d_·_

.-o.., CA~IU ...-cI_I. I .cIlIDo CÓDJll!O

kt._..t.o. CÓdi- Artlflc. d. Il.tricid.G••

... DT-n· - A111' C_nicaçio 02 TIIT-171 AIIT-7D

700

Art{Uce do Caq.u.tad•• 1lIlr-

e.l1ada 02 TIIT-\71 "'RT- 10

Art{ric. d. Art•• cráfic._ 02 trt-171 - llP'l'-

,
~~~

f-

!.!..!

..,.
.....1••• or.t1rl~cio••••pr._t.açio .. c.bi_t. 40 "ribunaI 11... 10".1 Co Trllbe1hu ". 171 lIeglÃo - IlS

ru·.çolta •. o U A • l' I 11 ... 11 "

';

....JDbc:JA

OIU'. DIt lanço

AlI!lJII'r1lIfTS IIDItIIlIIITIlJlTIYO

aECllCTAaJO ..PacJALJZADO

ACIl1I'I'll UPlCIALUAIlO

AUlJLIAII UPacIALIZADO

.Jca-....JDlllclA 0111... D. IPVIÇG

...JCTII1I\'I·....lllUlllllntilT(\fQ

ftCIlCTAriO' i!lPlECIllLUM:/)

ACI:WTa It.PllClllLIZADO

ACUft UPlCIALlZAn!:!J

auzlLIAII ItlfICllltIIAb5



Setembro de 1989

o A •.1 •• 7.

.acaftllllU DO DI_AL 'LlIIO

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

e-arl DI 'I'VIÇO

"'IITIITI ~IRI'Ta~TtVO

IECWITAMI0 18.r.cI~lIZAno

ACCWTI RS'ICI~LIZADO

AUKILIAR IS.ICIALIZADO

CRE'E DE .I_VIÇO

A59I8Tr."TE AO"IRJSTRATIVO

A9SIBTr."TE CU!rl

Sexta-feira 15 9459

o U li • T I o ~ o I

or (h,... )

O~ ("oi.)

O~ (""101

01 (hu.. )

o, (401.)

. _._._--

0\ (hun)

Dl (h... l

O] (t r ~'n)

.acaftAIIIA DA COUJlCIDOIlIA

aacaftllllIA ADfIIIII IIftATIVA

~.·--,~~9·
- /?_4

CJIK,r. Dl! III_VIÇO /., /

AS9ISTE~K AO"JIISTRATl~

SECAETA.IO ISPr.cI~lIZADO

"IJITIITI AO"IRIIITftATIVO

AI'J~TI OSI'I

IICKITAaIO IS'lClAlIIADO

AUSltlAa asPICIALIZADO

01 (hu.. )

01 (hu.. )

01 IIHlM)

01 (h..... l

01 (huoo)

Dl (h... )

oe (olu)' DJ..,..IMI DII ...nço

ucaaAllU ADllIIIIT1UITIVA

OI (oito) DIllftOIllU DI ...nço

ClRn DI lanço 01 (hu.)

A"IITEIra ADNIIIITRATIVO 01 (h",,)

'ICIlJl'I'MIO UPICIJILI ZAOO 01 (hum)

.AUXILIAR ISPICIALIZADO 01 (h...,)

A'IIIIT~ AO"IIIIITRATIVO 011 (01 • .,)

USIITlAITI CR.... 24 (.lnt. • qu.tro)

r

e-UI DI ...nço OI (h...)

U'ISTDITI ADNIIIST1UITIVO OI (h.)

AlII~ CRI'I OI (hu-l

'ICIlJl'I'AaID ISPICIALIZADO 01 (h.)

AUZILIAa IIIPICIALIZAOO 01 (h.)

CRUI DI IUVIço OI (h... I

...I8TKWTI ADNIIIIT1U1TIVO 01 (h._)

IECWITMIO ISPICIALIZADO 01 (h... I

AUZItlllII as'lCIALIZAOO OI (h.)

AlSIITDn ~InIT1UlTIVO 08 (oH.,)

UllrntttIl CRI'. 24 (.,inte • quetr:ol

.... ..



9460 Sexta-feira 15 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 1)

..... , - .......-. l1li-_ Iftt Itf 1icJJ6!

Setembro de 1989

CAJ.GOS Dl IU.lliUZA I:SPICW.

OI - JUIZ DO nlluMAl"

02 - JUIZ SUISTl1'VTD

CAl.COS P.H l»tUsAo (*)

Dl - DIurna cnAL ••ICUT.(JTO CIW. DA rUltDbCtA 1YoB-6
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Med. 10.000,00
1IC1t. 'aOOO.OO
1tC&•• 15.000.l!.0

NCd.208.000.0::l
JrlCI:$.200.000.01l

lfed. 'Daooa,OI"
flCz$. lS.00n.Oll
Med. 2S.000.01·
Her$. 2S.000.CC
!CI'. 10.000.Df;

to 't A

IIC:I:'. IOaQ(}4).OO

"(;r.$.,)~.(")l)~rJII

"c:!$:. J".ODn:or~

~=~!,;!;~:.22~1~2

TST... 11 d~ ... 10 " .. 19f117;.

~Q.C.~Q.,
IlGIItAUIO r"D.OCfNl0 UltW'

Di"ter SCAuditorb
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I - Oc; •• ' •• 0 .0 a.pirita ••nto IneQn

..r•••• Jur1.dlelaAac1o, etJJ.al..nte, p.l0 Tri_

bunal Racional ~o Tr.balho d. Prl••1r. Re&l_

iD, ••dl.do na ••piteI do Eat.d. do RIQ d_

Jea.lro, oUJa ea.p.t.nç1. ; abr.nc.nt. eu.

doi. ~.tedoa••a.bro.f

lI! - entl a inC9v.ntencie d••• aeicant.r

••• trutur. daquele R.cional, em pr'Ju~.o de

eu. operacionalidade, dI T.Z que ee treta dD

"cundo .'lor Tribunel do ceDera no ~{" TL
eo~.nd'v.l uma Dutr••Jt.~netlv, que, al'm ó.

d••centrall •• dora. ~'Tl• • Tlrtud. d. po•• lbl

l~ter ....lbor .,.Ddl••nlo ao prOPÓ'1to da ~
camanto d" demanda. trehalb1at•• ;

IV - .11'.~ •• t •• o e.p{~ltQ qUI nort~Du

o 1 ••1.1.dor~ ao OOD.e.r.r • r'er. ln.çulpl~.

no art. ~12. do Testo Conatltuc1onal vic.nte •

no ••ntido d••• cr1~r, .m cada E.t,do da rad~

r.ç.o. ·p.lo mano.'u. Tribunal Recional do Tr~

belho". Ad.~.l•• o ar.nde procr••• o .xp.rl~'D.

tado pelo E.tado do E.p{rlto S.nto, com o CT.~

oehel .umento d.a queatõ •• trabalhil'•• , •• té
• eslcir • eu. autoDomi. Jur1adic1onal d. • ••

cundo creu, • 1'im de •• IlctJançar. o lda.l d. ju!.

tiça Que •• qu•• tõ•••ocl,~. do Pei, d...nd•• ,

D•• t. ~~.nto. eo~ a .. lar v ••••nci••

o quadro an.xo de p ••• Qal * o .(ntm~ par.

~unc1on'me"to de um p.qy.no Tribunel. Dei

propolta d. eprova~io da tabela .n~~.d.~.

11 - •• I.ce dD ~olu.~ d. proce.aol que

.obrecarre,e _ atl"'1l1ade Jur1.dto1on.l do 1'1"1

bunal nuper-citado, o •• u rr•• ldent. propôa

•••plt.çi~ daquele 6rcio. mediante e tn.t'S

~uiç;o de eu. e'ata turma. ~onrorm••~ veri

fic. nn Proc •••o ~. TST-18.,6,/B7.J. om tró.
.jt~ n•• te Cortej

Bra.iH.-D" •• ó2,.i. d. junho de 1989.

~. 23.06.89

).~ de Canissres

~nnonentes.

senhor Pr••id.ni. ~~sa
Atravé. do OF.5T5T.COG.CP.HI 176/89, .~

te Tribunal Superior do l'r.~lho enc.minhou à apreciação tiO!!

Exmoa. Senhor•• IM_broa do Congrel!lllo Nacion,,} Substitutivo

do Proj.to d. L.i nl 1.456/89, relativo à criaçio da 17' R~

giio d. Justiça do Trabalho, a o corr••pond~nt. Tribunal Rf

lIion.l.
Contudo. r.r.! ido Subetitut ivo r.qu .. ,

banda •• funçio d. con.ubatancillI equívoco conat_nttl' do

Anexo lI, últi.. coluna, que di.pÕe sobre Cl...... R.ferên

ci•• das Cete90riaB Funcionais. constitutivo de denominação

"e" para •• Cl••••• da. Cateqoria8 Funcionai8 de Técnico e
Auxiliar Judiciário, do Grupo Ativ~dade de-Apolo Judici8rio,

quando a deno_inação correta da. aobreditaa clesBeB d~vpria

••r "5".

Esmo. Sr.

D.put.do ~IO PAES DE ~E

DD. Pr••id.nt. d. Cim••• doa D.putado.

1MS1LU-P"

Velho-me do on.ejo para r.iterar a V.

&aa. pro~••to. 4•••time.' .l~. eonaideraçio.

do .n.belho

R I L A t d 0",2

VOTO pO Rtl.... TOIl

A •• 1;~rl. li da co~p.tênc1.. lecialat1YI da Uniio •.!.!.

~ do ert. 22. tnctao XVIII, da L_i MaIor. A intciativa, na ••~

ele. exceto no toç.nt•• Procuradoria ~Qgjcn~l do Minl.tirl~. ~u.

bl!co d~ nn~io junto ; ;~.tl~. do Tr.b.lho•• ~rtT.tlTW d~ Tribu

nal Superior do Tr.lalho, C:bnf'OTlle .,' lê no .rt. 96~ lncito 11, !.
lia•• ·c-. da Carta ".~n•• A atr1bulç;o • do Concr••eo Haotonel (

.rt. 4ft de E.t.tutc Po~{tleo). o •• r .~.reid•• tr8Y•• d. 1.1 .r'!
u.r~. ( art. '9, lnclao I~I. do ••••0 Texto Funda~.ntel ). A .iiL
t.ne~. de pe10 ••bO' u. Tribunal R_clonal do Tr.beLbo •• cada Ee

t.do da Fedaraçio cone ta do art. 112 do E.t.1;uto ~.lco. Há necea

.idad•• contUdO,. d•••rt..J oC-.r.clda. elCUba. t:••nda. pera adequar

• propo.lçi••• Dor... conatltuc1onaia edltad•••• 5 d. outubro"

1988.

Ikeü dJj
GaKlSSaO DE CORSTITyJclo E JUSTIÇA t REpACaO

llini

o R.r~.lo Trlbun.l Bup.'·lor do TrobàJ.ho one!.
.lahoo 1 .01Ibere;ão .0 Le.l.10tl~ o pr•••nt. prOJ.to d. 101
q.. orlo o trl.baDoI R••lonel do ~b.lho d. 17t Ro.ião. 00. o.d•

.. Yit~r~ • J~iediç;o o. todo Q t.rritário do E.t.do do E.p!rl

to s.ato. o.-po.to •• oito Ju!•••• pr•••ado oiad•••

- .....;10 do. ju!••• to••do.,
-d.oieaação d.·Jul.o. ol•••lot•• ,
-opçio .0. Ju!••• pol. p.r-aa.aol. Da lt R.-

-cr~.~io de c.Tcoa •••u proY~••nto.
-_bertur. de cridito ••1..01.1 pIlre • ten(!_r ..

•••pa••• 1al01.1. d. or.onl••c~o••n.tol.clo • ran.1.a••onto do
01'0•• Tr1~1.

o ex••• do ••rlto 1.~-.e • eonclu•• o d. que õ pr.J••
to ..rec•••r cODvertldo .. lei. A Ju.tlr~c.t1Ya orar.cida pel...1.

elta Corte TrabaLb1.ta do·P.{•• , p.r .1 .6, beetant••eclarecadore.

A crt.ç.o do Tribunal ••••0 .nCOAtro d•• o.piroçõ••• ploito. d. 4!

••r.o......ato••oot.i. do E.t.do do E.plrito Sont•• aotod•••nt.d.
• ••ocla;i•• d. el•••• em,r•••rlal•• d. tr.~lhedor••• que anta ti•••

• a.c••• idade arc.ate do atendl••nto d.... reiYindloação,

Eatondo que • propo.lçio podo .1nd•••r .perfoiço.d••

A ••CUir, p•••o ••D~er.r •• E..nd•• que. no ..u ~ut~D, dey.. ..r
.pr.c~.d••·por ••,. Col.clado.

E••nO. p' 1. Corr1,•• f'r.~l. do proaulc.oão •

Z••nd. p' I. Mo .rl. 1- d.y•••r dito que. Jurl.41

ção , .~ todo. E.todo do E.pirito Santo.
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_ QU. po•••rá •
Lndlcedo o .ontaa

. ..,,,. D' ,. o art. "JPD .foJeto•••• iRet•••••••u
~..... '.r .....;1•••••ue•• &no.. f......ulçl•• Na••••br.t~
........ r •••r .11 ••a.leee•••• a •••••nt. &••••lb•••• JuLa.oqw
• ..,erlo • ror.r••• TrlbMnoll .rl.árl•• nlo por-.'I"o que No.I.tro•
•••• ai. In'OI?O••• &•••ue••••• I.p.rl•••~.ot.o••• p.r ~neo t.ro•
•••rel••••u .rl.l u.l. a.t.d•••pro••~t"-•••• l.tra tri. do
1.1 •••••Ituo; nt••&- tr.n.tir•• , ••di.nt. r ••oç'o,
poro ..... R••11•• ·.oa .1•••• &rápida ••o.n.io. Ii lo.t'nela, .~

••tria.nt. "qu.l•• qu•• h& ..rio••ao. Idantiric.do. DO••• p.euliL
rldad•• local••••• pre.'aado. o....10 • ~tici.not•• a tutele juril

dlel.nol naqu.l. ár••• P.rt.ato••••oolh.' por. pro.oç'D, t.nto po;
.atl~ld.d•••u.nt. por ..r.el~.ntD. d•••r~ l •••r •• eont•••r.tl.o·
•••reLel. d. ~udiO.turo••lnd. que •• p.rL~do. d••eontLnuo., n. er••
••••••br.d•• A ..did. á .or.l•••dor•• d. boa.n••••• ~u.tiç••qu.
1.0 quo J' ••ro••uito d. ou. d.dio.Ç'o a., difLeil t.r.ro d. eonel11
~r • Julc.r. otont•••!. pr.bl.....Del.l.~tr.bolhl.t•••0 E.t.do do
I.pirit. Soato. "atr••••t •••••• r.eloDini•• ~ qu••• pr•••ry.r •
.Ituoç' queat ro••~.d••• quinto coa.tltucl_1.

....4. pf 'f Trete-•• d••dequar o t.zto do ert.4' do

proJ.to ......ad.....tl.ucloD01.

".nA' " " t pr.el.: .~.rt.lço.r • r.d.çio do
.o.rt. 7'. poro ...potl••l ••'-l. 00•• t~or d. I ••nd. a' ,.
ro.'•••1••nua.l.;•••

&••nd. RI 6. F.a-a. nec •••'r10 'ju~t.r-'.I em parte
• r.doçi••• porecr.r. 2' d••rt. 10 .0 t.~to eon.tltuclon.l.

"'RO••' " E. r.o••••1.po.to no••rtlcoo 127. P.!

.4cror • " •• 111...récr.r. ~' •••b•• d~ .1C.at. C.n.titulçio. 00

.rt1'" l' • LI •• pr.J.t•••••r'o ••r .upria1d••• J' qu. aio o.b.
•• 1Tl....l I ...r ••r •• Tre~lb••.l.toletl.. d. orl.çio d. Pr.eur~

••rl. "Cl...1 •• Trebolh•• ti. pouoo • d. ori.;'o do Qu.dr. do P.~

...1 •••••• ~ ••a ••Qulnol•••••rllc•• I' • I~ do proJ.'. ' •••rio
••r r.nua.re nd•• oon.tltulr .~ d••ú..ro. l' • 10. r ••-

..oti.....Il'•.
' ••nd. p' ., .0 .rt. 21 do proJ.'o

••r • 17... I.rae .. ".ad•••••ri.r - h' d•••r
t ••••~d1t. ,••po.l.l pr.t.n41do.

"'Me p' " •• porécr • t • 1.' '0 .rt. 17 - .otlco U -

b' 1.~ pr.C••• p.r .~d.nt••qUiTOOO. pr.o... ..r

...bent.L•••

....RA. D' lO, O .rt. 21 ~ que po•••ré •••r o 18
• oale••~ ••ral1aodor•• lapo.iD4o ••J•• ·a 4oiti40. ou
••~trot...... qaalq_r titul•• portl ~çõ bin.t., o.r~o•••
00.1••1••u t.aça.. crotioo'•• do .dalnl.troçi. do Tribunal. por.n-
t •••• Jai 1 ou .po••nt.dO. há ..aoa d. O, (cinoo) .-
••••• calN. ".erie l r 1;~••••• :preceito ';0 •• aplicar*.~
••••• ".cua • tit~l.r r.o. _ .1 J. ~ond".ido por o~n-

eur.. "'.11.8•.
"'04. R' lI, A ••pr•••io ·Br••Llt.... d. d.

1'1', 1'7' da 1nd.pon4;no••• 100' d. R.públl0.·. oonttd... porto

'''.1 •• pr.Jet., ....~ ••r .uprial•••

llUIlD DO ACDIA IXPOSto•••t. pol••oa.'ltue....lldf.

••• ~_"••1"'., IMO "e•••• l.c..hU.... •• Ia. "rit....10 .pr."1
ti. C... _ ~.) •••t. Pr.J.t••• 'Lo••' 1."'••• 1919.

~Ia:IfDA li' 1 AO

PROJETO DE ~I "'·I.~~/89

o CONGRESSO IIACIONAL DECRETA •

~·.('L
DEPUTADO HELIO CARLOS MANIlIES

R.l.tor

ElCElIllA 'li :t AO

PROJETO DE LEI li' 1.~,6/B9

Aor••eent.-•••0 art. l' do proJeto a ••culnt. aIpr•••5o

t1nel • ••• do Eaplr1to Sento-.

1.110 A.' rl~
D.put.dO~iõ CARLOS MANRlES

R.l.tor

~Ia:NIlA .' , AO
PRO.n:ro JlI: UI .1 1.~.56/a9

Art. " - o. Jui••• to••doa ••rio aoaeadô. pelo P~.1d.D

•• d. R.públlo.,
I _ • (quatro) ••ntr. Juí••• do Trabelb& F~~.t4.Dt.. d •

3an'••e C.aal1~iÃ•• Ju1C...n." por .n~lcu1d.d. _ por ..r~

IDt••ato ••1 'tara.d•••nte. 0011 .,urli\d.lção Da .,...•• d •••~bra4. 41

li a••i;o •• Ja.tlpa do ~.ba1ho••purede ••ntl&Uldado •• ~

aio do .~.ti.o exercício de Jud1~.tur•• _lod. que .. p.riodd•
d ••oontinuo., Da ..neion.d.' ~r•• 1

11 _ 1 (UII) d.n'tretvt••r.nt •• do Mlnlat'rifl PÚbltoD .b

Unlao Junt•• Joot1V. do Tr.bolb~1

XI~ _ 1 (~) dentre .~YoC.do. d. notório ••b4r Jart41~o g

•• r.putaç"~11ib.d•• coa "4. d. d•••n•• d••r.tiyo .z.rct
eio •••tl.id.d. profl••10nal na ,~•• d•••••brad••

P8r4erato ~io. - Para tLn. d. pr••Dob~.nt6. per ••r.o~
..ato. dee .uea ~c•••• Juta *0.-40 r •••rY8d••• "cletr8dãG

d. Nrr.1.ro•• T.r.bun.l IloCloDOl '0 -rr:.bolh••• l' •••110•••1\

tro •• 10 (d•• ). dl.a, cootado. d. publ100çio d••t. 1.1••l.bg
rWrá du•• l ••t •• tr!p11•••• at.odido • 'l.p••t. ao iDcl.O I,
d••t ••rtta•• quo ••rio .n•••1nh.". pel. Tribunal ••ci.aal~o
Trabalh••• l' ••C110 •• p.d.r Ez••utl•••

,lhl\: r~ ,.-
IlRPUTADO .Yi'; dllLOI I14l11lBI

..l.tar
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D;.aa oa art. lo' .ata radaçlo.

Art. ,. - O. Jut ••• ol••• i.t••••r.o d••1&n.do. V.lo

Pr••1dente •• Mepúbl1ca, n. ror•• doe art_, 684 • 6ft9. de Con~

1011d.910 da. L4ia do Trebelbo, apro••d. pelo Decreto-L.i n'

'.'52, da I' da .. io da 19'), dantra nooa. oonatan'~a da 11.
, •• '&ripl1c". Clr••nil.da. pela. dlre'tori•• d•• ,..derlçõeo •• eSo •

• 1ndloo'0. o.. be •• t.rri'oriol n. 'ro. d. Juri.dlçao dw 17'

Ra«s.lio.
Par'c...·to 6J,ica - O Prealdant. do Tribuna' Ra/!:lonal'

do Trebalho •• li ReCl;o, dontro .a 10 (da.).di•• oontadol da

public.~o·d••t •••1, ..adar' publloar edital c.nYoOlndo •••~

looiaçõe••indioa....nelon.da. n•• t.·.r\t«o, par. qUI .pr•••e
'a., no pro.o •• 'O (trin'.) dl•• , .u.~ li.'•• trJpl1c•• , quo

•• rio .no••tnbad•• pe10 Tribunel Superior do Tr.belh~ ao pod.r

~x.cut1"'o,

L.AJ li".Ct _
DEPUTADO"íffiL:'iõ CARLOS MAlflIlES

Ralat.or

EHEMDA 'lO , AO
PROJETO DE LEI.R' 1 •• ,6/89

AGreaoante•••••~ do art. 7' ••••ulote .xpr••••o t!
_lo I

• ••••bd.oldo••• orit'rloa r1~.do. no art: ", incleo l,_

••u Ptlneret-o w.1CO, •••t. 1....

I f\.'J '.r to. .--

DEPUTADO ~~OS I14!lHlES
Relator"

EMENDA ,U 6 AO.

PROJETO DE LEI R- 1."'6/89

A,:t. 10 - •••

f 11 , ••
• J' _ o. Jul••• , Jufa•• el••• tat•• t ••por.rloa •••r

~ldor•• traftar.ri4•••• rcr.. d•• t. artjao OGDttnuar.o • p.r

••bar ~Dcl••nto. I ~n'.C.D. r-1o Tribunal •••10nal do Tr.b~

lhe da l' aIC!.•• , .te ,ue 6 .rça••nto ('!oD'-lpa .0 Tribunal cr:!

.de por ••t. Lei OI recuraol ••c••••rio. lO r ••paotlYo pa.a

"DtO.

I.~. AA', (L _
DEPUTADO~vci.RLOS IIlHHlEs
a.l.t.r

Supri orll.o. 15 • 1~ do ~roJ.t~ • r.~~.r••- ••

•• qUe •• Ih•••••u •• , que " fI • Oon. t I t uJ r o. d. n;'•• -

roa 1~ • 10, r ••p.ottv••• n~••

~,DL.,· ~--
DEPUTADO HELIO CA~OS HAMHXES

Relator

:r:KI':NDA N' 11 AO

PROJETo DE LEI N' 1.~,6/89

Di-•••0 ~ do .~t. 21 - qu. pa •••r' _ •• r o 17 _ •• ta

redaç.ol

Art.. 17 - O Pod.z' Es..cutJ"f'O fJt;. eutorl •• do a pt.rJr or':'l1!

to ••p.olel .té o 11_tt. d. Mczl 6~~.oo~,oO (•• taoentn. e ct~

Quenta e qu.~ro .11 crua.do. no~o.) per. a'ender.. d•• p ••••

lniclei. d. or~.n1•• çiot 1n.t.taç_o e tunotoD•••nto do TTibun.

R_«iQn.i do Trabalho da 17' R.~l.o.

S.h d. Co.h•• o ••• H Jí lJJ4frJ ~\ \gí'g

~n{",' ('~ .
IlF.PUTAI}f) BEl.IO CARLOS MAtllllf.',

~.l.tor

EMENDA );' 9 AO

PROJETO DE LEI !l' 1.'3~/B9

Subetitua-••• no par'craro 1-, do .rt. ri - ~u~ p•••• r~ a

••r o 17 - o ~oo.bulo oritérlo. por çr~~lto••

~.la do Co....io••• ~\!IlJJ,a1JJ~J llJfg

~. ('L -

DEPUTADO HELIO CARLOS KANI\J;E5

Relator

SUPRIHA-&E O ~TJGO 22

JUSTIFICATIVA

Suprimir o referido artigo, .11 que conf11~ com o

Art. 10, S 39, in fine, d••te .~smo Projftto ~c Lei, bem c~

eo inexiate _ r ••peito precedentes na .tual con.titulçio do

Pat..
Sala daa Comia.õe. em 11 de 0410 de 1989

U.dn' r'--...-- .
DepM,,~~' HCI.LO KANnAr:s
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llMtIlllA '" 11 AO

'RC;~TO Il& Lll li' 1,'~6/11'

o .uo'r•••••0 •• ,.••••1 , ••int.. ..r.
' ••• l .....ftt.......,uaae Trlb...l. 0.1._ .1"0

.o.t••• apr.y.glo •• 'abol •••••edo- •

Supri ..iu,.... •.
100' 4a ••públiO.-.

perta tinal do projeto, _ ••pr•••lol -Bra

•• 1'88. 167' 4. IAd.p.D4enol•

.0. •• dl•• r quo • 'r.Joto d. Loi, ob~.to ••• t.
lub.tltutIY., J•••Yia .ido pOT .1. r.latede perant•••t. C••l.

aio, ~u.ft40 .pr•••D'al .n.....nd•• , ...iert•••• ,uel. a. t.r~

D•••ara •••a.c•••• r~•••at•••••diCI.ac••• t.'re4aa.4.. ,.1.

Autor •• pas. ara ••b ••••••

\.J.oJ,' ('L~
D!:PUTADO~m 'CARLOS 1IA!lIl.X!:s

R.lator

Ikd71 u/??~c&rze7V71"Hl
/!~LAT6I1IO

o EC....h '!'rlb"n.l Sàp.rl.r .D 'l'rebDlh••nco.l
~.u •••11~.re.l••• L4ctal.tt.o ••r •••nt. aubetttull•••e Pro.

J.to •• Lol ••••rlo O 17' R.CII. d. J •• tlço d. Tr.b.lho,. cor
r ••pood.ut. Trlbun81 •••IDO.l do Tr.b.lbo c•••••••• Tltórl. •
3drl.dl,ão •• t.da • território Co •• 'ado .0 Zap{rito Santo. c ••

po.to d. oito 3.i•••• pr•••o.o .Iad•• ,

-Do•••;io do. Jui••• toc.doa;

-4••1cnaçio da Jut••• el••• l.t.al

.epçeo doe Jal •••• doa ••rYldor•• p.1. par••Dês
.1e a. I' ~.Cl;o;

-arlaçio da oarCo. a ••u proy1••ntoJ

_bartu..a de C1redl to .apaclal para .tender à. ti.!

p •••• loieial. de ar,anl ••çeo, lDetelaçio • runclon•••at. do ol'!

40 Trlbun.l.

~.el.r.c. e 3•• tlticat1Ta.

I - O t.todD do E.pirlto S.ato .neontr.-••
Jurledlclonado, .tu.l••nte, pele Tribun.l R••1o

..1 tlo Trabalho da Pr,i•• lr. lIe.lio•••diado ~ C!.

pit.l .0 E.ta4••D Rio •• J.a.iro. ouJ....petiE
eia ••br.n«en~••0. doi. t.tad••__••br•••

11 _ •• ~.c. do .olu•• d. preo•••oa qna 80

broe.rr.s•••ti.idodo ~"~i.dioi.o.l do Trlbun.l
••par-citado. o aeu Pr•• ldecte propô. w ••plia

çi~ daquele 6r«io, ••dl.nt. a 1ne'.laçio d. eu.

••• ta tur.a, confor••••••rltlo8 DO ~roc •••o n'
TST-le.565/87.), .~ tr••tt. n.ot. Cort.;

l~l _ aDta • LDc••••ai.a.l. •• • •••1...'.r

••• t:rut.ul"a aaquele ••• ::t•••l, •• praJa!•••• eua

.p*r••:l.D.I ••••• , •• .... 'taa •• • ... t. ... • UP··.0 ..ler Tribaoal .0 .•a.ro fto paL., , ,.0 -

d'••l ....utro .lt.ra.tl•••v•• ai'••• •••••a
tr.lla.dor•• '.rl•••irtud••• po••lblliter ..
..lhDr .t.04I••nto •• pr.p'.i'. •• J.l••••at.
••• d •••nd.a trebalb.et.a'

1. _ aI.'., •••• J •••pirl.. ••• ..rt•••
• 1.C~.1_dor, •• c.a.a6rarar.era ~.c.lplO. ao

• rt. 112 ••0 T.xto eoo.tttuei.a.l .1.08t., .0

••llIti•••••••ria a.t... •. ...•.re-

~;.. 0pelo Trlbuaol a.Cloa.l •• Trob.-

1•••• A•••• t ••• ar-~d. pr.~ rl t.4.
,.1. E.t••••• K.pirtt. S.ato. a oro•••at.

....ot•••••u••tõ.. trobDllalo t.o. ..t' • ..1
P" • ov. aatoa_1. J.rl••h1.0.1 •• • .......

creu•• ri••••••1e.ao.r • id••l •• ~•• tiç•

••• •• • "••tõ•••001.1••• p.i t.
1tCo3tJ ter 'Ye••laela.

t • ralatórlo.

VOTO DO RELATOR

A .. teria • de ...patincsa lael.latl.-.. UaJ

i_, ~ !1 .0 art, .2, tncl •• XVIII. 'a L.t "-lor. A 1_101a'I•••

n•••pecl., , priYDtl.e .0 Tribunol Sup.rior do Tr.b.lb•• o.aroE

•••• 1. DO .rt. 96, i8clao 11, .l'~.a ·c~, d. Car'. "C". A .
tribul~;. , do Con.r•••o _.clon.l (.rt. ~a 40 E.t.tuto '.lit.~~,

~ ••r azare ••• a'r.v'. da lei ordln~rla (art. '9, iaalao'IJ], .0

••••0 T••i. P~nd••~nt.l). A e~l.t.nti. de pel •••~.... Tribunal'

R.Clonel do Trabalho •• cad. Eatado •• r.daraçeo eon.'••0 112 de

Eatatuto S•• ico.

o .a••• do •• rito I.Y.-~. à eonclu.io •• ~U. •

Sub.titut1ve do VroJ.to •• r.ea •• r eon••rtldo •• I.S. A Juatlrle!

ti......rar.cid....10 ••1••1 t .. Cert. Trab.U,l. ta do "at•• , per 81

.~. ba.'ant•••clar.o.dora, j crl.çe-o do TrikDel "':!l- •• encn.t ...
d.o ••plroçÕ•••, pl.,U.... di.-r•••••p.nt••••chto •• lI.toll.

•• lI.pirlt. S.ato••• t.d•••at••••••••ct.çõ•••• cl......pr•••

rlai. e •• t:reb.lbedor.e, que onr.ti••• a aeo•••1.da•• ar••nta ••

et.ndi"Dt•••••• reiTlndl0.çic.

Entendo. tada.ia, que a prap•• lçio ped..... ap4Z

te19oe4e, •••e4•• que. par um lada ••• r.oonheça e ••C.rçe do.

~ul••• 4•••rr.lre que por ..18 t ••pe Ta•••rTtn4a ••• jar:lad1el

anad•• o.pis.be. a, p.r .utre, a. atende ••• _n•• t •• publl0•••nt.

.anir•• tad•• por aquel••••••~. Jur1841ciened•• , que ~••aJ.. Ter

pr~ol•••do e pr.miedo l_I •• forç ••

Por I •••• po•••• enu•• rar •• t.eDd•• 41ae. a ...U

.D~.Ddl••nto, d.v~~ •• r aprael.d•• por •• te Cclac~.do.

eMENDA RI 11 o .rt. ,. dD Sub.tttutlYo, no ••u

inal.o I. d ....er' ezp11cl'tar q",•• anttcullSade, 11.1-. r.rar1d"_, hJ
da ••r .pu~d••~ r ••io do .f.ti.... ea.rcíc1. d. Jbdieatura aa re

g~;o d•••••br.d•• Co. 1••0, .~lt.r-•• -á que ".~l.tr.d•• 81ftd. Di.
iDt.grad••• oo.unidad. E.pirlto•••nt.nm... por aIarcera. Ilt ••u

or!cia he ••no. t ••p., .l~un. at' ••••• rec•• chel.d•• a. tatade,
5Dde ••• aequ.r r •• iel•• , "...... caç.r d. ".diate .......1 Trl
bUDaI, •• detrt••n'. daqu.l •• que, bá .,.írto. anoa ld«ntlrlead•• e

na d1a • dla t c•••1 p*cullarlded•• lacaia, ~•• pr.ltanda, e.. -1
1•• ericiêncla f • tutela Jurl.d.1c1ocal naqu.la 'r•• , lfã'. '.nh.
dúv14. alcua. que • ed~ç•• d •• te crlt.ri••••did. qua .a i.pi••

por lU. Datar••••oralia.dor•• d. ~uat. bOllenlB'em ••• qu. d•.1011

C. d.ta dedicam eu•• tença•••• probl••••••e181_-treb.lhlat•• d.

~.t.do ~o E,pir~t. Sant., no d~.e.p'nho d. Árdua ~ar.ra da eonct

liar e ",ul••r.

~~. ~o inci•• 111. t ••b'. do .rt.", d.
Sub.tltutl.... dllver" t"iaar ci.ru qú•• terllp. ". etj...14ed. ·pr.rla
al.n.1 ••r4 .pu~.d••• r ••I. d••••relaio •••4~.oaei... ~.t.d•

.0 E.pirito ;.nt•• que. re.l,nU•• Indlo~çio h' d. o.r r.lt. PJ.

I. S~eoloc.l 4~ Ord•• 400 .dyc••60. d. br••ll a.qu.l. Unld... • •

r.d.r.&5••

IMEW»1 •• " N. per:.r.r. ~ole•••lnd. do .rtl,o
3't ftG ••u tr.oho 181etai. r.l ••1'141 • ezpr•••io ~por ••r.~1.'~

to". 'lu•••••r4 r1cur.r. 1nt.ro.l.do p.r .ir.vl••• a.tr. _. pel.

yr•• ·pr••achl•••••- e ·d••••

&kl~ .' " ~ a.o•••'rla ap.rr.1ço.r-......d.·
~;. 40~ do .rt. 7', per. o••petlbll~O'-l••••• t.or .0 1I••a
d. D' 1 (ua), .upro. pel•• r.~D•••li .auaci.d•• ,

DlAHTS DO ACIMA ~XroSTO, ••to p.lo o.n.tltuol.a~

11••••• Jqridtc.aad' t bca t.cntca leci.lati.a ., •• _'r.'.. pala
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.p ,I. ( ,. .1 •••••••b.U U "'J.'.~
L.l .f 1.115'••• 1"'.

' ..1... 0••1••1••••

IMA., (ll __
.'llT.t.Dii~.lb.IO CAaLO. 1U1IJI1&'

..1.....

~HEJn)A 'li 1
AO SlJB~·1TUT]VO DO PROJETO n 11,56189.

D~-•• ,~ J ,riso ] ~o Art' 3L do Proj.to r fr~ulnte

rf'd!,ção.

-I - h(qu.tro) dentro Jul •• ~ do Tr.b.lho Pr·.ld.nte
d. Junte. de Conell1.çio • Julla~r.nto. ~or .ntlluldade a
ror ~.r.eiranto••ltarn.d.rentr, r-aanehando-I••, refrri
d.r .... tAt ,elo orlt#rl0 .elm•••nelon.do e~ o .provrlt.mon
to d. 2(4015) Jul•• ' ~. 1••••"'0 d, JUltiç. do Tr.b.lho •
2(401.) 3011e5 d. irr. de••embr.d" .pur.d•• antllul~.d•••
razão do .retlvo .x.reíel0 d. judlc.tura, alnd. qu••m perío

do' d.reontlnQOr~W

,~-u,. ('c.... .--
DEmAllO HELIO HA"H1ir..s

IIIEII1lA .' a ..o
IUBSTITVT1VO DO PRonro DE lZI .f 1.'56/8'

..cre••••••- 1•• 111. do )f ••••,ula'••xpr•••io ti_I.
••••a. 'r••••••••br.d•• _ •• r i~dl0.d. p.1. Seoclen.l d.

ar...... A.Y•••C•••• lre.ll •• a.t.de •• a.pl~lt•••nt••

Sel... o_u.lo. _ J.~ch ~c8r {ggg

·\.J.~,,:.rt ___
DEPUTADO ~OVURLOS lU'fflIE:S

a.l.'."

I~JIl)A 'li , "O
lUUTX11ITIVO DO PAO.JETO llE tal.' 1 ••56 / 8 9

I'Drip-et. úl•• _ ...:. ti•• d. p....nchl..n••• per ••r.el_a-

' •• d J.t. ,..••• ~••rY.'••• ~'lo'''''••••••rr.'re.
• Trl~ ! a.,i 1 •• ,....lb••• l' ••,i•••••••1'••• p....... )O

(...) ~1••••••••••• d...b1io.çlo ••••• L."••1.bO~'" .uo. 1"0

••• 'rIpli••••• '.04"•• ~ dl.po.t. DO lDCi•• 1 •••••••r~s.co. QU.

••ri••D~••lDbed•••• ~.r aa••utl~••

DEPUTADO

a.l.'.1I'

1I1m1l1lA 11-' lo AO

IUJlSTITtrTIVO DO PRO.n:ro ~ UI '" 1."~'1'9

• ••• ob•• rY.do. e. or1"rl•• fl.a4•••• lno1.0 J. d. ar

ti,. ". «•••• 1.1".

5.1. dá c••, ....... Jq~ ~!& ~~?<J.

•,J.r.J. (L _____
DEPUTADO ~~~éARLOS NAWH1ES

R.I.t...

EMENDA ti. O~ AO SlJB?TITIJTIVO

DO PROJETO DE LEI ~, 1.4~6/B9

Dê-.e .0 c.put do .rt. 17 do oubstltutlvo d••u

tor ao projeto, •• ta redaç.o:

"Art. 17 - O Poder Executivo fica autor1z.D.do a

abrIr crédIto ••pecial .té o +lmlte de NCZS 654.000.00 (.ele

centos e clnqUel\ta e quatro mil cruzados novos) para àtender às
despesas lnlc1a18 d~ org~1taçã0, instalaçÃo e funcIonamento do

TrIbunal Reltlonal do Trabalho da 17' ReIt1;0."

Sala da Comissão, em 29 d~ junho d~ 1~B9

\AlAr,'. (f. ,-----
Deputado HÉLIO MANHAE5

flelator

PARECER DA COMISSÃO

. A Comissão de Constituicão e Justiça e Redação.
em reuniÃo ordinária plenária realizada hoje, 80 apreciar o
PróJeto de LeI n' 1.456/89, opinou, contra os votos dos Depu
tados Theodoro Mendes, Horácio Ferraz, Jor2e Medauar e Roper
to Torres, pela constitucIonalidade, Jurldlcldade, técnics le
ai.l.tiva e. no mérito. pela aprovação do aubstitutlvo ofere:
cldo pelo autor. com cinco emendas, nos termos do parece~ do
relator. O.,., 4u,) ..(U«"" -J.I"u...-vr'Ov "vll) ,;-., s ..-'-'~"'''"p.-~

EstIveram pre.entes o. Senhores Deputados:

Nelaon JobIm - PresIdente, João N.t.l e Jorie
Medauar - Vice-Presidentes, Arnaldo Mora~a. C~rlos Vlnaar~ Hé
110 ManhÃes, José Dutra, Leopoldo Souza, Michel Temer, Nllao;
G;IJlIlon, Renato Vianna, R05Árl0 eanaro Neto, Theodoro MendeB.
AloysIo Ch.ves, Costa Ferreir., DioniBio H.ae. E·Uézer Morel-

~I"; Evaldo Gonçalves, Franc1aco Benjamim. Jairo Cernelro, MeB
.1.s GÓ1s. Ney Lope•• Osc.r Corrêa, Paes Landim, Jorae Halte~
Juare~ Marquea B.ti.ta, Slamarina. SeI •••• ·Vilson Sou~a, Ger
aon ~.r~., Doutel de Andr.d~. Mlro Teixeira, 8ened1ctuMonte1
rQ. Horácio 'erraz. ,Roberto Torre ... Jo.é Genoino. M.rco. For:
mlaa, Viralll0 Guimar«es, Al~o Arante•• Afrlo10 Vle1ra Lima,
Fr~lciBcO Sales. Gon~alta PatrIota. R.imundo Be~erra. Adylson
Motta, Waltner Laao e. Eduardo Siqueira Campos •

Sal.ida Coml~~ão, em ~9 de junho d~ 19B9

~ ;I~"D CItado NEL JOBIM
Pre-Bid e

?
\ 11. .'ltl·rL~

Dep~o HELIO MANHÃEs
llalatr>r
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"

Di-~e ao incl.o I do ert. 39 do aubatltutlvo do aE

tor ao pro~.to a ..,ulnte red.~io.

Ac~e&ce~te-.e ao caput do art. " do .ubstltut1

vo do autor ao projeto a aeaulntr exprelsÃo rlnal:

/u- /,~/\
D pulado r.EL!..l JOBIM. pr"Blp"

\.11.. l " (<: 1.----
Dep.h-/.do IIÉLJ O MANHÃES

Relator

Sala Oa Comissão, em 29 de junho de 1989

do artiio 3' deste lei."

Á.
, '\.

de junho de 1989

·1 - 4 (quatro I denlre Jul.e. do Tr.b.lho Presi
dente de Junt•• de Conelll.~io • Ju19• .enlo, por .nt19uid.d~

• por ..recl..nto, .l~.rn.d...nte, preenchendo-ae as refer!
d•• v.g•• ~lo erltiZl0 ae~ ..nelonado eOll O.prov.1t....,nlo
de ~ (dol.1 Juhe. da 1t ~.giio d' Ju.dç. do Tr.b.lho e 2

(dol'l Juiz•• da ir•• 4....abr.d•••pur.d•••nti9uidade em
r.zio do .retlWD a.erelel0 d. judiealur. n. r ••paetiv. área,

aind. que .. ~rlodoa 6Pacontlnuo.".

I
IA tI': 0: .....----
~~ut'do RtLI.O MIUlHAl:S

R.lat,or Uê-ae .0 c.put do arl. 17 do aubat1tutl\l'o do au-

tor .0 projeto e~t8 redaçào:

n. ira. de~abr.d., • e.r indicado

aori,. crédito ".peo1.1 .té o limite dp NCZ 654.000,00 (s.lsc"~

tos e cinquenta e quatro eruzado~ novos) para .t~nd~r Às desp~

nas Jn1c'1a1s de orianização~ instalação e funcionamento do Tr,!

bunal ."g10nal do Trabalho da 17' lIeglào."

Sala da ComissÃo. em 29 de junhQ de 1989

....-'A:rJ' {,De~tado N~~l. JOBIM
/. pre6Id~.

\.!lA' (t~
Deputa'crol \1f.~lO MANHÃES

Relator

•"Art. ]7 - O Poder E~~cutlvo ftca autor1:r.ado

Sala da Coaia••o, •• 29 d" J~o de 1989

;./~~1\' /t.,..:

7e tado MELS 'JOBI~

' ....id.

\kU(l ---
u.~;ado HtLIO MANHÃES

Relator

Acre.cente-.e ao lncl.o 111 do .rt. 3' do aubs

tltutivo do .utor ao proJeto a .e,ulnte a.pressão tin.l:

p"18

Seccional da Urda. do. Advoladoa do Br.sl1' no Est.do do E.pirl

to Santo."

varo:

Dê-se a9 paráararo únlco do art. 3' do substitu

tivo do autor ao projeto eata r.d.ção:

• Paráarato único - Para rlns de preenchlm"nto,

por aereelaanto, das v.,.. de Juiz To.ado 't"lServ.c1a. a ....ia

tradoa da carrelr., o Tribunal .'11onal do Trab.lho da 1& R,,

1 1;0, dentro do prato de 10 (du) dl... contado. da public.ção

de.ta lal, alaborará dUas list.. tripllce., atend1do o di.po~
I

to no 10ei.o I da.te,arUlo, que serão en6..1nhacla. ao Poder

Executlvo.-
Sala da Coals,.o, el1 29 de J4nhO de 1989

01

O~

o Projeto de Le1 n9 1456/89, d" autori.,
do Egrégio Tribunal Superior do Tr.ba1ho, que cri. s

17. Região da JUBtlça do' Trabalho e Tribunal R"glon.l
do Trabalho C~ jurisdição no E.tAdo do EAplrltü Santo,

.tende '0 dlsposto qo .rt.ll2da Con.tltulçio Fed"r.l •

Essa egrégia eo~isaio ao apreciar o Pr~

jeto ge Lel n9 1674/8', ~e cria a 18. Região d. Just!
ça do Tr.balho e o Tribunal ~~ion.l ~o Trabalho ~o ~~

tado de Golia enfrentou a n~c~G.ld~de d. definição de

critérios un1for.M~s - especial.ente o crllirio de r.cr~

tamento dos juizes - que IS" .pllqu\m s todo. oa Trib~

na1. Re91on~1. a .ere_ criados.

~ ~r'/C..:~t.dO ME . JOBiM
/ Presld n '.'

..

U,LL,,' C. ••~I
Ile~{~do HtLJO IWlHÃES

Relator

03

04

~tuslmente o rst~d~ do Esplrito Santo
integra o território da 19 ~eglão cujo Tribun.i R"gI2'
nal do Trabalho i sedi.do n•.cidade do Rio de Janeiro.

o .~ÚDU]O de'processo. naft Juntas ~E

Conciliação e J~19~~nto faz ~om qu~ oa r.clL~ante. t~

nham que .guardsl o julgamento da. 11deG auito alim doa
p'14U'.(ll~ ~,el'JaJ....
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diçÃo na Área deamembrada da 9. Reg1io da Justiça do Trabalho.-

.~

H

07

OI

10

11

12

Dal a ~c.aaldad. d. urv1ncia na tr~!

taçlc da -atlria.

&.t. coai••io ~o apreci.r C p.ojato do

L«l n? l"4/~i que ~ri... la. ke91ão da Ju.tiça do Tr!
h.lho. r ••pect1vo ~r1bunal, v.riflcou a n.c•••l4ad~ de

\U\1f.or..i.açlo d. crlt6110. a •• l.m .dot.~o. na crlaçâ('

40a Tribunal. "eq'1ol\.1. do ll.~\.lho no_ t.t",cJoa, 87T1 ('un,

priaanto elo t.xto con.tH.uclon~1 ( arl. 112 cri.

o principal po~to de dlvargincia é qua~

to ao crl~rlo de coopçio dos JuI.e. que Integr.rio os
Tribunal. aegional. do Trab.lho.

Atualmonte oa JuIz•• Pre.idente. da.

Juntaa d. Conciliação. JUlgamento. da I' Região podam

aer pre-ovldo., pelo crité.io d. antlguldado e ~orecl

..nto, para o Tribunal '~Ional ~o Trabalho, o que, p~

ra oa -aia antigo., gera uma expoctatlva do diraito.

A prevalacer o critér.io adotado pelo r~

lator aeria r.rido o princIpio con.tituclond da antl

qui4ade e ..raciaento (art. 115, inclao I, CFI porque

a.tari.. excluldo. todoa o. aaglstrados da lo Regloo
que não •• tiv••••• em eretivo .x~r~{ct~ ~. área ~~.~~

brada, ....o que fo•••m o~ m.1~ ant190a na 1. r.qJão ,

crlanclo-ae ua& eliacr1a1naçoo.

aeleva d••tacar que a tradição na cria

çio doa Trlbunai. a.9ion.ia do trabalho, co- veriacões,
obed.cer... a duaa vertente.: u~ dI" caráter ..plo, rnaif:.

~rãtlco, d. r.crutamento.m toda • R~91io-~e e

outra ele c,ritar reatritlvo i irea deameabrad•.

A Lei n9 1.237/9. quo org.ni~ou a JU!

tlça do Trabalho, criou a Roglõ+a da Ju.tica do Tr"~

lho tando coa0 6r9ioa oa Cona.lhoa kaglonala do Trab~

lho.

A Lei n9 6.2Cl/15, quo criou a 9. kegl
ão da Juatica do Trabalho e o r~.~ctlvo Tribunal Regl~

nal do Trabalho, COMpreendendo OS Z.t.doe do Paraná e

Santa Catarina, utilizou um C:rit~irJ.o ql':e .lIproveJtava um

JuIz de cada Eatado que conatituia • Região desmembrada
e vem de cada Eatado do Região deamembrada, .través de
li.la indicada pelo Tribunal dft Rp~iio a que estava vl~

culado. ! iluatrativo o art, 2t.~ f alIo'?tI c I ..-erbl.:

"c) OUatro dente Ju!ze. do Tr-abalho,

Pre.ident•• de JurtAB de Conciliacão e

Ju19emento, reapectlv~nte indicado.:

15

17

111

Sexta-feira 15 9467

101.001 n9 6.927/81, crlou • 10. ".Q1i"
• o ooZ'r••pon4.nte Tribunal, aantendo a .x19irl:1a d..

li.ta trlp11c., uttl!J:ti.ndo-ae d.' 2 JU!Zf!' d! 4r.. de~

-..brada d. 20 ~.glio • 2 JuIz •• do irea d••m.mbr.da da

). ae9iio do Trab.lhe. ! O qu~ dI.võe O ar!. 39, lnel."

I. ....rbla:

""rt. j'..'

1-" ~ql, ... tl(I), d~i,tt~ Jut~rn d,,) TI!

b.lho Pleatt1entea de iJl ... r.ta.s df- C:oHcl11~

çio e Ju198~enlo, por antlguidadp. ~.

por .~.l:.rClrn4!'nto, alt.rnedaTh::ntp, com j~

riadlçfto nll 'r... d.fJ:.mf~mbrl'ld" doP'l 11. Sl.!.

gião de Ju.tiça ~o Trabalho e, le ln.~

f!clentec, a camplementaciu .e r.i. !
proveltando-.e pelo ~esmo crItério de
antiguidade e D!rec1mento, da jurladl

çio da 11. P~gião da Justiça do Trab~

lho .•

A Lei n~ 6.915/81, criou a lI' Peglão •

restringiu o aCeG50 aos J~lzeG com jurisdição na área

desmembrada da 8. Regjão do Trabalho.

11 I...eJ 1lV f..?2~/a]. cr10u .ti !2' pp.gJ.~r)

e no ftrt. 39 lncirto J lJ.zn1tc)lJ o aces,I!JO AO Tribunal dos

Juizes presidentes de Juntas de Conciliação e Ju19~

menta com juriaditão na ire~ deamembrada da 3t Região ,

".rbia:

• JU t. 19 _. ()r: Ju t zer; tOqll("'f; af'l ftf) nE:'

.eados pelo Prealdente da Repúhlica:

I _ 4 (gUo!lt I fJ) dentre Ju!ze,. nt ) Trab.!

lho Prer;JdenteG de JuntAS d~ C~ncl11. 

çiio e ,t1.l191'linlf'nto. p0r antlgulnl'lde ~ por

lnereclrnchLo, lllt~rnllda~ntt?, com 1url~

A Lei 119 7.324/65, crle.u a 11. 1'"giio ,

manteve o critério de ~.colh~ dentre os Julzp.~ dA 'r••

d••mc.lhbr.da.

Já • Lei n9 7.521/86, que crIou a lC.

Região, adotou critério Wla1t;; flexlv~l,. adrnlthl ace5SD

.complementar de!: Juize. C:om jur:!sdiçio m~, Fl!qJ~o oriq,!,

nárlA, art. 39, Inciao I t "Perh!.:

"Art. 39 ..

1- 4 (quatro) , dentre JuIzes ào Trab~

lho 'Pr~ftldent~6 de Juntas de CQncillaç3Q

31 Poi., pelo Tr.\bunal Ra.. lo"al do Tl~

balho da 49 Regiio, am li.ta trlplic~ ,
UIU. cc:xopoata de Jub.a _ atlvi4ade no

Rio Grande do Sul a outr. ela JuIz.. em
atividade em Santa Catarina."

1) Poi., pelo Tt,bunal ~pgiona1 ~o TJ~

balho da ... R"g1~("I, "ri li.ta trlpl te,," ,

uaa cllWpoat.a d. Jol••••m .t.lvl,dJld~ f'lll

Sio Paulo • outra el. Jul~e. em atIvida

d. no Paraná,

~••t. c••o, oa Ju!ze. tõqajos for••
4icado. pelo. Trlbunal••eglonai. do Trabalho que,

antão, tinhaa aobra o Território de~embraio para
~1a41çic do novo Tribunal, .endo Irralevanta qua

... jurladiçlo aobra o Terr1l6dQ d._lIlbr.,"o.

.l!!
até

19

• JulqflM"'ntl'J. J:'0r Bntlçu1tl~.'C" ~. f ... ,r #:I~

.....Cl ••lItf) ..... llrJ'ItI'l«1I1rnenl,.·, f ',(0 ir.J' I,.",
Çb" IH'!; 'r,·n d"F.-r...'·mIJl.n~"" d.-s I! lO) "'"')(';0

de JU8tiçA do TTl'lhalho e, ~~ intllfiçle~

teSl, 8 compl~rll('Htl!lçio .~ falft" 8.prQV~,.!

tando-C'p. J:W"1" WI-"'Rmn crlt~rtr .cf'" IlInt 11'.1!

d.de _ .... Tflf Jn"'!lto, dlll jurt"rt1C';'1 ÓI!.

11. Região d~ JU~t1Ç8 ~o Tlah~lha.~

A L!!1 n9 7.520/6., que criou a 15. Reg!
ia, .0 tratar de acesso dos Juízes do Trabalho f uti11

zou o critério ~al. amplo d~ forma a garantlr a todo c

oa Julzee do ~.tllldo de Sào PBulo - 2. ~egliQ - a pa.~l

bilidade d. ace.ao ao Tribunal Regional do TrAbalho àe

Campina., art. 39, Zneiao I, .-rhl.:

"Art. 3\> •• r ••••••••••••••••••••••••••••

1 - 9 (novo), dentre JuIza. do. Trabalho
Pr•• ldent." d ... Junt•• d~ Cone I) i_tio G
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S.l. d. COMi••io. -m

~~~~

AlIARA Ikt.~.dr{
COMIIdo /lO TIIA1IiWIO

'arlvr.fo Onlco - 'ara flnl d~ pr.onchi..nto, por ..raet-ento.
daa. dual v.g•• 4. Jui. tOV.do ra.arv.doa • "9Ietrado. da carr.l •••
e 'J'rlbunal '.aViORal do Trabalho da 1••a9110, dantro d~ 10 Ida.l
dias • cont.do. d. ~UbliC.çio d.lt. t.i. elabor.r' duaa li.ta. trl
plice•••tendido o di.po.to no incilo 1, de.ta .rtigo, que lario .~

c..inh.dal paIo Tribanal lIagion.l do Trabalho de 1. Ipriaeir.' 1.
9iio .0 'oder Executivo.

20

21

Julg•••nto ••diad•• no Z.tado d~ '.0
'au)b. por antiguldad. e ..reeua.nto
.l~ern.d"'nt~•••••qur.da pr.c.dinci.
à remoçio Coo atuala JulRe. do Tribunal

a.Vional do Trabalho da 2. aaViio. or!
undo. da c.~air. Ca "Vi.tr.do."

o exemplo ae1.. citado d..onatza qu~

nlo hl becaoaid.d~ da vincul.çio doa l1eit.. V.ogrif!
co. do'Tarrltório jurl.diclon.l .0. l1eita. tarritor!
.i. do I.t.do. O .rt. 112 d. Conatltuiçio Fadar.l aut2
rl~•••xl.tinel. d~ 2 Idoi.) Tribun.l. ~.vlonaia d.~

tro do ....0 lat.do, •••1110 porqu~ o Trlbu"al Trabalhi!
t. d. '.gundo Grau i ~avion.l a nio ••taeJal.

o art. 93. lnci.o 111. da Con.tltulçio
r.daral, ~l.põe que ·0 aee••o.aol Tr~unal. d. Segundo

Gr.u far-.a-i por .ntiguidade ••~rec~ntO. .ltarn.d!
••nta. apur.do. na ültta. antrincia". vale di~ar a
Con.tituiçio a.tabelac. quai••io oa critiriol d.flni~o

rei da alcanlio do Magiltr.do ao Tribunal do ..gundo
Grau - .ntiguidade ...raci~nto.

111 - 1 lual dontr••dvOVado. d. notório .&bar jurldico
çlo ili.ad., coe ..il d. 10 IdaEI ano. d. efetivo •••relcio

dada profiaaional indicado .. ll.ta •••tupla pela Or4.., do.
do. do ar.lil. ";io do Ilplrito' '.nto.

a r.put!
da at1vJ

Advog.-

Di-•••0 .rt. 39•••ua tDcl.01 • par_grafo ~ico •••gulnta r.da;io,

IPlENIlA 119 AO
PAOJETO DE LEI .9 1.45""

Subtitutho
e etende ..

'M'nlf.ota'OS, pola, pai. aprovaçlo •• ,for••

de subatltutlvo o ProJato da kel 1 ••56, de 198' co••0 corraçaea clt!

dlS.

Originou-ae • prepoaição de inici.tiv. do .ntio Pralluanta
do Tribunal 5uparlor do, Tr.balho. o a-.lnante IUni.tro Marcelo .1_n

tel, .di.nto 'tenlage. de 19 de denllbro de 1988 cujo objativo ,
in.tituir O Trlbun.l "gian.l do Tr.balho d. l19a...giio, com I.a.
.. Vit6ria-CS. juriediçio e" t040 o'tarrit6rio do ••t.do e. faee.D2
t.d••nu. do val_ 'de proca••ol' que aobrec.rrega o Tr1bunal Iloagio

n.l do 'ã'rabalbo da pr1_~r. Jle?iio. co. lade no Rio da Jan.iro •
dar cumpri_nto i no~ do artigo 112 da con.titulçio que pra.creYl
• axi.tinci. da pala _no..... 1rJ.bun.1 JlaV1on.l do 'l'rabalbo." c.da

EataQo.

to O voto.
S.h da Co.h..o....~

D.put.~.~
lI.letOI

RELA'1'CRI0

fo.tariorlleDt& llO\lva por I>ttm • 'realdinci. do EvÂvio Tri

buna.. Ilupol~ior do 'fr.....lho. _dianto tten.avell da :2 d. j ....ho •• "ur 
ao, ._ta" i .praci.çir> do C''''9ro••o 1Ia<:1on.l Sub.titutiYO i prol'!?

.ição anterior.

t: o r.lat6rio.

11 de•• lo, noa .rtI90/ 11 I 12. 19".I••nt_

......daqu.d••entl nu u&ar 5/10, •• substltulçlo a 1-IC".....Il.reçlo 'd!

corra' de ••press. e.nlf.et.çlo do prórpio Tribunal Superior ~o Treb!
lho, pale sua dlgn. Prlsldtncia,.confor.a ofiCio STS - coe· CP•• Na

1761", Inuo.

li inici.tivI consubot.nCiaOa no

~. causa aobre ler oportuna est4 .oequ.d••ente .atruturada

.lt.s finalidades. que ae propae.
Peraltlao-nos, antret.nto, foraular ••end.

elo que o verbo ficar lingnlfic. per.anec~r, e, • rigor, i lnapllc'val
ee oubltltulÇlo .0 verbo lar" c.bendo, taabi', • cOlpleaent.çlo O.'no!
•• do .rt180 21 CO. expraSsa Indlcaçlo do .ontante do cridlto aapaclal
a ser aberto o que nos l~vou • adotlr o valor conotante da L.I na 7'2~

de 15 di J~lho d~ 1986. que crJou a 15' R.gllo 'da Justiça do Trab.lho,

d.vld••ant••tu.lir.do.

Ora, .!!!.!:!!!!' tÇ>do. 00 jubea da 1. R~

9iio lerão pal.lvel. de lntegr.r.... li~tal trIplico•
• I.r" .ubaatida••0 pr.lid~nt~ da lIepúbllca. pelol
~ritirio. de .ntiguidade ou ..r,c1eanto, na forao da
amanda qua .pra••nto.

Pelo axpo"to, voto pela aprovaçio do
Projeto, cc. .0 "endal do r.lator de D~~O. I, 2. 4 •

5, ~, 7. 8, '. 10. 11, e r.jeição da _ode n'i' 3 ••pr!!
v.çio da emend••nexa ao de D9,12,

Dafanda.c. o eritir10 .. i ...pIo,
.nt.ndanoel _il d.llocritieo, o que panoit1ri ..
o. Tribun.il lIaglonai. do Trabalho que vier .
cri.dol. • poI.lbilid.de do Ica••o .0...amol de
el Julael tog.doa a. a,..,rclcio n. lIa!liio-_~.

No que concerne i noaeacio do Rapra.an

~.nte'do. advogados, previsto no inciso 111 do art.
do 'rojoto, t~ndo em vl.ta o di.po.to no .rt. 94 da

Conotituição F.doral, • indilpe"aivol ••11itineia ef!
Uva ne .lrtalo de 10 (dul ano. do ind1cII<lo _ U.ta

afxtuplll paI. S.cciobll da Ord~ do. AdvOV.dol 40 a~~

.U.

2.

22

25

Art. 39 - Q. Jul... toi.do. I.rio naae.doa palo 're.id.nt. da
aeplUlllca.

I - 4 19uatrol d.ntra Juhal do 7rabalho proliaant•• d. ,~""tal

4e Concil1llC'io a JUlg....nto. por antiguid.d•••r.c1eaJlto, alt.rn.
aa..nt•• coa juri.dlçio n. 1. (pria.iral aeglão,da JUlti;. 40 ~r.

balho aat•• do da-.br..ento,

11 - 1 tual dentr. integrant•• do _ini.t6rie Público dÁ Unllo
junto I Ju.tlç. do ~rabalho,
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Relltor

d.ste L.I, ••ndari publicar ftdltal convocando ••••• o~l.~~~s 11ndlr.l~

••nelDn.das ne~tr artigo, p.r. QU~ .presente"-. no pr_zc d~ '0 (trlnt~)

dias, aua. ilsta. tríplices, que •• rlo encaminhlo •• pelo IrlDunl1 Suo.
rlor do Trab.lho ao Podar E.ecutlyo.

Ari. 5 Q 0\ JUfll~ d~ Tratl.ltl" Pr.~J~~rll~·

dt JUfltls e 0$ Juiz!'!. Sub!lUtuto'S., Qut- tenham, n. rht" d&l p1lL11~ '~"'I

destl Lei, jurlldiclo lobre o terrlt6rio do 171 ReOlao, poderio Doto'

por lua per••n!ncl., con'or.~ o e.so. no qUldro d~ li ReQiio,

, I" - A apelo prevlst. nesto artlge ser~ .a
nifest.do por escrito, denlro dr lO (trJnta) dias, ç.ntan~s do publlr!

çlo desta LeJ, .0 Presidente do Tribunol Regional do Irabalho d. 1i ~p

0110 e ter' cardter irretratÁyel. .

I ?O - Os J~lzes do Tr.bA)~ln Pr!~ident~~ d~

Junt.s que optlrem pele II RegJlo per.lnecerlo ser,lndo no 171 Regllo,

verlntJdos os seu~ d!rp.ltos I ie~oç'o, • -edlda em q~p. Dcorrere~ vages

no Quadro da li Reg150 r observ.dos os cr!t~rlos J~Qei~ de DreenLh1.~ntú

~rt. 6 D O Tribunal ReQI~lrl~) d~ frAb~)t~ ~R

171 QeQl10 trr' • "'e5'r. ct'''rH~t~r,rJh lif:trlbuida aos Tt1tJIJrl~ds fI~t1ior"J,f"

do lr.b_lho peJ. leQl&1lc1o p~ YJg~r

Art. 79 O novo lr1bunll çtr4 Jnst&lldo

presidido ••I~ • pcss~ do Presidente e do Vlco-Pro.laente, .lelto. n.
for•• aa lei, pelo Juiz togldo •• i. Intigo, oriundo da clrreir. de Juiz
do Trab.lho, coaputldl a Intigüldlde de cllsse d~ Juiz-Presidente dp
Junta de ConcJliaçlo e Julgftm.ntn.

Par'grlfo Onlco - p no~o trIbunAl ~provoT4

seu Regi.ento Interno dentro de 3D (trinta) dilS, cont.dos ~a data de
sua installçlo.

~ toalllio ~. Tr.b.lhó ••a r.unlão or4lnirl. r•• l!
nó•••a U.OI .... opinou, un.nt ••••nt•• ,.h Al>ro••çio ~o

!'roJ.h ~. L.I ,,' U55,U. "Oi teraol do Substlwtlvt> apr!
I.ntado ,.10 r.lator.

[Itl ••ra. ,rll.nt'l OI S.nhor'l D.put.dos: C.rlos
Alb.rta CIO, 'rlll"nl•• Frlncllco A.lrll •••l.tor. [d.'l
lon .Il.ntl•• 'Iulo ;il., Sintol N'V.I, Hlroldo Slbóll,
Lúcio Alcint.r•• Huab.rto Souio. til.o d. Clltrô. G.raldo
C,.pOl. "'110 "11. Lrli""1 Mlcltl, ~tlh Lh·••· DUlido
Sobrinho. Joio d. D,ul • Augulto Clrvllho.

"" "lU'" .....,,.~. d,

~~~0
!'rllld.nte

Art. ,a - Uml vez aprovad? ~ Dubllc.do o seu
ReQJ~ento Interno, na s!sslo Que se seguIr, o TrIbunal eleger' o Pre~l

sente e D Vice-pre;idente, de conforMidade co~ 15 nor~as legais .Ige~
teso

o C O N C R E 550 N A C I o N A L

dtcreU:

Art. ,a - At~ a aata de in.tal.çlo do
nal Regional d. 171 Reg lia., fiel ... ntlde a .tual compet~nc1a do
nal Regional da li Regllo.

Trlb~

Trlb~

Tribunal
publlcaçlo

Reglonll do
Jurlsdlçlo em

pecuni~

Clas-,15

Art. l' - ( cr1edoo tribunal
. I

Trab.lho d. 171 Regl10, que terd sede em Vlt6rll-E5 COM
todo o territórIo do Estdo do Espirlto Sinto.

Art. 2' - o Tribunal Regional do Trlbalho di

171 Reollo serd co.posto de De (alto) Juizes, cbm vencimrnlos e vania
oens previstos nl ltOishçlo em vigor, sendo' 06 (seis) togados, de I~

vestidura vitalicll, e 01 (dois) ellssistas, de investidura teMpor'rla,

representantes, respectlva.ente, dos eMpregadores e dos e.pregados.

Par'orafo único - Hlver' UM suplente pall C!

di Juiz Cllssistl.
Art. )1 - 05 JuIzes togldos seria no.eldos

pelo Presidente di Repúblicl.
I - 06 (qultro) dentte ~urzes do Trlbllho

Presidente de Juntls de Concilllçlo e Julgl.ento, por Intiqüldade e por

aereci.ento, .lternadaaente, c~. jur1sdlçlo na ~rea des.eMbrada da la

Regilo da Justiça do Tr~alho;

11 - Dl (u.) dentre Integrantes do Mlnlst!
rio PÚblico da Uni lo junto. Justiça do Trabalno.

111 - Dl (um) dentre advogados de notório 58

ber jurídito e de reputaçlo ilibada, COm alis de dez .nos de efetive !

tivld.de profissional.
Par'grafo único - Pata fins de preenct ..ento

das vagas de Juiz Tooado reservadas a ••glstr.dos de c.rreira, o Trib~

nal Regional do Trabalho da li Ragilo, dentro do prazo de 10 (dez) di

as, contados da publlcaçlo desta lei, elaborar' duas listas triplices ,

atendido o disposto no inciso I, deste artigo, Que seria enca.lnhad.s

la Poder Executivo.
Art, •• - OI JuIzes Claslistas leria deslgn!

dos pelo Prlsldente di República, na for.a dos artl. 68. e 689 da Cons~

lidaclo das Leis do Trabalho. Iprovada pelo Decreto-lei nO 5.•52, de 10

de aalo de 19.'. dentre noaes constantes de llstás trJpltces organizadE
pelas diretorias das federaçees I dos sindicatos coa base. territorial na

'rea de jurisdlclo di 17a Regllo.
. Plr'grafo o1nJco - o President. do

AIOlonal do Trabalho, dentro di 10 (d.z) dias, contadOI oa

, IV - Instolldo o Tribunal Peglon.1 do Ir8
b.lho da 17a Regllo, o Pre.ldente do Irlbunal Regional do Trlbalho da
la Regllo re..eter-lhe-d todos 05 processos oriundos do território sob
Jurisdiçlo do novo Tribunal, que n~o tenham recebido 'vislo"do Rel.tor.

I '0 - o~ proce~~o~ qu~ J' tenhftM r~cpbl1n

"visto" do Rer.tof '\t'rlo Julgado", pelo Trlbun.J RtÇllorl ..d do Tr.balho di

li RegUo.

IIrt. 10 - As Juntas de Cor,cillec~~ e Julo!
Menta sedJ.das no Estodo do Esplrito Santo ficam transferidas, co~ seus
funcionários ~ seu .c~rvo .at~rJal, par! o TJlbuflal ~eglon81 do Trlb!
lho da 171 Regl~o, sem prejuizo dos direJtos .dqulrldos e respelt.óas
as situaçaes pessoais de seus Júizes, VooaJ. e servldore'.

, l- - Os cargos existentes na lotac~o. do

Tribunal Regional do Trabalho da 11 Regllo, a que se refore este artig~

ficam transferidos para o Tribunal Regional do T,abalho da 171 RegJ~o.

t 2Q - Os JuIzes, Voqals ~ s~rvld~r~s trar:s

r~rldos nl forma dest~ .rtlgo eontlnuarlo a perceh~r vencl~~ntos ~ van

tagens pelo lribunal Regionel do Ir.bolho do l'.Regl~o, .t~ que o orç~

.~nto consigne lO TrIbunal orlado por e~t. Lei os recursos n~cess'rlo~

'0 ~espectivo paoamento.
I ]D ~ A investidura no Quadra PeI.anete de

ersoal da SeeretarJa do Trlbunol Regional do TrebalhD da 171 Regllo,
depe~de de aprovaçfto em concurso p~hllcQ de prov8~ Ou d~ pro~.~ p tltu

los, ressalvadas IS no~eaçaes par. cargo eM co~isslo declarldo ~~ lei

de livre no.eaclo e exoneraçlo.
Art. 11 - Slo criados, no Quodro de Pesso.l

do Tribunal Regional do Trlb.lh. da 171 Regilo, com r.trlbuiç~o

ria prevlst. n. legi~laçlo eM ~igor, 01 (duas) fu~ç~r. de Juiz

ta e 06 (seis) caroo de Juiz Togado.
Art. 12 - AI~m dos cargo, e runç~e' Iransf~

ridos ou criados no for~a dos Irts. lO e 11 desta Lei, slo crl.dos, no

Quadro' PerManente d~ Pessoal do Secretarie do Tribunal Regional do Tr!
balho da 170 Regllo, com vencimentos e ventagens fixados pela legls1!

çlo e. vigor, 06 (seis) cargos de Jvlz:QO Tr'b.lho SubstItuto, os cal
gos •• co_llslo const.nt~5 do An~xo I. os c.roos er~tJ~n~ consl.nt~s do
Anuo 11 • a Tabela de Gratlflc.<;lo ~r R-or ..rnh··'-
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Art. 18 - N~D pod~r=o 5~r "o~~.dQ~, .a~!tl

dos Ou contratados 8 qUIIQUf'!I t,ftulD, para funç~~';. r1~ çablnete, cafQfJS

em com1s.Go ou funçftes grotlflcad.5 d. od~inistr.;~n do Tribunol, p~

rentes de Juíles em .tl~ldade ou IPosent.dos há ~e-O$ ~e O~ (cl~col

InO!, até o terceiro Qrau

'.~~.. ,--

~~:?~Nvúv~
)5-ál):{)/.

~LOS ALBERTO CAO
Presidente

~rt. I] - o P,odfl!r E:lle-cull·.,r., firl lutorill11 1

de au. publicoç'D.

rio.

, ltl - O rf~dlto • QIt" 'f!' r,.f~rr r!t,. .TU

DO ••r. tDnsJ.Qnldo .In raVOI du-Tribunal ~'-JpeIl()r dI, T'lhaP"I.

I 2 D - Plra atendiMento d.~ d~SDe~!~ d~cor

rentes da abertura do crédito esp.ol.J, autorJ.ado n.ste artlgo. pod~

r' cancelar dotaçaes ~on.1gnad" no orça..ento d. Ia RegJlo da JustIça
do Trabalho, destinldas ls desp•••• que serl.~ reall,.da5 pela5 Junto.
de Concllilçlo e Julgamento des_e~br.das. ou outr., det.çOes orç ••~~
t'r1as.

I Ibrlr cr'dlto ••pecl.1 .t. o 11~I'e d. ~C1S J .nl.560.00 Itr.,_)
lhDel Quetrocento5. ~ oitenta ,"11, QlJlnh~ntol t '~I,!,r't. crulldrp. "fI

vos), para Itender is dlSpe... tnlclol. de org.nll1ç.... In.tll.ç'o e
funclona..ento do Tribunal RegJon.1 do Trabalha d. J71 R.gllo da Ju.tl
ça do Trabllho.

Art. 14 - 05 servidores ~tualmente lotados
nas Junta, de Conclliaçlo e Julo.mento,' c~m jurlsdlçlo na território da
ua lIegllo da Justiça, poderio per ..anecer no 'Quadro de Penoal da )' ".r:
oilo, .ediante opçlo escrita e irretrat'vel, '.anifestada ao Presidente
do Tribunal respectivo, dentro do pr~o de 3~ (trinta) dias, contadas da
publlclçlo desta lei. ,,' i

Art. 15 - Os JuIlés nomeldos na for ..a do a!
tloo ,a desta lei to.arlo posse perante o Presldante da Tribunal Sup-"
rSor do Trabalho.

P.r'grafo único -,A posse. dos JuIzes refer!
dds nestl Irtigo dever' relllzar-~e dentro de 30 (trinta) dias, cont!'
dos di no.eaçlo, prorrogáveis por .ais 30 (trinta) dias, em caso de fO!

Çl .aior, I Juizo do Prasldente do Tribunal Superior do Trabalho.
Art. 16 - Compete ao Tribunal Superior do

Trabllho, atrlvls do seu Presidente, tomar todas IS .edldas de natureza
"'SnlltrltSvl plrl lnlt811çlo e funciona.ento do Tr.bunal Regional dO~.

" ...lho di 171 RegJlo. ~~

,r.da por funcOaa de ChlfSI I Aa)blt'ncSI, constanta do Ane.o 111, de!
h LIS.

, la _ Os cargos constantes dos ane'05 I e
11 d••tl lei seria providos após a Inatalaçlo da Tribunal Regional do
Trabalho di 17a Regllo, co. aede em vit6ria, Estado do Esplrlto Santo,
no. ter.os da leglsllçlo alO vigor.

, 71 • Os valores das funtftes. da Tabela de
Crltlflcaçlo de Reprasantaçlo de Cablnete da Tribunal Regional da Tr!
bliho da 17a lIegllo - Es, slo Id~nticos IaS da ..esma Tabela do Trlbunll
Superior do Trabalho. , 'I _Ato Interno do Tribu~al RegIonal do
~rlbllho di 171 Regilo - Es, estabelecer' IS atrlbulçaes das funçaes
con.tlntes do' Anexo 111 desta lei.

Art. 1) - O Tribun~1 Regional do Trabalha da
17' AeuÍlo. dehtro do prlzo de 90 (noventl) dias, contadas de sua inst!
l.çlo, Ibrir' concurso público de provas e tItulos para preenchl~.nto

das VIou de .1lull do Trabalho Substituto, deppls de satisfeito o dispo!
to no Irt. SS desta lei.

COMISSAO DE FINANÇAS
I - RELATORIO

Esta proposição busca criar a 17ª Regi5e da Jus

tlça do Trabalho, que terá sede em Vitória e jurisdição em to
do o Estado do Espírito Santo. A composição do T.R.T. será de

alto juizes, sendo seis togados e dois classistas, especifi
canGa-se a fQrma de. sua nomeação pelo Presidente da Repúblj-a

e respeitada a investid~ra'de membros do Ministério P~blico e

da classe do* advogados. E previste a elaboraç50 de listas
tríplices pata nomeação dos clasS1stas. Preserva, outrossim,

a situação dos magistrados que pref~rirem permanecer na atual

1. Região. As Juntas de Conciliação e Julgamento sectiadas no
Espírito Sahto ficam transferidas, com ~seus funcion~rios e

acervo material, para a 171 Região, sem prejuízo dos direitos
adquiridos e respeitadas as situações pessoais de seus Juízes,
Vogais e servidores. A investidura no Quadro Permanente do no
vo Tribunal ~erá ~recedida de concurso p~blico de provas ou
de provas e títulos, ressalvados os cargos declarados em lei
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de livre nomeação e exoneração. Além da criação dos cargos de
Juiz, a proposição prevê que sejam criados cargos do Grupo Dl
reção e Assessoramento Superior além dos que integrarão o QU!

dro Permanente de Pessoal (Atividades de Apoio Judiciário, O~

tras Atividades de Nível Superior, Outras Atividades de Nível
Médio e Artesanato) bem como a Tabela de Gratificação de Repre
sentação de Gabinete. Existe expresso dispositivo (art. 18)
declarando que "não poderão ser nomeados, admitidos ou con
tratados a qualquer título, para funções de gabinete, cargos
em Comissão ou funções gratificadas da administração do Tribu
nal, parentes de Juízes em atividade ou aposentados há menos

de 05 (cinco) anos, até o terceiro grau.

A proposição acima analisa~a é o Substitutivo que a
mais alta Corte Trabalhista enviou. A matéria encontra-se em
regime de urgência diante de requerimento formulado por lide
ranças partidárias.

I: o relatório.

11 - VOTO DO RELATOR

A esta Comissão de Finanças cabe examinar a proposi
ção diante de seus reflexos na situação financeira do País. E
de ser salientado que o art. 17 do Substitutivo deixa em bran
co o limite do crédito especial a ser aberto para atender is

despesas iniciais de organização, instalação e funcioname~to

do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região. Mas o anexo
11 do Ofício que encaminhou o Substitutivo menciona que essa
despesa seria, a preços de maio de 1989, no valor mensal de
NCZ$ 850.000,00 para materiál de consumo, outros serviços e
encargos bem como equipamentos e material permanente. E de
NCZ$ 368.295,52 para despesas de pessoal. Levando-se em conta
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a i n f 1aç ão havi da após ess a esl..lm"à,t i va e o pr a zo para que i es t a
proposlçao seja sancionada pelo Presidente da Rep~blica~~~el0

ser possível fixat. o montante previsto n-o- 'art. 17 em NCZ$

2.500.000,00. Deve ser dito, ainda, que para atendimento des
sa abertura de crédito especial poderão ser canceladas d6tá
ções consignadas no orçamento da 11 Regi.ão destinadas às de!
pesas que seriam realizadas pelas Junta.s d,e Conc,~llação e J!J!

gamento desmembradas, ou outras dotações orçamentárias.

Entendo que a criação dessà nova Região da.JÜ~

tiça do Trabalho é saudável na exata medida em q~, ampliando
a estrutura e aperfeiçoa~do os serviços, essa Justiça especia
lizada poderá oferecer melhor e mais rápid~ prestação jurisdi
cional. Atende também ao que dispõe a Cons~ituição Federal em
seu art. 112 que prevê a existência de um Tribunal Regional
do Tr a ba 1ho em ca da Es t ado e no Oi s t r i t o Feder aI.

DIANTE 00 ACIMA EXPOSTO, votio pela aprovação

deste Projeto de Lei nº 1.456/89 (com uma emenda).

Sala da Comissão, em

~,/Lt-
Deputad6'~~NALDO P/lETO

Relator
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EMENDA AO
PROJETO DE LEI NR 1.456/89

Inclua-se no art.17 do Substitutivo, a seguinte e~

pressão "NCZ$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil cr~

zados novos).
Sala da Comissão,em

~r~
Deputado ARNALDO PRIETO

Relator

A CClnissão de Finanças em reunião ordinária, realizada hoje, opi

mu, por unanimidade, pela 8prolTacão do Parecer favorável do Relator ao Projeto de

lei n9 1.456/89 CX1n una euenda.

Estiveram presentes os senh::>res Deputados:

FrancisCX> D:>rn:!lles, Presidente; Arnaldo Prieto e Fernanà:> Bezer

ra coelb::>, ·Vice-PJ:esidentes; Francisoo Küster, MaIx:lel castro, Illiz Alberto Rodrigues,

Felipe Mendes, Ibrãcio Ferraz, Arnal.OO Martins, G:>nzaga Patriota, Rorerto ,Brant, J0

sé Fernandes, Basilio Villani, Victor Facciarl., Lúcia Vânia, Miraldo G::Ires e Valm1r

Cémpelo.

Sala da Ccrnissão, em 14 de setembro de 1989.

Relator

Dtenda Adotada pela canissâo ao Projeto de lei n9 1.456/89

Inclua-se 00 art. 17 do SUbstitutivo, a segu:inte expressão

"la$ 2.500.000,00 (dois milli5es e~ mil cruzados J'X)VOS).

Sala da Conissão em 14 de setembro de 1989.

"'-P~áà:m:te

4~ f~7-
I~puta:ki~PRIEIÓ

Relator
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PROJETO DE LEI
N~ 2.014-A, DE 1989

(Do Tribunal Superior do Trabalho)

Altera a composição do Tribunal Regional do
Trabalho da 9' Região, cria a função de Corregedor
Regional e cargos em comissão e de provimento
efetivo no Quadro Permanente da Secretaria do Tri
bunal Regional do Trabalho da 9' Região e estabe
lece outras providências; tendo pareceres: da Co
missão de Constituição e Justiça e Redação, pela
constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa
e, no mérito, pela aprovação; e, da Comissão de

. Finanças" pela ~provacão.

(Projeto de Lei n' 2.014, de 1989, a que se refe
rem os pareceres).

O Presidente da República, faço saber que o Con
gresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. i· O Tribunal Regional do Trab:l1ho da 9' Re·
gião compor-se-á de 18 (dezoito) Juízes, sendo 12 (doze)
togados e.6 (seis) classistas temporários.

Art:Z' Para atender à nova composição a que se
refere o artigo anterior, ficam criados 4 (quatro) cargos
de Juiz Togado, vitalício, a serem providos, 2 (dois)

'por Juízes do Trabalho Presidentes de Junta, 1 (um)
por membro do _Ministério Público da União ,juato à

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

Justiça do Trabalho, 1 (um) por advogado no exercício
efetivo da profissão e 2 (duas) funções de Juiz Classista
Temporário, sendo 1 (uma) para Representante dos
Empregados e 1 (uma) para Representantes de Empre
gadores.

Parágrafo único. Haverá um Suplente para cada
,Juiz Classista.

Art. 3" Para provimento dos cargos de Juiz Togado
, vitálicio, bem como das funções de Juiz Classista,
Temporário, criados por esta lei, será observado o dis
posto na legislação vigente.

Art. 4' Fica criada, no Tribunal Regional do Traba·
lho da 9' Região, a função de Corregedor Regional,
a ser exercida dentre seus membros togados, eleito pOl'

seus pares, na forma da legislação em vigor e do disposto
em seu Regimento Interno.

Art. 5" O Tribunal Regional do Trabalho da 9' Re
gião funcionará dividido em três Turmas e reunidos
no Pleno com a competência estipulada em lei.

Art.6" Ficam criados 6 (seis) cargos em comissão
de Assessor de Juiz, código DAS-102 e 1 (um) cargo
de Secretário de. Turma, código DAS-10l, todos do
Grupo Direção e Assessoramento Superiores, na forma
do Anexo I desta Lei.

§ l' A Classificação dos respectivos cargos, na esca
'Ia de níveis do Grupo Direção e Assessoramento Supe
riores, far-se-á por ato da Presidência do Tribunal, ob

'servados os níveis de classifcação constantes do Anexo

I'INfXO

Setembro de 1989

n, do Decreto-Lei n' 1.820, dc 11 de dezembro de
1980. com os valores reajustados na forma da legislação
vigente:

§ 2' Os cargos em comissão de Assessor de Juiz,
privativos de Bacharel de Direito, serão preenchidos
mediante livre indicação dos magistrados junto aos
quais forem servir.

Art. 7' Ficam criados, no Quadro Pe.rmanente da
Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da 9' Re
gião, os cargos de provimento efetivo constantes do
Anexo n desta Lei.

Parágrafo único. Os cargos de que trata o caput
deste artigo serão distribuídos pelas classes das respec
tivas categorias funcionais, em número fixado por ato
da Presidência do Tribunal, observando-se o critério
de lotação aprovado pelo Sistema de Classificação de
Cargos na área do Poder Executivo, devendo o preen
chimento deles ser feito de acordo com as normas legais
e regulamentares em vigor, observado o disposto no
inciso II do artigo 37, da Constituição Federal.

Art. 8' As despesas decorrentes da execução desta
L~i serão a~endidas p~los recursos orçamentários pró
pnos do Tnbunal RegIOnal do Trabalho da 9' Região.

Art. 9' EstaLei entra em vigorna data de suapubli
cação.

Art. 10. Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, de de 1989; 168' da Inde

pendência e 101' da República.

de(Art. 62 da Lei n2 • de

cAlmo DF COM I SSÃO

de 1989)

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO

Grupo

I Direção e Asses
soramento Superi
ores.TRT-ga-DAS.100

Denominação

Assessor de Juiz
Secretário de Turma

ANEXO I I

Código

TRT -9"-DAS. 102
TRT-9ª-DAS.l0l

NQ de
Cargos

06
01

de de 1989)

CARGOS DE PROVIMENTO ErElIVO

TR IIlUNAl REG IONAL DO TRABALHO DA 9~ REG IÃO

Grupo

Atividade de apoio
Judiciário
TRT-gílÃAJ-020

Denominação,

Técnico JudiciárIo
Auxiliar Judiciário
Atendente Judiciário
Agente de Segurança
Judiciária

Código

nn-9ª-AJ-O~ 1
TRT-9g-AJ-O:~3
TRT-ga-AJ-O;~5

TRT -9ª--AJ-O?4

N9. rlEl
CarÇlos

21
11
09

06
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TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9a REGIÃO

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

Secretaria do Tribunal Pleno

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N' 30/89

Ampliação do Tribunal Regional do Trabalho
Certifico e dou fé que o Egrégio Tribuual, em Sessão

Plena Ordinária, hoje realizada, presentes os Excelen
tíssimos Senhores Ministros Prates de Macedo, Guima
rães Falcão, Barata Silva, Marcelo Pimentel, Marco
Aurélio, Orlando Teixeira da Costa, José Ajuricaba,
Ermes Pedro Pedrassani, Almir Pazzianotto, Fernando
Vilar, José Carlos da Fonseca e Antônio Amaral, ao
examinar proposta do Excelentíssimo Senhor Ministro
Marcelo Pimentel e:

Considerando a proposta do Tribunal Regional da
Nona Região para o aumento do número de seus Juízes.
OF. DF. N' 040/89, de 14 defevereiro de 1989;

Considerando o movimento judiciário apresentado
pelo Tribunal Regional do Trabalho da Nona Região
nos últimos 3 (três) anos que revelou um aumento dc
100% (cem pontos percentuais) na quantidade de pro·
cessos; _

Considerando que no ano de 1988, o Tribunal Regio
nal do Trabalho da Nona Região teve 9.163 (nove mil,
cento e sessenta c três) processos para julgar, solucio
nando 5.494 (cinco mil, quatrocentos e noventa e qua
tro);

Considerando que apenas 10 (dez) Juízcs recebem
distribuição, o que deu para cada um 916 (novecentos
e dezesseis) processos no ano de 1988;

Considerando que a Lei Orgânica da Magistratura
Nacional (Lei Complementar 35. de 14-3-79) recomen-

da a majoração do númcro de Juízes nos Tribunais
quando o total de processos ao ano ultrapassar a 30~

(trezentos) por Juiz (Art. 106, § 1"), resolveu. por unam
midade;

a) Autorizar o aumento da composição do Tribunal
Regional do Trabalho da Nova Região, com sede em
Curitiba, de doze para dezoito Juízes, criando seis novos
cargos de Juiz, sendo quatro de Juiz Togado e duas
funções de Juiz Classista temporário, uma para a repre
sentação dos trabalhadores e outra para a dos empre
gadores;

b) Autorizar a criação do cargo de Carregador Regio
nal a ser exercido por um dos Juízes Togados integrante
da composição do Tribunal Regional do Trabalho, exce·
tuados os Juízes Presidente e Vice-Presidente;

c) Autorizar a criação de seis cargos de Assessor de
Juiz, Código DAS-102; um cargo de Secretário de Tur·
j;l1a, código DAS-101; vinte c um cargos de Técnico
Judiciário, código TRT-9!-AJ-021; onze cargos de Auxi
liar Judiciário, códito TRT 9'-AJ-023; nove cargos de
Atendente Judiciário, código TRT-9'-AJ-025; e, seis
cargos de Agente de Segurança Judiciária, código TRT
9'-A.T-024; e

d) Autorizar o Exm' Ministro Presidente do Tribunal
Superior do Trabalho a enviar ao Congresso Nacional
o Anteprojeto-de-Iei propondo a criação de cargos de
Juiz togado e Juiz classista c ainda dos cargos de Direção
eAssessoramento Superiores, código TRT-9"-DAS-lOO
e de Atividade de Apoio Judiciário, código TRT-9'
AJ-20.

Brasília, 6 de abril de 1989. -NeideA. Borges Ferrei
ra, Secretária do Tribunal Pleno

É provável que o aumento estimado em 20% seja
ultrapassado ante a transferência para a Justiça do Tra
balho da matéria trabalhista de interesse da União Fede
ral e empresas públicas que antes era da competência
da Justiça Federal.

O aumento do Tribunal de 12 para 18 juízes, perfa
zendo 3 Turmas, é razoável ante os dados estatísticos
apontados.

De outra parte, considerando que atualmente a fun
ção corregedora é exercida pelo Presidente do Tribunal
Regional é fácil compreender que será muito difícil para
o Juiz Presidente exercer a função corregedora visitaudo
as 36 Juntas da Região; presidir as sessões de julga
mento e ainda cuidar da parte administrativa. Por esta
razão, propomos a criação da função de corregedor
regional a ser exercida por um dos Juízes Togados,
com o que o Juiz Presidente da Corte estará inteira
mente dedicado aos problemas que ocorrerem na sede
do Tribunal, ausentando-se o mínimo possível.

Para aparelhar o Tribunal Regional de recursos hu
manos estamos, também, propondo a criação de cargos
de funcionários em quantidade proporcional ao aumen
to do número de juízes.

Finalmente, cabe destacar que o Estado do Paraná
vem apresentando um grande desenvolvimento econô
mico, revelando progresso em todas as áreas o que
fatalmente acarretará o aumento dos conflitos de traba
lho na 9' Região. O Tribunal Superior do Trabalho
cumpre o dever de solicitar ao Congresso Nacional os
meios para que o TRT da 9' Região possa a curto prazo
solucionar com eficiência os problemas trabalhistas que
certamente surgirão a partir do corrente.

Brasília-DF., 12 de abril de 1989. - Marco Aurélio
Prates de Macedo, Ministro Presidente do Tribunal Su
perior do Trabalho.

Obs.: (1) Adicional por Tempo de Serviço médio de 15%
(2) Incluída a Gratificação Judiciária S/NS-25 e Aborto (NCz$ 60,00)
(3) Incluídas: Gratificação Judiciária (80%), Nível Superior (20%), Gratificação

D. Lei 2.365/87 (10%) e Abooo (NCz$ 60,00)
(4) Incluídas: Gratificação JudicIária (80%), Apoio (60%) e Abono (NCz$ 60,00

SCAuditor ia, 7 de abri 1 de 1989. - Reginaldo
Patrocínio Rabelo, Diretor SCAuditoria.

Na oportunidade, reitero a V. Ex' expressões de ele
vada estima e distinta consideração. - Marco Aurélio
Prates de Macedo, Ministro Presidente do Tribunal Su
perior do Trabalho.

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

O Tribunal Regional do Trabalho da 9' Região, com
sede em Curitiba e jurisdição no Estado do Paraná
conta atualmente com 12 (doze) ,juízes, sendo que 10
(dez) participam da distribuição de processos.

Os dados estatísticos existentes neste Tribunal Supe
rior revelam que o movimento ,judiciário do TRT da
9' Região passou de 4.003 processos em 1985 para 9.163
no ano de 1988, com um aumento supenor a 100%
em apenas três· anos.

Durante o ano de 1988 cada juiz do TRT da 9' Região,
excluídos os Juízes Presidente e Vice-Presidente, rece
beram 916 processos, quantidade que tenderá a aumen
tar para 1.100 processos durante o corrente ano (esllma
tiva dc mais de 20%).

É preciso considerar que a 9' Região passara de 24
Juntas de Conciliação e Julgamento para 36 durante
o corrente ano, pois 12 novas Juntas estão para serem
instaladas.

JUiz Togado (4); Juiz Classista (2) (1) 5.002,91 06
Assessor de Juiz DAS-5 (2) 1.370,84 06
Secretár io de Turma OAS-4 (2) 1.158,09 01
Técn ico Judiciário NS-lO (a) 450,28 21
Aux i 1lar JudlDiãrio NM-24 (4) 267,69 II
Atendenté Judiciário NM-24 (4) 267,69 09
Agente de Se!Jlrança Judiciária NM-24 (4) 267,69 06

Total 60

OFÍCIO
STST. GDG. GP N' 106/89, DE 12 DE ABRIL
DE 1989,

DO SENHOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL SU
PERIOR DO TRABALHO.
Exm' Sr.
Deputado Antônio Paes de Andrade
DD. Presidente da
Câmara dos Deputados
Brasília-DF

Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a V. Ex' para encami

nhar, nos termos ·do art. 96, inciso lI, alínea "b", e
do art. 64, da Constituição Federal, o Processo
TST-2303/89.4, de interesse do Trihunal Regional do
Trabalho da 9' Região, contendo Antepro,jeto de Lei
propondo alterar a sua composição, bem como a criação
de car~s em comissão e de provimento efetivo, com
a respectiva Exposição de Motivos.

Esclareço. outrossim, que a proposição em tela foi
autorizada pelo E. Tribunal Pleno desta Corte, confor
me cópia da Resolução Administrativa anexada ao pre
sente.

PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO
E JUSTIÇA

I - Relatório

Amparado pelo art. 61 da Constituição de 1988, o Egré
gio Tribunal Superior do Trabalho propõe o presente
projeto de lei, objetivando estabelecer em 18 (dezoito)
Juízes, sendo 12 (doze) togados e seis (6) classistas tem
porários a composição do Tribunal Regional do Traba
lho da 9' Região, com sede em Curitiba, Capital do
Estado do Paraná.

Para completar a nova composição. são criados 4
(quatro) cargos de Juiz Togado vitalício, a serem provi
dos, sendo 2 (dois) por Juízes do Trabalho Presidentes
de Junta, 1 (um) por membro do Ministério Público
da União junto à Justiça do Trabalho, 1 (um) por advo
gado no exercício efetivo da profissão e 2 (duas) funções
de Juiz Classista temporário. sendo 1 (uma) para repre
sent8Jlte dos empregados e 1 (uma) para representante
dos empregadores.

Pelo projeto é criada também a função de Corregedor
Regional, a ser exercida por um de seus membros toga
dos eleito pelos seus pares.

São criados também 6 (seis) cargos em comissão de
Assessor de Juiz, que serão preenchidos por livre indica
ção dos magistrados ,junto aos quais forem servir, e
I (um) cargo de Secretário de Turma, todos do Grupo
Direção e Assessoramento Superiores.

Ao mesmo tempo são criados, no quadro Permanente
da Secretaria do Tribunal Regional os cargos de provi
mento efetivo constante do Anexo II do projeto, que
se anexará à lei.

A ampliação proposta é justificada com o fato de
que o TRT da 9' região passou a apreciar, de 4.093
processos em 1985. mais de 9.000 processos em 1988,
o que representa um aumento de mais de 100% em
apenas três anos.

Além disso, a previsão é a de que o serviço do
Tribunal será aumentado a partir deste ano, com a insta
lação de 12 (doze) novas Juntas de Conciliação e Julga
mento.

Apreciação
A proposta está amparada constitucionalmente nos

arts. 61 e 96, inciso li letras a e b.
A jnridicidade está satisfeita.
A técnica legislativa é correta.

Total
Mensal

30.017;46
8.225,04
I. 158,09
9.455.89
2.944,59
2.409,21
1.606,14

55.816,4t

Símbolol Valor Unitário Quantidade
Referência

Denom i nação
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11 - Voto do Relator

Preenchendo todas as condições de admissibilidade,
diante da constitucionalidade, juridicidade e da boa téc
nica legislativa, o voto é pela aprovação do Projeto
de Lci n" 2.014, de 1989.

É o parecer.
Sala das Sessões, 24 de maio de 1989. - Deputado

Osvaldo Macedo,

UI - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e Redação,
em reunião ordinária plenária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa, e, no mérito, pela aprovação do Pro
jeto de Lei n'2.014/89, nos termos do parecer do relator.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: Nelson
Jobim, Presidente; João Natal e Jorge Medauar, Vice
Presidentes; Carlos Vinagre, Harlan Gadelha, Hélio
Manhães, José Dutra, Leopoldo Souza, Evaldo Gonçal
ves, Mendes Ribeiro, Michel Temer, Nilson Gibson,
Theodoro Mendes, Plínio Martins, Renato Vianna, Ro
sário Congro Neto, Francisco Benjamim, Aloysio Cha
ves, Costa Ferreira, Dionísio Hage, Paes Landim, Elié
zer Moreira, Jairo Carneiro, Ney Lopes, Raimundo
Bezerra, Oscar Corrêa, Juarez Marques Batista, Miro
Teixeira, Sigmaringa Seixas, Vilson Souza, Gerson Pe
res, José Genoíno, Ibrahim Abi-Ackel, Doutel de An
drade, Horácio Ferraz, Marcos Formiga, Roberto Tor
res, José Maria Eymael, Gonzaga Patriota, Aldo Aran
tes, Alcides Lima, Egídio Ferreira Lima, Ervin Bon
koski e Osvaldo Macedo.

Sala da Comissão, 31 de maio dc 1989. - Deputado
Nelson Jobim Presidente - Deputado Osvaldo Macedo,
Relator.

PARECER DA COMISSÃO DE FINANÇAS

I - Relatório

Através do presente projeto de lei, propõe o Tribunal
Superior do Trabalho passe o Tribunal Regional do
Trabalho da 9' Rcgião a se compor de dezoito Juízes,
sendo doze togados e seis classistas, funcionando divi~

dido em três Turmas e reunido no Pleno.
Nesse sentido, advoga a criação de quatro cargos

de Juiz togado, vitalício, a serem providos, dois por

Erratas
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Juízes do Trabalho Presidentes de Junta, um por mem
bro do Ministério Público da União junto à Justiça do
Trabalho e um por advogado no exercício efctivo da
profissão, bem como duas funções de Juiz Classista tem
porário, sendo uma para Representante dos Empre
gados e uma para Representantcs dos Empregadores,
devendo existir um suplente para cada Juiz Classista.
Prevê, também, a criação, no mesmo Tribunal, da fun
ção de Corregedor Rcgional, a ser exercida dentre seus
membros togados, eleito por seus pares.

No que respeita ao suporte administrativo para o
eficaz funcionamento daquele órgão jurisdicional, pre
vê a criação de seis cargos em comissão DAS-102 e
um cargo de secretário de Turma, DAS-10l, todos do
Grupo- Direção e Assessoramento Superiorcs, confor
me consta do Anexo [ à proposição em exame. Prevê,
ainda nos termos do Anexo 11, a criação de vinte e
um cargo dc Técnico Judiciário, onze cargos de Auxiliar
Judiciário, nove cargos de Atendente Judiciário e seis
cargos de Agente de Segurança Judiciárla, sendo os
cargos de Assessor dc Juiz privativos de bacharel de
Direito e de livre indicação dos magistrados junto aos
quais forem servir.

Esclarece a proposição dcvcrcm as dcspesas decor
rentes da execução do proposto ser atendidas pelos re
cursos orçamentários próprios do Tribunal Regional do
Trabalho da 9' Região.

A Exposição de Motivos que instrui a proposição
esclarece a necessidade de aumentar-se a composição
daqucle Tribunal de doze para dczoito Juízes perfa
zendo três Turmas, bem cOmo de criar-se um Corre
gedor Regional, já que entende não ser possível ao
Juiz Presidente exercer a função corrcgcdora sobrc as
trinta e seis Juntas da Região. Do mesmo modo, enten
de imprescindível aparelhar aquele órgão com recursos
humanos de apoio à atividade jurisdicional, em número
proporcional ao aumento do número de juízes.

Fundamentando a posição defendida, a Exposição
de Motivos informa que o movimento judiciário daquele
Tribunal passou de 4.003 processos, em ..!?ª~, l'ara
9.163, em 1988, ano em que cada Juiz, excluídos os
Juízes Presidente e Vice-Presidente, receberam 916 pro
cessos, devendo esse número aumentar para 1.100 pro
cessos no exercício corrente, em cujo curso serão insta
lados doze novas Juntas. Além disso, lembra haver sido

Setembro de 1989

transferida para a Justiça do Trabalho a matéria traba
lhista de interesse da União Federal e empresas públi
cas, que antes era da competência da Justiça Federal.
Finalmente, argumemta que o expressivo desenvolvi
mento econômico apresentado pelo Estado do Paraná
fatalmente acarretará um aumento dos conflitos de tra
balho naquela Região.

Talo teor da proposição em epígrafc.

11 - Voto do Relator

Nos termos regimentais, cumpre a esta Comissão Téc
nica manifestar-se sobrc os aspectos financeiros da me
dida proposta.

No mérito, entendemos procedente a proposta, ante
a evidente carência de recursos humanos ocorrente na
quela Corte, nos termos na Exposição em anexo.

No que tangI( às repercussões financeiras da medida,
a proposição remete as despesas dela decorrentes aos
rccursos, atcnde aos requisitos legais, na espécie. visto
que o preceito específico não extrapola a fonte adequa
da de recursos, no caso, a dotação orçamentária pró
pria.

Isto posto, é o nosso voto pela aprovação do Projeto
de Lei n' 2.014, de 1989.

Sala da Comissão, de 1989. - Deputado Basí·
Iio ViUani, - Relatol.

m - Parecer da Comissão

A Comissão de Finanças cm reunião ordinária, reali
zada hoje, opinou, por unanimidade, pela aprovação
do Projeto de Lei n' 2.014/89, nos termos do Parecer
do Relator.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: Fran
cisco Dornelles, Presidente; Arnaldo Prieto e Fernando
Bezerra Coelho, Vice-Presidentes; Francisco Küstcr,
Manoel Castro, Luiz Alberto Rodrigues, Felipe Men
des, Horácio Ferraz, Arnaldo Martins, Gonzaga Patrio
ta, Roberto Brant, José Fernandes, Basílio Villani, Vic
tor Faceioni, Lúcia Vánia, Miraldo' Gomes e Vahnir
Cllmpelo.

Sala da Comissão, 14 de setembro de 1989: - Depu
tado Francisco Dornelles, Presidente - Deputado Basí·
lio ViUani, Relator. '

PROJETO DE LEI
N'2.303, DE 1989

(Do Sr. luiz lnádo Lula da Silva)

Art. 40 - Re\'o~~lT1-se as dIsposições ~ C'ontf~&iOt espel~\ql

mente l;S roorOl:js que dis~~....'halll s"bre os reflnanclamento~ pelo 911. ...

JUSTIFICIITIVII

Di l=lP('ê sobre i1 tl·f1nSr~r~nr:la cl~ i 1I1;)V" i Fo fi nrUlt;' i"do~ 1"0 J ',I :-; {,._

tnlll."1 fil1<1111.-:or>irn da IIi1Jdl'flC;'io, l" d.i nul r.1n 1,,·pvldi:IIf'i:ltl.

(1If. C()I·iI:;Slll~S DE <:Otlt;'l'iTlJl~:l,() 1, ,J\If,TII,:II I'; Hi~I.1I\Ç'!i()r J': 111, ,.,·:;;r':N

VOr.VHmllTO \II\DIIN0, nITr;RIO~lmlol

Ârt. l° - t leR aSS('gurilrio no nJULURT Ir. do ~.jSlClll.' r{rlr:H1CC,i ..

ro da IJabitFlç'l:l <SrJl) ('l rl.irf!ito dr lrrHls(e,ír a terceit(js o !leu contHllo

de financIAllOCnto, mo:lilttd::;!;, p::jra (I noVI) ad1luir(>f1tp, ;:)~ 0lC'$i1i:)$ c(\tI(iíções

do co....trato origimil. quer no que diz rl?~ppilo ao v~lnr dR rr('c;t~r;r.o

QI.~r no que SI'! r('feTt" rio ....nlar do s~lrh f1f>;,·:!hr.

§ l0 - O dj~posto neste ar. ilJQ tlpllé.,-se tl(.iS ~l'JntrGtos cu;'
jc valor ~e firt:::lo'-:lamento n~lJ exce(1f>I" ao 1.imite dI:' t.rês- mil e Q1Jinhentas

CtJrig;;ções cfo tesouro Nadonal (Onp!i).

§ :zq - f'a["~ seT b€n,:!fjci~rla do dJspr:lHo nesta lei. o f10'lO

sdq..J~rente deve pr""'ert("hf'r os rC\.Nl!::.1Los C::ldBstr::jis u5u::Ilrrlente "exi.gid\J5

pelo 5ístem=t rina!lÇeiro d::! llJbH:Jç!io (~H) P~HI o t"st ..tJr~lp.ddale;,tn dos

c(lo..trc.tos C:e r~...,;:}ncia'l\enln de <=ICluislç~() da (":':1$8 pn1prl:L

fl.!t. 2Q - O prI)CJ;>!õ ...·O de cobrarl(.;~ de cl'~di lo Itlp0t.eC~{ lo •

vJnculsdo ao Sistema rin::lrll;elro de l!:)lJ1ta~:'t,l. ohed':''';lná ~s dl~po~içõcs

do CódiQO de Processo Civil.

l'u:l. ,g -Esta lei entra em viçor na dota do sua íl',hlica-
çSo.

Est,a proposir;';~o tem ~'Or obj~tivo garontir elQ..llt1:ls mp.rlld~'S

~ defes; dos inter~sses de. mutU~I los. [lf\~ural'l(l(1 evtti'lr n ocon~ncla,

bastante COlTVil. hoJp., (,ia lnqdimol€'I,,:t:a ; rjl:' ~rd~ ..dQ ~lIlÓvcl~ 'p.;ratre ~ ..
lias dJsPtlo;l,Ces. 1\1(";' rtlo;~o. r('C',lrth~l'.:'r·"!IIC)";, o lrr... tlh..lo,th ~,lJb ...

Iog~~:;D. f~C'llH"rJ{jo a tr~rtsfcrêrtf:l::t oficial dCl jn(ívcl. o ~l~ pt~lmll1r'

un Cf1fltrolô'f411~ E"~\c'3Z fi,:'!s (jlq;')O~ d;;)'~Jslrnrn r1r'a{~c(?tJ:o',da Il:'lh'l:u;~o

das npH;jçi~~~ erC'1\..l1d3S," rhnrJo Rl:JJor tr~nqJUlrl~rje aos 111\.Ill"l,~rlC1S no C~

5Q ~p. o;e PIY:\.rntrar~ na C"ont1rrg~ncJ'J.d" ~e dr-Srn7ert'ln dp. $ ...·Js Jrru5.... C!is.

1oniJ(1n t: "(I~:;.o·Jlitutto nr:lh:)~ r.r.m n (tflio!",t) rij'''~li P1111"ur.

clooRc1:, pelo Qrt. 29 no ~re.lo-(pj nO 70. de r.ovel1~)r~ dC" 1~~~A. Por ~5-

se nU!}.\, 95 hipotc(":lS f'~O p:;lrl"~ '14') vl'>'1"Idlr,r>,.tn porj'?J ~o. ~ f!SCO)Ii!3 dJ

credor, seI Q'Jjeto de eJ(~cL)ç~O na ·rnr:n:i 00' t.xlfgo 1e ProC",:,s';o riv!!. P-!
sIm ("l çrpd'1T hifl~t('r.Mj(l. no 51!.i(''I'I·) rln~~plãO d€' H3blt~ç*'I' h"Jjp., t'?m

O dITt!ito, nr·~l .. r:~ nn f'Tr-111",r h1{1nlf'f'áli(ll~onlllO, d(lo"utj]Jl:'J1 ')J(:Jr,...ctilfl~ntCJ

div[>.r~(} cJDC1'J"'le l1"r",~o;~(I:l'hj"l"l p ~Il J1 '!t,n.;" tW"l(l~· ('rt'duÍ (';, r'fll~I1":, r;(.IlTlt)

se nw bol'!.ta!5.Se' €'s~e odi0t;O prjvil~'1ln. ti Lei ...~ 'S.7111,d~ "lP de de7r:m..

bro d~ 1911 ....~il) ngra.,.:u O ptnblesTl&'. l'l1';o 56 p'Jr ,c(I"lt1t\1J'3r i!I d3r ~o CT!!,

dor hl'l~tf'c,)rj{l <:' ("fI;l!lQ por um l1,s meios dI! e"'ec;JÇ~(l: "d' [~~Tetf)...Lei

n~ 70. é.e 19('(i. no O d~ rr6')r!~ ll?i n9 5.741, dF. 1971, crJmc l"l1tén C'on..

r1l"ffi{)\1 s po~~ibHiJ1dE' r,'m>:;q nula de dr-f('sl) do deIJPQQrhlp::tedirin,P1P.ín

dls~oa f'sc:.a l(1j tfof;'l(lU ~'anv]:açi'ic.1 do d1rp ito d~ ptrph df'fecn. R,,'P$t:iPE

lec:Pf ~~Ie ~ citar;l'lCt d=,"("r.n~hlg~ V::=lT~l) disflp.n~á :} d'J ffi('nlp.r~ qJ8ntfu-O '":1-'

I id, .ror D <'.vcelar,

A~$lm. n:Jl'#SCI o'Jjet. {vI) r.om o pTe~pntl! proJe:to' I'j! lei é 'l1f;

maior rrotr.,;~o fio devedJr 'Iln:ul.:"ld) :::10 ~t'jt.pm' rin~f'l('elÍ'f.l til'! lt'tbH :'Jr,;f,)o.
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Ec:.p~r8rn('lS. ~('li'S. co integral ?;=101o dJ CD'igr2e.~,o N1cion131

à lIOf,sa in:ci.;lU,/:J. ror rr:"re~cnt:'If (\ 'l'l:lois jlJ..t~ él,;r'irar;~c, de r>f:l'5~O po_

VO J{. t:;1J sofrido.

Sala 005 $CSSi::SeS. em

~r.r.J~J.AÇAO CIl'AJM. "[lr.':III111 I'n.II cn0J1111:flIIÇJlO
J)AS CUM1SSO};S J'J:J( :IANJ,'Nn:::

C6DIGO.CIVIL

! l.. - O c",1<." ...,lílicad-o po&. no prou> .";""d., p.ra. ~a.o."'<rl<Td'
..... ft ;~t v-i. 1i.r'I,A~.

Af1. ti 16 ~ SJI' a<tmhkS<-ol • Ild,or.
I - o. <T~ )'Ir<>'..nno..

11 - O. Il.o.d<>trt.
III - O "...."'" adquINnt<.
I I.· - tH.. "nc1<> ..qu,,"'- I Ikl:__ 'o. o \>roço <U .'l"hl.;a.o "" .'1",,1< 'I'" "

.<lqiJ;ITTnko rl"f"1:""\JM'r••'~""r-." , p<1'C' (l.-,tioUh'.mc-ntot rhado p ..ra • rrminlo do
~', 'I~. Juro po, .t.r~il ••\o ... tI.II) r~f). ri.<'ul Uvr'" Ôof' hit~~.I.

I 2,- - lHo (lol'~Ha(:.O(Lun a,ll"l"in:ntf'. nN. 1,i"t... (f.,. tlo ..", 'H~t 11.-. .IJX

~. hi'loOtO""'(Ad.,,,,,. f .... (:•.hri.a.,~:

:1 - )... pon-rl",. d .. l'IO( p-r. cc.... OIc~ b..i1-"r<"~rioL

11 - À. c",tu« ",",p<u, lud.ei.lo.
.111 - A c1if("'l"tnç•• nlr-r « .".JtA(10." al1)uc1iqu;lIlo. (",. ..,. rat_ M drtu«.

, 3.• - O tn""""". ~ ..1 J"<nhrl'f' • ..t.n. 'rtlldido V""" ((Rlb 4tJ .~lu',..:nt.r.·.'n<S..
Cl!V< ,.1< qUfira P_IU. ()O ~r<"'1.' o prt'Ç'O <1••cndA. ou da ......li~lo. e'u·'('to fir. ()

ardO( cno.. nlÍr.... " ~o d. '~Dd. ou <Ia a••li~lo \~lIor rara a «>h>çlo do
Illro'e"U. ou.., o adqui~n'" a mRlla"

A .'a~lo nlo ... ,á nu""O «m 1''''''0 Inltrior .0 da ' ...nda.

v -\ A. "'_trarl., f1~ ""rro..
VI --' AI. rnin., t JW'ch... ,.... Ín~nfi.M,f~""""'n~do aoJo -onde -..e a<M.

VII - o. no''''' Cart. 1\2S). (66) ....

Ar1.. 1115 - Ao a~uir«n'"do ImóYrl hlpotec."'" nb1: ~aJ.....".., o dirdto dor
ftmHo. (6'1)

.! 'J •• ...:. s.. o adT-.f.<=l~ 'l"\<<T Io>rnr-u """ dd"", <U ....~ d. 11;p""-..,....
l'IOIiticari JQcikl.lm"rn~.&,\frnrm trio•• di4.1. o IM"U ["O{lllaCO, A(.lII CTl"don:s hipvt,..(",_
rioc. Prn.r<"'<\o. p". a .............\0. "'" rolni"",. O prr-ço p<>r'q~ 1I.Ó«"itlu '" ~1.

,A ""ti!K'>-<;1<> .....-u••r·K-", DO rlom'cU.., ÍD>erito(art.. 6<1.... p.rJllrdo 6n.io». ou
pC( edit.il. se di nlo C"ltirer o crr:dor.

cArlruLO XI~ i", rIH'OIl!C\
., .'- '.'''' Ir'" 1/1,/\ •••• '~'. ". ;", -." .. , 0T1 ,

S+ç"'I.-m.~;..r..........3' ••.

.Art".PA)? ,.,.!.. A 1001 ",c;. 1.lpoc.th" lo. ch'I.·C" thll • ,,,. J..,h.lil;le••1tId. ~IMI ...

df,Hf. nj.a C"CO\>C'u"bl; .. (·.u"'t"C'I,,"'.... n r-'IU. ("") ..... ,'
Arl. Sla - rodtom~,. ot~lo de h,P9tcu:': ,"'''1 ..
'-·cn~",:l;:... ·

, ".- o. "~J.Ólivt' dOI,ln~ """'ÍVn\.frI~"" ('noI'I .. 'n..
ll1 _ O dQnllnio dlrrtw'
IV'- O .Jomln_ AtU.

.... 1'1. BII - ... piJ""<'<'••b••n .... ,od ..... -=IÔM. """lt>o<altl'Cnlrn "" C1><I.t.,..
~160 i.-..60.I. (67)

SubJiltf'm OI OOUI ",ai.. tonllilu'c:tos • tr."Kn'C'&••nlC"r~"1~ .A hipol«a.
1<1t>r« '" ""'Imo 101 /ror!.

Art.llJ2 - O ""no "" in\Ó'o'<l hil~){N:.cl<ll><>dc rnmlilui, ..>h.1: «I<, mediante
"""'0 ,fl..1o. ....or. hip<'cua• .em la"", do mt.mo, ou de outro ttC1lor.

'11.". llU -"'1-0 ., <'.5O Ik !n.ohmó. do o.-""dor... credor d. "":unda
hiÇ'Olo:a.~mbo<...<N'id.a.. "lo pod",", ""'"lar Oi""""c1.ntn dor ""TW'..ida. Prlm<lf••

r.,4.nfo únK'O - Mio 1(" cooToickr. inJ.olllcnlc O tkY'(ÓO(, por .hJtar • .o P"I~.

.,.t:litn ~. cbrlS"('"~ .,lHanlida, po.r his.(lC.("('.' J1'O"'rcriof"!"\' à primnu ...
Art. .lll~ - ..A h;polC'<a aDlet;". po4: '''1' n:rni.d.a. em &C ........,17'10. pelo~

da ""unda. .., '" ,k..,doI' nle ~ oIr~ a I'<m;·l.a. (N))
I ..e__ rara .. f"C'"aiulu" nr-HI' t'.U\, ('t;\(,..i,n,n\ (t J<'itlt1ol.l.o .:"Nti.t\l' • iO)J~".

tlncLt. do di\1ito r du tk1.por"u jUtti.r. •• fl. <:_'1.0 KC"'Itr-j .. pl'C't"ll-f.,...,.nl1lJ • ~.t'lr;''''ç&..o-..

intinuru'o O Cr'CC1(-r anlt"j i.,)r pua k ...nl-'·l. e o ~ ....d')f plllU nmi IlfI. M- q'ltvT.
~ 2'_- - O l'=iuOOO cndoc. que Il:mlr .... hipolf"·••n\rr.,w. fK.Jrá ip,~ f,!rto

...b·"'$.do llO\ di,..",o< ele\I.. , """ prejull.O~ qUo< Ih.. C'OIO\Xu,..,m c""lr. o <lc-nd0C'
c:om ... rn.

Art. 814 - C(}Q\~tc ao t'xrqClrn11t o diJ"t'ito & pnyswr.uit fQ l"Jlrc'W;;.Q da"
tl<'oh:rrça. C(l{ltr. Of .d«.tui.J~nta do' tK'''1 ri() cQnlh·n.d~",... naal pau "C( f'J'T)ofr1CO •
tcrt"C'irol .. çO{lff1rm4!: ..."k'f. C I('JU irnpor.u.r p(d~réncU.<kpt'Ddc de in'loCrlç!.n ~ 'C\fM!.
tl:llinç~o.

Af1. 525 - S:'<>s.us«lh~i. do ronlna"<> ele hipot"'·•. .,. ,,"'Koo. po&l" 'lUC ..inda
em =tn><;~o.

A"J lli~~u &: n ......k.w; ne"«~Y~20 nelo dnlJ'O'lto ~tt C6dilO r no, ",,,.da..
mcntM (....p.eci.i•• q\IC ~()brc: Q auunto Jr Ifl.pcdin:m. (7,",al

Art. IUt, - A ot<u(lo do íml1T<! hir<>I"ldo !ar·'lC.â.po. 1«;10 "«",,,•. 1'110
s.c:A >!Iida a ."nda judid41 de irr,6Y<i. ,r...11M p<>(' hipolen•. tk...1an",nlr m,·
cliu: •• ~rn q1)~.tcnh"msido norili..·.d01 judi.cialn~nttM rt'1f"t'CI1\-01 CR'tt.nrr' )1'(""1'.
,,4no. q~< Dlo lo,..,,... ...., 'lu.lq~ n",40 pari" n' "'KU(lo. (7~) .

1-("1.~ _.'),0 "..-_'.....
• .IAt1. 1127 - A ki r",,'en, bir""""':

I - A'lH,l~r c.".rta.lobre OI irnfrrTil ~o marida pata ...unli.• ..i o (kl( t d ••
O'Utfl.)l5 b-cJU ".rlinlh"," Mia••u}dtClS. • admmiufll-t1o ma.it.1. (16)

Jl 1.- Af'OC _kk".... fl.Ci..-n'" ••..nhn: I(K ;'~f'h do ."f''''ofi.,r.",,,,. q~ J!w-•• l1min'.rr.
.... ~n\_(77)

UI - A<l& fiUW'Ill ••~rt" O' imf"".. ", ..-to p4l1.~ d. rn'lIIl. flue p.u..r _ O'Ur••
,-,urri.e ... anlt"- de:- f.u·r o 'llvenl'rio dfl c.,al .ntc-rlor (art. ,183. a.- XIII).

IV - )... \"Cn.<)4Il que n.Jo t~nh.am a .adminturaçlo de s.cu. iM:nl. "obre OI
lm6wi. <k ,""U' 'ulrore, ou nJfador~. (78)

V.- A F..,cnd.a f"übüe. F..daal. F.loJU.1 "'. Municipal, ~.t< (>o i.m6wi.
~ 1l:~t"Ciros. lO()iclon:1.. adrniniltNrlOfTl,. ~.I{\(U. prrP'O'Jios.. 1I"'I"11Óf:"<lC. '" <"\""ft(r ••
tad.orc1 df: ra"l.a. c li..tl<>tN..

'11 - Ao ",rendido. "" a.<:c 1<'."f",rd<il'<'O'. sob", C'C í~,lJo"," do d.ünq(l,enle•
p.ra I.ui"",..o do <Uoo ,,"ulado l'do Iklil<>.e p.t~.""'n'o dOI "",'(OI (art. -3-42. o .• I).
I ,. , VII - A FArcnd.a J>ül>lico F".'<ral. EJ:,adual ~ MunicipoL oobrr. "" Im/rod.
do d<tinq[hm',.. pltr« O 't'UmprirTM'nto da: re.tltl·'J"C€'Unihi... , ~ p_jtlmenco ~I cUlIu
(art. ~2, .... 11).

" 4.- - Di\por14 M ,,<lo rY~í""1;;"'a ,"fWIU' o "tn&dot· o atitlllirrnU'. que 'l-ntr.'"
C'I'Ju"o·rru.çao dQ hnó·ne1 mif'dianlc Ii<"il"(lo. 'O'U f>'"'nhora. tJ qlJoe "~•• r I hiputC'ta. o
qur pot' ·...u•• di ..ljudK-"I:"'. OU lici,...-IIJ. &..,"'OO1.. r C<1m O pal.menlu da
hipo'ec. Impnr1lnei. n<'Wen.« , da C1'ror'O c o 'lu" l"poc1ar .,.nA' t clnr><'~"
Judi<-iab. (70)

I ~.• - A h;I'O'..... "'.d ~ l'NTli..1 n. IOf'ma ".,. qUI! o d<> ai bi""'.....
elr"'"-dr\h. fiifUUndf) 'lofLt.1 l"""' .. ....,'•• qUf' p1:ntnrff. 11" l.,...tn'l<ttlltCI lM"'«undo a
k~it-1ltçlo ..-rn ~iM'f)r.

A'1. 'lll1 ~. M<~'.nlr .imp'" nul...1" I'<'l""rid. p(lr .mbu ai panr\. p0

der! prorr'Qi.. r·S(' I. )lipol("(~•• ,~ ~r1'l,f'r uintA allOl.da "~ ... ta. 00 COf1~t"ll). [}~&
qvt' p-c:rf.lça hinla aoO'lO. ,b p«Ni('J4 au1:'-siHir _l ...'\>ntuIIl) de' luf"'Jtr'.... rrc(:ml~ituinc1.()·u

pof nO"'. iIDCliçlo; C. ,,,-"12(' cato. JJ)(': II'rl ,Jnantida a prt"Ol"Mnrll, q\H! c:nllo V~

com''''ir. (711

ATI~ fllS - (: IS( 510 '11"" inti"rnucfu" h7~Y'4:"Oo'lt.rd .. \ 4'Kfifut.1.o ,"akl'f f'ntn 1\
,.j\."'IlÕ{.r$: dOl im.(-.wiJ h;p-.Hc:'c-tli,". (l qu.) JA::ri ~ b-u< p~'• .11 Arttm.tnçoo. &djudi·
~Çótl -= rnnin!>Ct. dn.r)f;"nud•• iI'4.1 Ii..ç-A'J.

,,~ ft'mh~s r1).o J.Crlo pnmiliriAs .'l1f'J de' ~.li,&d. a )7rim<:in, ru...ç« tx'm
&r-.l'" dli an-inltm_ 60 autu de ar~ll\~u.çj,D.

Â/1. 8,19 ... O n«'ot' (t. tl;p'f,)tn:a lq(_1" ~ qu~m o rcllrt''W'n'... pÔII(,'. rn()'5~

IPHJ~'() .. 1n"lIí}.-:Jn.cu dI'" ir1\ll'V'til C\lW':(i ... lu.adu1.. é'lil(ir que: lej. ,·dorçad&.. C'01"n

(H.JtfQ1. po1trriom'li:nte adquiridn'l por.l0 rup·nnJlvrl.
.'\n. 820 - A hipolCC. k-gal f'O'.k ",r JUMtiruld. f'O' <&",,10 ,I< dtul". <U

dl'-;6. f,üh!ir& f..kral O<t f:u.du.l. r<cehid<n. r-e1o valor Ik ,u. "ôt",lo minim. no
ano (on-«nh~. ~

Ar•. 871 - /'lo ço"" tk lalco,La d" ~Of hipolf:c1rio. o di",ilO d....m.....o
devotvl:-J(' 1 ma~...... ~m pTt"juílO d. qU11 nlo ~rl a c~oor I.mp<"'Õir" o l'as":J1mt'nto
do rrt:tQ por qU( foi .\laliado o in\(·'\(1. O rCll.lntl: (\4 dhhb hir''''('\f''\'ir'I\ ,.-nu ..r' em
~("U"l'Io com n q\lir'f'-f{uUriu. (72)

No (,,\.0 rl( itl",ohirKia. C'tl,< 'f~ud~ rlirC'ho 1·-1, "IYfk., c', ; r, qtf!... 'H'." ("J)
AT1. 822 - )'(kk o (,TtdOf hi~""ll~\·h~. M (1\011 elt' inv,l ".r1"\(1. ''''1 h'iJonria do

d':YC'oor.. p#r... r'$:un<t'nl0 d~ iU.a cH .. ida. rr"C'l"C'Nf _ "IIJudu:,ac.,lD .lu ilnú·"tl. _...,l~do
em qU,Il.ntia inf~J;(lr _ ~'St •• df'1-Ô<:' qu,: dé Guiu.çlo ~I.. 'SlJ.a t-ol.1.1idao.:_

Art. SlJ -' oSlo nulas. f'm I-..cndido ti.. m.l.sJ.&. af. bipotr"C.t tck brsd.J;: t:m
lI=nOli.a de: ~bil"••nltO.;o,... •u,' -4() d ••, p",,,,,den!.. lo eledar.çw li« 'l""bra 0<1 1
lmlOur::v,:lo do C<)<'f:Ul'1-<> Ik prd.';'lIcia. IH) .

no DIREITO DAS COISAS

PARTE ESPECIAL

llVRO 11

llt1.lUl 1Il- DOS VIRfJ1QS IlT.AtS soRRrCOIShS "'lJIfJ"'S

('1.1'1 1UI.O 1-;- UI'U'(lsH:Or,,; c;rn .....~

AtI. t.104 I=-. ~'l) dill:í'In, rC'l;i••• Ilm ~,. r n",.k,t..lir:
• ~ A t'nh\t,u.c.

"'11 - A'l("";M·~':
.JII ;"";' O Utuh ... IO:

IV - o UW,

V - A h.t-h.çloo.

V~: .;: ~'r:C':~~~: (irru"m~n ....cnntlitllltt.a11dtrf Irnlh'eil.

VIU - A IonllClCJf.

IX - /I. hipotru.'(1J

trAn~~;h~~~'i~ _?~ ~~:I~O:h:~1:6".~'~~t;:;:;~)';=:·h~I~~~í:~:"'~;::·I\"I.ou
An. 67Lt """:" 0' dirt!los luis '011,(' irl{.,ric collttitllflh'1. ~l IUMlllili(\o'1 flOr .

'lf»~T1UC "r~bc,.b se .dq,uin'm ckJ"<li. da II .. n'-Cllo;lo. (>11 dJl IUlcn.;lo. Do') H"'1trn ~
Itnt.t:-'il. dI)'J ,.r/uid(.o1 lhu~ (_"I.. ~,l~. n.- I. ~ 5(,(.). ).I"'a '" Ca'V)t ~'rl"UO" n"lI~
Cóchll'0.(J) , ,

. An. 6n - O. di,tllt'IC reaia r'u"", C'~nt. imlwrJ ,'.u ft í1lon,I,,'" dC) ...1'1,,1.
f\"rvr •
• 1• .I" ••I"uro wnko -. 01>nu, 6t., illl~loc '(11'r~ ru+d;'l1 Ir..nn.iff-'ll(""C"lC ad'JUi
~"'n, ul,o ,ronlt."dn d. u-<,ritu1••, ft'rtjdÔf'J. dlJ n:!I."b:ín".:nln. r'do (u..:u. do'
Inlpo1l~ dc=vld~ 1:. em ('.,.0 d\' ,~nda tln f",a,=,a. aI! o ..t)lIi.... IC"nl( do r'eco d_
.'ITflJllllc:1o.(oC)', ..
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VlfI- f\o «>-I>ndor'ro ""a lu.n." oM ..... ---......__.•.loo ...rtiIlu.
1Ob..., " 1",tm:1 adjudÕo:.do 00 ""rdorim rerw-w.«'N)

Art. 828 - A. bil"'lK" kll'ls. "".qud'1".:r JUlun:u. nl.o ~oltrt,> ~m caloO
.""m conlra lelttiros. nlo nt.ndo in",ritu e np<:ci'I"adA•. (f,Q)

Art. ~1'9 - Quando oi Mnl 00 r.riminO'JO 010 hid.f'(""lll pu•• lotlJçlo intr..
, ...1du «'ri,.~nlu"",rod.. no .rt. ~J:. n•. VI" V~.I h"o.çln <lo ,~endjdo e
teUS herdeiroS " ...I<ri" às penal I'«u",'"'' e ......1•• IlJd><: íPoII

Art. 8.10 - V.k a h"CT~'Q da lllrK"iR"'7"~ ...,,(}'~.nto. e-I)"".a.c;ICl pr1't:JtJr.~ M""

á C"lf"«"t.tiraçl.Q.. tm ~tll)IC'I.nckJ t.-inta t'll'ut. deTIl: c.U' n-1"rO"ta4-. cal)

~m-. D.l_O'Içk&' n..-,..

An. 831 _ T...J b\p<>ttcal rio Inwrlt•• "O rellstro 00 1","1 do ImIrrd,
ptI "" de tleSa .... "'In o titulo rehrlT .. ",.iJ d<i um. (3.)) .

Art. aJl - raro o In.erlçlO d.u hip<>IM:.... llneri rol uda eutóclo 00 reptro

6a In)~is OI 1lJTD' l>«<S.lrloo. (M)
Art. 8JJ _ A. InJCTI.;Oon • a""rb ....~. ",. Ilvroc ~ hlp<>to<:u. I<l"ulo •

or&m •.tm q U4l 'Q~m rrqu~lid ..... Yf'ulk ..ndo-.1 ela reJa d--. lua lJiun~'a.ç'olucel1l••

.... proln<"olo. ~-_u-dc ta
forhnlo IInlco _ O ..li"",", 60 or-okm ""..nnlna a pno<Wo& ." n •

ercf.rfnd" entre ai hipot.<-<:... (&SI
Art. 6.W _ Qu.""" o oCiO,1 tI>"Cf' dlhM.. tOO'" .. Iocol1dodt da \nJcrlç1<>

tequc·'id•• d«url·Ià.' P« n<:Tilo 00 requere .. !/:. dcpolo de menc>on&r. em locma dc
prcllOt.çlo. o pedldo.no relp<o<Ú'<o IÍTro. (M)

Art. 8)5 - Se a dürid•. dentro em lrinta di... loe JU41"cta lmpro<:eclc:nte, a
in"r\l;lo br·te·' rom o me>mo tíÜI1l<'t'O qu. ",rl. na data da prcnou.çlo. No' "..o
conlrlrlo. dei"ruada flla. ~b<:r' a InK'riçln o "".mero corrnroo&nle I data, em
q...... lomar • rcquem'. (ft7)

. Art. 8J6 _ tuo ... in<crcverlo f\O mnmo di. du.. hlpottca., (>lf ~ma hlpoteca
C oouro ditàto "01. I<>bro " n....mo lm&.-cl, em I.ror dei PC""'" dlYl:~ .&I\"C
dctcrminando-sc precía.aQlenle • hor.a. em que loC la.,f'Ol,I cada umA da. a.cnturu.

Ar1. AJ1 - Qu.n,Jo. InCr.t: fk .""Co-,ha • pnmdr•. u .prclColat .0 oT'w:-{aJ de.
realsl.... rare in"""",,,r, "'I"ndo hipoteca. wbl'tt1lul ~Ic na i"""iI;lo daLa. dcpoia
dcJ • pr.nola., 116 Innu dia ... a(')uda ..do que D Inl.reuad<> 1........,.,.0 primdro ..
pn:c:.edenle.

Art. 8J,ft _ Comp<te a~ Inl<n:u.doc. aibindo4 ..... lJIdo dA ."",llur.....
'l1lCr-ct' • ln....;çla d .. hipotc".; Incumbindo np«Wmene. prom"""" a da l<:caJ ls
pqs<>al deICTmin.da. nos orlii<>" ~ll'Iintel. (MI

Art. 8J? - Il'>Nml>e ao m.rido. ou &O PIoi. requesu • Ill~lo • flr«íali-
~Io d. hipo,o<:& k~.1 d. In\llha " da. (ft9)• a.- - O oficl.o.l publico que I esa-Uura de <!<)te. ou 1Jloçu em nota •
re~lo.doa ~nl p.articul.ores.da.lOulher. comuniel·lo-l U '>filOO &<l QrKial do
I'f.islro de l.oo.-ds. .

I 2.- ~ Cocu.ide:nlD-sc Inlereua<Joc rm ""lU"'''''' .. Imcr-";lo dnu· hlpo'!e<:a.,
fIO caloO de nro lazer o marido 0<10 p.i. o dotador. a própria m.,lber .. qualquer 00.
V..UI parenl...uceui~ia.

Art. 3-40 - loc:umbe requerer a lmc:rIçlo c ....,.,.w;......1\o da~ Ie,a!
doe; Inc"p&zn:

I - Ao pai. "'..... lulor, ou .u..doc. antel de: .numir .. ed...i..h~lo doi
mpt'CtilOS bena. c.em r.h.. d.q I<.,. lO Minl.l~rio·Nblko.

,li - Ao l"ftnlariant~.ou ("Lamentei.... ante1l de enlr.gu o Io::..do. 0<.1 ..

b:-oç&,
Art. lHl - O escriYIQ. 10m se a.uinÁ.l1M I",DlQ de tUld. ou de ,,"ur.lda.

renlettll.de o!ldo•• """, .. paul"". brni<!aw.. "01....·,,~i. dcl<o 'Q <>fici-I do r~,illro

""Im........ l•• ,.
r.JAgr.r 4ni~ _ 1'l.'IH",W;lo de-if •.' .Ji.po")lf't:" ~ ·cour..,!a.tl intotr'Cua,1o

qu.lqu.... r-a n"'· ••" ....I.eI dI) In... l'o,_
Art. ll.l - A Imcriç}o d. hip(1~ Ie,.. do olrndido comp<'lr. "~m date:
I - Sul. (a<' lnapi'i., .... NU nvre...nlanl4lle.aI. pan utislaçlo dJ:> ..ta tu!do

...n. tln. a.- VI. \
11:- .Ao Minislblo Públko. pua o di,!","!o no .rt. 821. b.· VII.
Ai1. 843 - ~ in lere..."'" na iJu<-riçlo da. releridu Iúpote<oa. pvd<:C.l J'C"UO'

almcnle promOt'!-la. OU IOlkü.. a sua promoçlo aliciai &0 Mini'l~rioPúblico.
Af1. 844.- A. Inse'içlo da hil'ote<:a 00. b<:1lI doa rupoon.iv-ei. "aT1l coou'a

fue".da Públic. J<:rt ""lucrida~ ..... mesmoa. e; em S\la falta, pclol procuudot-cs
• hP_lUltel liacA!J. (9Q)

Ari &45 ...;. AI pt:IIOLI • quem lnromblr • lnocriçl.o •• e<pc<:Wlu<;1.o dA&
lbIpot«a....... is f","rI<:> sujellll • perdo•• dat>OC pela ominlo..

A9L~.-A In.."iç lo da llipol...... ""'aJ. (lU ronvencÍO<l.I, doodarui:
.1.- Q -. o domicilio e a proliu.Jo do credor e do~.
11, - A data: a Q&lUrcu do. tltulo. o ..lar do cr«üto .. (J da cól•• 00 Na

~lo. fixida por .c:onIo ~ntre •• pann, D.J'r&lO e oa juros rstipuladoOt.
111 - Ao úluaçlo. • denomin.oçlo e OI e• ...,I.ri.llcos da c-o<u hlpoteca.<l••
'a"lInlo únk-o - O credor. ~flI'do "'" dom\c1Uo reaJ, poderl desiJnar

outro. aD<le poua l.mWm ser citad'l.
.\11. lH1 - O. crc<k>rcs cl\'irognllri<l'I e OI flW hlpotec. Dlo In",rila e':(l

primeiro lu,.. e aem C'On<:ornhcia. ,6 JK'I" YU de &<;'0 ordin'';.. de nulid.de no'!
I'fICIsao po&'la ia..Ud..r oa creU'" dI. prl_lra hlpol""a•• 'I'" Ç'Cll'flptlbt a prioodda.
6a pelo respecti~o "'rlstro. (91)

Art. ~'- As hipotecas somienlc, ral.m·Ctllllra Ien:clfOl õeWc • data (la
Ilucrlçlo. (92)

ElICl"",,IO alo ioaerital. as hipolecas .......halluom entre <lA COnll'MJtl~s. (93)

Sefk~-DaEsl~"I'~•
A".I4t·"'-oo A hlpotec. utlnrue'lC:

• -· ...10 deuparecl......nlo &o obrll&Çlo prinelpal.
11,- hla deslnoio;lo da <:o:Jiu ou rnol~lodo clomlnlo. (9·1)·

ur -' ...11. renúnd. do cred«.
IV - hl. remlulo. ('15) ,

.V - Pel. sentença p....da em JuIS.da.
. VI - Pela prescrlç&o. ,.
VII - Pela a"..,m'I""lo Otl .djudkaçlo.
Art. SSO - Ao nlinçlo d. hip;>c",a I~ co"",\,a a 1c1 eleito oonlr. te~l...,.

«poh de arrrb.da no rtlp«t1,o .... e·;llro. (%)

An. lISl - ... IDKriçlo C&~)'r'''''' em cad. um doa u""" <k ulinç~o di
ltlpoltt•• I li... &o fftpectl.. pro.. ou. i~nd .... trn'>ent. de..... "''1uCT1mento
lk .mbas ai pa~ '"' fonm COpud•• eonl><>cldu do o(kul do re(isrro. (97)

-.....,.

D!ZCRETO-LEll'-l' 70 - DE 21 DE NOVEMBRO DE 1%6

Autoriza o funcionamento de lluocillÇÓCS de
pouplmçll e empréstimo. IfI$/itu/ li cédula hipotecárirr,
e dA outru provldencill$.

'"'- - - ,

.Chl'ITULO 11

:OA·Q;DULA lllroTUCARlA

Art. 9' Da .COJltratos de empréstimo com garantia hipotecá
ria, com txc~ão.dM que consubstanciam operações de cré9ito ru
ral. podCl'ão prever o rcajustawenlo das respectivas preslaçõ"'l de
llmortiZllção C Juros com a conseqüente correção l110netária da
dIvida.

§ l' Nas lllpotccas não vinculadas ao Sistema Financeiro da
II~blt.a<;.:io. li .corLcção moneláda da divid.l obedecerã 'ao que fô!
dbposto para o Sistema Financeiro da Hahitação.

§ 2' .A mcn<;.:io a Obrlgaç~es ReaJustávels do Tesouro Na
donal Das.operaç~smencionadas no § 2' do art. l' do Decreto-lei

031' -19, de 3D.de agôsto de 1966. e nc:!<te decreto-leJ entende-se como
ectu{villente a mcnçiio .de Unid.lde.s-l'adrao de Capital do ll..nco
.Nadonal da -Habitação e o valor destas será ~empl:e cor<Ígido mo
nclàrL.~mr:ntc durantc a vJgência do contrato, scgt:ndo os c.rit(,rios
-<to afl. n. § .I Y

• d::! Lci o' 1.357/61.
§ 3' ·A .c1áusula ,de correç:io mon('tflrln utili-:{,vr.1 nn~1 IIp''r:I~

~~ do Sistema I'lnancelm da Jlnhltnç;;<) j>odcr<'l ~cr "plic.1lI .. ('11)

tMns tIS Qpcraçõc.~ llle;nounadas no § 2- do art. l' do Decrcto-ld
·n· .19, .de: .30-B.66. que vierem 8 GC-r pactu..da" por 1"~;,r.r)"S não
integlanles daquele Sistema. desde que os atos ,juIÍ,lico., S~ refiram
a ope.raçõ<:;s hnobiJ'f1rlM.

Art. 10...12 ÚlsUtulda a c~dub hipor ....,/ltia r·lr.1 hlp<,r",,,"" ;",:.
crlltlll 00 Rcg!~tro·Ge·wl ele Imóvel:J. como lT)~tr:.JU' :nto h:.hJJ pMil
A reprc.~CJlt"ç;;o uosrc.'pec:llvus créditos hjpoleUitios. a qoal Ilo

-derã scr .enllüda .pelo .credor hirotec:.r!o not. caso:; de: .

·I -<operações 'comptt:J:lluhlas .no Slstel'JlI pJnaucelm d::l
HalJltllCiio:

II - hJpoteCM de: que seJllrn errdo•.", lnslltlllçõc.s [lnunce].
rit.S em geta]. e compauh.ill3.de seguro:

'III - hlpotecJls ('otre outrns r;uIC:J. desde 'lU'" n 'c~dulil hl..
polechrla sçJa o[llJIru\r1"m~ntc cmilhJa em lavor da, pe~5o.1:'J Jur!
dlt:ll:l'n'quc''Se rdere O inclso'lI supra•

i I' A cédula hJpotcCoíria poderá fiel' Integral. 'lunndo rerre
1lttit..'l1'·D tOl;iUdai:lc od,oCl'édito hlpotecfJr/o. ou fradnn!lria. '1ua"r!"

·repre:sctll.ú·parte lI;;le. r.nlendldo que a SOlIl'! do principal ÓII5 cf"
clulas hlpo~cárlas [rac/onluias emitida3 sôbrc 1'm'). determinada
.hipoteca.e 1l1nda"em .circulaçlio não pOller;'j exçedcr. em hlp6tr~c
.~t9uma: o valor do 'respectivo nédito hipoleeflrio-eLl nenhum mo
mento.

§ 2° P"ra os efeitos do vnlor lotai mencionad,> no paril\lrafo
Bnterior. admite-se o cômputo das correções er"'iv<Jmente rea!iz... •
das. na lorma do arl. 9·. do valor ~onelflrio da clh·id(.\ envolvida.

§ 3 9 1\s cécluln~ hipotecflrias· fradnnfiri;):j porll:r:lo ser ['mit!-
das em conjunlo ou Isolad<tment", n crlttrio do credor. a qu;)lquer
momenlo Bntc3 do venr.ímento da corr",,,pondente di,'lda bipule·
c:flrin.

Art. 11. n admitida n emr~,iio de <:<'dula hil'N~e.~ti:l s~l"'e
llegllnda Iliroleca. desde que lal circunst~I1cia S ...j;;l exprCSSl:unCl1t.;
declMada com e\·ide.nl'Í:J, ne;> S~lI anverso•

Art, 12. O valor norolnn) de caJa ctdnla hlnolec:lr!n. vJn.
culJtdll 1\0 SI~lema Flnan,:, Ira da ! 1n1>ltnç.~o poderi' ~er eltprc~.'o
pela Bua equlvallndn em Obrl\}llÇÔi:.s RCDjusl.%vrl8 C!,' "~....ouro NII-
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donol 011 llulolldr,-plldriíç, de Capital do nanco NacJollal da Il>v..
bllaçfio e rrrrescnr....~clo pelo quociente tia d!vhiio do vnlor lutci,,1
d.. divida ou da pr~'tnç.'i(). prtstaçôes ou Ira,óe, de prestnçOcs de
Ilmorllmçôu e Juros da divIda origln:\ria pelo valor corrigido de
Umn Obriga,,,o R<:njll~t.\vcl do Trc.onro NacIonal ou Unldade.
"1",dr50 de COpl!.1! do BaJ)('o Nndonal da llnLltaç50 110 trimr~tre

de cOllslituiç"o da dl"ltla.
§ I' O valor real ou o vn!or corrigido de cada cédula blpo-

'ecSria corrc.5I'0llderá ao produto de seu valor nominal. definido
Jle:ste nrtlgo. pdó valor corrigIdo de uma Obrlgaçfio Reajustf.lVc\
do Tesouro Nacional ou UnJdade-padrão de Capital do Banco
Nllclonal da IlilbJtaç50 no mome\lto da apuração de~5e valor real.

§ 2. O v:llor nominal dlscrlmln:,r.\. nn forma d~ste nrtlgo, n
parcela de llmortizaçno de cnpltal e a pnrcela de Juros representados
pela e~duJa. hipotcctlrlll, bem como o prémio mf:ill'~ll um .scí/uríCl
obrigatórios estlpulados pelo Banco Nadonal da HabJtaçiío.

Art. 13. A cédula hipotecárJa ~6 poclert< ser lançada à clr~

ctllaç50 depoIs de averbada li DlArgem da inscrição da hipoteca n
que disser re~pcito, no R..gistro-G ..ral de Im6veJs., o'bsc.rvanclo-se
para essa averhação o dl,pOSll) na legislação e regularnenlnção clO.5
servlço5 concernentes a05 r"gistros público! no que couber.

Pnrâgmfo único. Cnda cédula hipotectlria averbada será nl1~

lent!ü~dn pelo Ofiei,,1 do Hegistro-Geral de Imóvei5 competente.
com Inulalç5u de seu I1llmcro. série e datR, Lern corno do livro.
Iôlhas e n data da inscrição ela hlpote~a a que corrE::lponcet a
tllIlssão c à margem da qual Iôr avcl·b"d'l.

An. 11. N50 será permitida R averbação de cii.dula hIpote~
cArla. quando haja pré-notação. ln~críçr,ei ou averbação de qualquu
outro ónU5 re:!I, aç50. penhora ou procedimento judicial qu~ afe
lem o imóvel. djr~ta ou indiretamente, qu de cédula hIpotecária
lInterIor. snlvo no~ casos d05 arts. 10. § 1~. c·II.

Art. 15. A c<,dul'l hipotecária conterá obrlgat?Hlamente:

I - No ;lnvcr~o:
D I nom.~. CJlIlIliflca,;no e cnderêço do emitente e do devp.dor;
b I número e série da cédula hipotecária. com indkaç';o da.

parcela ou totalidacle do crédito que repre,ente;
c) número. datl. livro e fôlJlas do Registro-Geral c!", Imó

vcb em que foi inscrita a f,ipotec.a c avcrbada a cédula hlj'ote·
cária;

d) !ndlviduallza~fio do Im6ve.rs rlado em garilntla;
e I o valor da cédula. corno previsto nos Drts. 10 e 12. os

jurOll eonvc.ndon.,d08 e a multa estipulada para o caso .de: Inadim.
plemento:

f) o número" de ordi.:n\ da prest"ç1io a que correr.l'0nd"r a
'Cédula hipotecária, quando hOllver:

g) a dàtn do vencimento da cédula hipotecária ou, qu;)ndo
representativa de várias prestações. os seus vencimentos elc amor~

tlzaç1io c juros:.
h) l\ autenUcaç1\o {cita pelo oIidal do Registro-Geral de

Imóvds;
1) a data da emissão, e as assinaturas do emitente, com a

proroe-.ssa de pagamento do devedor:
i) o lugar de .pagaIaclltco do principal. juros, seguros e taxa.

11 - No verso. a menção ou locaIs apropriados pala o la.n-
çamento do~ segui[\tr~ d"mr.nt"~:

olI) data ou dntns de tran,Ccréncla. por endõsso;
b} nome, llSslnntura e endereço do endossante:

() nome, qualiEicação, ender~ço e assinatura do endossa-
t1rio:

d) ~s cond1çõt:s do tndô~'o;
e) .a d~rgnnção do agente rrcebedor e sua comls5âo.

Parágrafo único, A el:dula hipot~cárla vInculada ao Sistema
Financeiro da Habitação deverà conter ainda. no verso, 11 indica
ção, dos sellUr05 obrigatório~. estipulados pelo Banco Nadona! da
Hahlt:Jção.

Art. J6. 11. eMula hipotecária t sempre nO'l:nlnatlva. e de
tm!São do credor da blpotec.'l 11 que dl~Ker' rc~pelto, podr.nclo ser
tran:sferida por,endG53o em pr~tl lançado no seu verso. na forma
do Ilrt. 15. lI; IIpllcando-sc à ~p~de. no que bte oecretc.·ld não
COnullrle. os lI.tUg.os 1.065 c segulnte.s do Código Civil.

Pllrl\grafo (mico. Emitida a. ddula hipotecária. passa a hlpo
(eCJl sObre 11 qUlll incidir e fazer parte Integrant" dela, ecompa.
nhlUldo-a n05 rndo~o5 llubBcqllentes. sub-rogando-se autQmutica
te o I'Ivorecldo 01~ o wdossatflflo em todos 05 dlreltos creditlcl05

re"pect1vos, que serão exercidos pelo último dele". titular pelo
endosso e:m pr~to.

Art. 17. Na ernI.ssão e no endOsso da cédula hIpotl:cfIrla. o
emitente e o endossante perrnnnecern solldàriamcn.te ..responsáveis
pda boa Iiquidaç50 do crédito. a menos que avisem 1) devedor hI
potecário e o ~cgurador. qu;)ndo houver. de cada emIssão oÍ! en
dõ~so. até 30 (trinta) dia~ "pós sua r"a!lzaç50 através de carta
(do emlt"nte ou do endossante, conforme o C:lso). entrellue me
dIante recibo ou envIada pelo RegIstro de Títulos e Documentos,
OI: ainda por melo de nolificllção judidal, Indicando-se, na Olrta ou

na notificação. o nome. 11 q""lilicllção c (l "nderêço completo do
bondld,\,lo (se ~e tmtM de eJUi~slio) ou do elldossattlrlo (se se
tratar de endôsso).

§ I' O Conselho MonelArIo Nadonal ílxarã as condlçl)f:,5

~ que as companhias de seguro e as instituições fInancclras po
derão reallrar endossos de cédula5 h!potecflria5. permanecendo no
lId,\ri<lmente responstlveis por sua boa liquidação. inclusIve d.:::!
pes?S lud./dais. hipótese em que deverão indIcar na própria cédula,
obrigatOriamente. o custo de tais strViços.

§ 2' Na emissão e no endõ~so ela cédula hipotecária é or.,
pensá"cl a o!!torga uxórla.

Art. 18. A lIqUIdação to~al ou parcial da hIpoteca sObre a
qual haja sido emItida cédula hJpotecfJria prova-se pela restltui<;50
da mesma cédula hIpotecflria, quitada, ao devedor. ou•. na I,,;ta
dela. por outros melo5 admitidos em lel. '

Parãgrnfo unJco. O emitente, cndossant~. ou endossatárlo de
c~dula lpotecária que recebeI seu pagamento sem ustitui-b ao de
vedor. perm anece rtSponsável por tõdas as conseqüências de lIlla
perm:mênda em drculação.

;Art..19: Nenhu~a cédula lIlpotecárla .rodcrâ ter prazo de
resgate ~IIcrente do prazo d:l dIvida hipotecárla a que dissu rr.S
p~to. cuJo vc.ndmc.nto antedpado. por qualquer motIvo. aü~,.retarâ
au.omàtlcarn~te O vencimento, Icléntlcarnente antecipado, de tódas
lIS cédulas .hIpotecárias que sõbre ela houverem sido emitidos.

Art. 20. II n ctduln hipotecárIa resgatável antedpadamente.
desde que o devedor efetue o pagamento corresponde.nte ao s~u
valor. corrigido lDonetàrfameute até a data da liquidação antecl
pa~a:, s~ o cre~or re~us~~ infundadamente o recebimento. poderá.
o cc\cdor co~sjgnar JudICIalmente as Importância5 devidas, caben~
do ao. JuIzo cctcrmin'1r a expedição de cornuniC81;ão ;)0 RegIstro.
geral de Imóvc!s para o cancelamento da correspondente averba

çao ou da inscrição bipotecãria, Ijuando se trate de liqUidação m
CesraI desta.

l,rt. 21. ~ ved~c1'l II emiss1io de cédulas hipotecárias sôhre
hIpotecas cujos conl:'1IO$ não prevejam a obrbção do devedor de:

I, - cocservilr Q jm6vel hipotecado em condições normais
de: uso:

II - pagar l'la~ épocas pr6prlas todos os jmpo~tos. taxB5.
multas ou quaisquCf out,," obrIgRções fiscais que recaiam ou ve.
tlbam a recair sóbrll Q Imóvel:

111 - manter o 1m6vel segurado por quantia no mlnJmo CI)r.
l'csp<lndente ao' do seu valor monetário corrlÇ/ido.

r:.rlllJr"fn (Illlco. O Com,"lho de AJmillllllr.l.;:i<) do lJ'lllCO

N<Jdonal da HaJ.,ltaç:io podcrtl determinar a adoç5.o de InstrUll1Cll"
los-I'"d'ilo. ctljos t~C1I1~S fixartl, pam us hipotecas 00 Si!õlcUla l'j·
nanceIro da Habitação.

hrt. 22. Às iostitulc;rJes finrtnce-iras em geral e ns cnmr:ll~!':«S
de ~CiJuro potIec"o adquirir' cédul~s hipotec:\ri~5 Oll (ecebc-In~ ~rn

C3l1<';;;':>. nns conulçlk1 que o Consrlho M~)nrt.'lrlo N:Iclon<lI f:~til ..
beleccr.

.)\_'1. 23. Na hip6tc.~c de penhora, IHe!to, seqOe5tro (lU outr!1
znedld" Judicllll que venhl1 a reenlr em imóvel 0hJrto de f:.!·~"'·'CH

~,Obrc 11 qunl buja 8ldo emitida c~dllla hIpotecAria. !lcll o devc~::.: ':
obrl\lado tl dcnunclar ao JuIzo da l,ç50 ou tHCuÇ1\9 n (xi~t~lld..,
do flltO, comUnlc.'llih>·Q lncontillent1 1ll'5 oficIn(a Illcull1hIJ<·~ tIn d/li ..
gênc1l1. DoL p;:nll de rtJljX>llder pelos preJulzos que de sua OJllwsiítl
advlcrrm pllfl1 (l c{«lor.

Art. 21. O cnncelomento da nverbl1çilo da cédula hrpptecllrlra
t da ln:icrlç50 da hipoteca rC8J7l:.ctlva, quando Ile trate dt liqUida
çtio integral d~ta, lar-sc-fio:

I - À vIsta 'll"s cf<!ulns hlp<.teetlrla. devIJ"ment" <julla(la~.
tx!bld.1~ pelo dt:Vedor lia OficiaI do Regl.~tro-Gernl de Irn6vels:

11 - iJo~ ctt50.5 d05 :lrtlg03 18 e 20, in fine:
m - por sentCXlça jucildal trnnsltnda em julgado.
:r~rãgrafQ único. Se o d"vedor 050 pos3ulr a ddula hipote~

cária quItada. podr.rá lluprir a fa~J. com !\ llpresentaç50 ele decla·
ratão de quitação do ".Jlllt~lltC ou elldo,sante em dOCulncllto
p:ute:.
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lIrt. 25. l! prc,ibida Il emissão de cédulils hirote(,~ría~ !oól)l·~

h!;Xltcca.1 convendouad1l9 Clnteriormente fi vin~ncla dêstc uecreto-leI.
SlJVO n6vo I1côruo enlre credor e devedor. ou quando tenha sido
prevista a cOr(cç50 lllor.ctl.rla r;os térmos dos artigos 9" e lI.

IIrt. 26. Todo" cs ntos previslos JlC,t~ d"crrt().I..t: l'0ciel;'1J
lIer idtos por Instrumento p~rtlcular. 1l1'Iic'''I<~o-~e "O seu extr0vk·,
r.o que coubcl', o disposto no Titulo VII, do LIvro IV, do C6dlgo
de Procrcsso Civil.

Art. 27. A emiss;;o ou o ~nclõsso de c~dula hipotcc.:iria C(',U

Infrlngênc:ia dêste decreto-lei, coustitul para o emitente ou o en·
dossilnte, crime de esteliollnto, suJeitando-o tIS sanções do art. 1i'l
do C6d!go Penal.

Art. 28. Picam isentos <.10 hnrõslo ele. operações Einanceitas
os <1105 jurídicos ~ Os 'lIlstrull1~J;t(}S mcndmlados neste Capitulo,
hem como tôdas ;'15 opernções passivas de entldade.s Integran!,lS
do Sistema I'lnance:Jro de Habitaç50: n50 estarão sujeitos. outl:(t~~,

sim, no impõsto de renda:

I - durante o exercício fin,mceiro ue 1967.05 Jl1ros das
oper;lções pnvlstas no "H'SffiO C"p(tulo. qunndo "ln~l1l"d()s /la
Sistema Fin.1ncelro da ITabitaç50;

II - ti corrcção monetária d<::ssl\S operações, em todos os
casos.

ChrlTlll.O IIJ

Art. 29. As hipotecas a que se referem os arts. 9q c 10 e
seus incisos, quando não pagas no vcnclmmto. poderão. à escolha
do crcdor, ser objeto de cxecução na forma do CódiglJ de Pro
cesso Civil (artigos 298 e 301) ou dêste decreto-lei (artigos
31 a 38).

P",rágr",ro linico. A falI" de p,'g'"11Cllto .10 pdndp"l, 110 todo
'lU cm part<::. 0'1 de qualquer parcela de Juros, nas "paGls pr6rriast
hem como o <J tsCumprbll:nto lt~s ohriG"çõrs cotlS,tnnt~s do art. 21.
Importarã. 31,),:'Plàtlcamelltc, salvo t!ls)'osiç.ío diverS<l do contrato
de hipoteca, etn exigibilidade imediata de t&da a dívida.

Ar!. 30. Para os efeitos de exercldo da opção tio <lrt. 29.
serã agente fiduciário, Com as fIJnçõ<:s dctcrmLotadas nos artigos
31 11 38:
, I - nas hipotecas comprcCllJidas no Slst<::ma Financeiro da

Habitação o Banco Nacional da Habitação;
II - nas àcm:lis, :lS instituições financeiras Induslve socieda.

de3 de crédito imobiltAdo. credenciadas a tanto pelo l3anco Central
da República do Brasil. nas condições ll\l.c o Conselho Monetário
Nacional venha :l autorizar.

§ l- O Coaselho de Administração do Dc.nco N"donal, da
I bbit"ção poderá dcterminar que ('ste excrç:l as funçocs de ngellt<::
fjducJ.\rio. conforme o Inciso r. diretamente ou através das pessoas
Jurld,cas menciouadás no inciso IJ, fixando os critério:J de. atuação
dcW.

§ 2· .As pe.ssoas jurld!cas mencionadas no inciso n. a fim
de: poderem excrce,r as funçôes de Bgrnte fjduciário dêste ucc:<::to-
.1d, deverão ter sido. escolhidns para tanto. de comum acôrdo en
tre o credor e o devedor 110 contrnto orlolnãrlo de hlpotcCll ou em
<ldilamwto 1\0 ptsmo. 3311:0 ~e estiverem agindo r'tn nome do
DUDCO Nadot:ll! ti" l1nbltaç50 ou nas hlr6tClt~ do art. 11.

~ 3' Os ugl:Jlles !Jduclflríos não poderiío ter ou Dlllnt~r v(n
culo.: wdcttlri03 CíHl\ ps credorf3 ou dl:VeJorc3 das hipotecas rm
que 8tjllm envolvloo5.

.,,, ,,) oi· II Itcito às partee <i:1l1 qualquer tempo, &ubstitutr o agen.
le flduclárlo eleito, em adltameato ao contrato de hJpoteca.

Art. 31. Vendda e não paga a hIpoteca no todo ou em
pllrte, o credor que houver prd<::rldo executá-la de llcOnlc. com
ble decrcto-Icl. partlclpará o fato. até 5 (sels). me~es nntes da
prescrlC:io do cr~dlto. ao agente fh:uciflrlo sob prna de C<lducldade
do àltcclto de opção con.st41nte do art. 29.

§ 1· Recq,lda n comunicação a qu~ tle -rdae ~stf: nT11go. 1)

llg~tc flcludãrIo. DOS 10 (d<::~) dias subseCJ Gentes. comunlc;uà ao
devedor que lhe êllssegurado o prazo de 20 (vinte) dias para vir
l"urgar o dt.l>lto.

§ 2· As partidpaçõ<::s c comunicações déste artigo serão feitas
atravi's ,de carta entregue mediantl: recibo ou enviada pelo :RelJls~

;ro de f1tulo3 e Documentos ou ainda por melo de lJotirjca~ão
judIcial.

Art. 32. Não Bcud1'ldo o devedor à' purgação do déhlto, o
lIgente: fídu.dário estará de pleno direito autorizado a publiC1tt ed1.
tais c a efetuar 00 dC1:urso dos 15 (quinze) dl.c'l.5 lmediatos, o pr!.
mclro público ldlão do Im6vel hipotecado.

§ 1. Se. no primeiro público leilão. o maIor l:1nce obtido !BE
inferior no Mldo devedor no momento, llCIC5ddo das de~[lesa~

constante3 do nrt. 33 mais as do anúndo e contratação da praça,
scrá reallzádo o segundo público leilão, DOS 15 (quinze) dias se·
guintes. no qual será aceito ri maior lance npurado. ainda que: ln~

lerlor à soma dns llludidas quantl'15.
§ 2- Se\o maior lance do seguado público 161iío fõr Inferior

àquela SOllla. serão pagas Inicialmente as despe...<.as componentes da
moma soma, e,a diferença entregue ao credor. que poderà cobrar
do devcdor, por via executiva. o valor remanescente de se:u cré~

dito. sem ne.nhILal direito de retenção ou Inden!zação s6bre o Im60
vel IlUenndo. .

§ 3. Se o lance de aliennção do imóvel. em qualquer dos
oois púbUcos leilões, fôr lluperlor ao total drl$ Importàn<;Jas referl·
das no ctlpat dtste artigo, n diferença aflnal apurada seril entri:.
gue lIO devedot'.

§ -i' A morte do dcveuor p~soa flsica, ou a falencla. con·
coràata ou dl:lsolução do devedor pessoa jurídica. não irnpede a
aplIcação dêstc ar'Jgo.

Ar:. 33. Compreende-se no nlontante do débito hlpolecado,
para os efeitos do arto 32, a qualquer L.omento de sua execução.
as demais obrigações contratuais vencidas, especlalmente eel rela;
tão à fazenda públka federal. estadual cu municipal, e a pemto5
de seguro. que:" serão pagos com. preferênda s6bre o credcl: hipo·
tecirlo.

Paràgrafo }jnico. No. hip6tese do segundo público leh~f,' nã,,"
cobrir sequer as despesas do llrtigo supra. o credor nada receber:!;:"
permanecendo Integr;! a responsabilidade de adquirente do lm6vt!
por Este garantida, em relação aos créditos remanescentes da !a~en·

da pública e das seguradoras.

ll.rt. 34. ~ lidto ao devedor, a qU:llquer momento, até a as·
slnatura do auto de arrematação. purgar o débito, totalizado de
8cõrdo com o art. 33. e acrescido ainda dos seguintes encargos:
I I _ se a purg~ção se j:Eetuar conforme o § I' do art. 31,
o débIto serA acrescido das penalidades previstas no contrato de
hipoteca. até 10% (de~ por cento) do valor do lJlesmo débito. e da
remuneração do agente fiduciário:

II - dal em diante,. o d~bito para os eedtos de purgação,
6hrangerâ ainda. os Juros de mora e a cOCIetão monetária índdcntc
Zlté o mom=to da purgação;

Art. 35. O agwte fidudârlo ~ autorizado. bldependentemen.
t.: de mandato do credor ou do devedor, li receber as quantIas que
rt.Sultarem da purgação do d~blt() 011 do prlmclro ou e.,gundo pú~

bllcos leilõu, que devrrfl entrríJ:lr ao credor QU ;\0 devedor, <;00·

forme o CllSO,' deduzidas de sua pr6prla remuneração.
§ J' A .:ntrega em causa eetA feita lIt~ 5 (cinco) dllla "p61

O 'r:ceblmeuto das quantias envolvidas, 1I0b pena de cobrllnça.
contra o agcnte Elduc1ãrlo, pela parte que tlvu direito IIs quantias.
por lIC;ão executiva.

§ 2. Os créditos previstos neste artigo. contra IIgente fldu·
clárlo. são prlvl1eglados. em caso de fal~nda ou concordata.

Art. 36. Os pú.bllcos 1~lóes regulados pelo art. 32 seriio
D.Dunclados e real!Uldos, no que bte decreta.lel não prever• .tie
acOrdo COIl\ o que t!:tabelecer o contrato de hipoteca. ou. quando
le tratar do Sistema Flnnncclro da Habitação, o que o Conselho
de AdminIstração do Banco Nacional da Habitação estabelecer.

Parãgrafo úniCO. Considera-se não e.scrlta li c1ãusula contra
tual que sob qualquer pretexto preveja condltôes que subtraiam
110 devedor o conhecimento dos públicos leilões de Imóvel hlpote~

cada, ou que autorIzem sua promoção e realllação sem publicidade
pelo menos Igual à ,usualmente adotada pelos leiloeiros püblkos
em sua atlvld'l.de corrente.

Art. 37. UIIl~ vez efetivadá a alienação do im6vel, de adIr.
do com o art• .32, ,er4 emitida a respectiva C"lrtn de llrrematacão,
llssltUlda pelo lcilol:lro. pelo credor. pelo agente I1duc1f1rlo, .e por
cinco pessoas f1slcail Id6neas, absolutam~.nte capazes, como teste·
mllnhas, documa;tQ' 'lIlC servirá como título para a transcrIção no
Regls1ro.Geral de 111l6vds.

\I, ''/'''./S 1- O d~vedor, se estiver presente ao público leilão. oevcrt!
-iissll1ar '! çartll ~ de õlrrclll(l\a~ãc que. l':1l1 caso OJl\tIf,t1o. collte~[,

nece~sàrlamente n const;;Hação de sua nuswda ou de 5Ui! ICC"'@

em subscrevê-In:
§ 2- Uma ve::;: transcrita no Rellistro-Geral de lm6vc!~ 11 Co,r

ta de arrcmataçáo, poderá o adquircnterequcrer ao Julw COl'llp"'"

tente imissão d<: posse llO im6vel que lhe serfl cOllcedida liminar
rnente. nrás decorridas llS -18 (quarenta e oito) borns m~neiofl1,,135

no § 3' uéste mtígo. sem prcjul:o de ~e prosseguir 110 Jl'lto, I!:m
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dto oroin.úrio. para o debate das alegações que o d"w<\or por
ventura aduzir eIn contestação.

§ 3' A conc,,",são da mcdidil liminar do parágr<J [o ,lllteríor ~6

serã negada sc o devedor; dtado, compwvar. no prazo de 48 (qua
renta e oito) horas que resgatou ou <:onslgno\1 judid<1huCJltc o va
Iar dl: ~ell débito. ante~ da reilHzação do primeiro ou do segUl\llo
pllblico leilão.

Art. 33. No perIodo que medeM entre a transcrição d•., cnrta
de arremataçiío no Rcgistro-Geral de IWLvcis c a c!etiva illli",áo
do adql1innte na pOSSf: do ilUóvc.111lienado em publico leilão, o Juiz
arbitra rã uma taxa mensal de ocupação compatlvcl COTU o rendi
mento que den·.ria proporcionar o investimento reali~a,lo na "qui
sição, cobrãvc.1 por ação executiva.

Art. 39, Q contrato de hipoteca dcverã prever 05 honorári05
do agente IJduclãrio, que 5õrnente lhe 8erno d~ld05 se se verifIcar.
sua Intervenção na cobrança do crédito: t-1is hon<:>rários não po
derão uluilpass..-u: a 5% (cinco por cento) do mesmo c.rédito, DO
lJlomwto da intervenção.

Parâgrafo tínlco. Para ns hipote~as do Sj~t~ma Financeiro da
Habitação o Conselho de Admlnlstraç50 do l3.:>nco Nacional da
Habitação poqerá fixar tahelas de rcmunuação no ngente liduciâ~

rio. dwuo dos limites fixados nc-~te artigo.

Art. 10. O agrnte lldudârio '1'1"', m..úlante ato Ilícito, {rau
cle. slmulaç50 ou: comprovnda m:'-f~. nli~nar imóvel hipotecado em
prejulzo do credor ou devedor envolvido. responderá por seus atos,
perante as autorida4cs compete!lte.,. Jla 'forma do Capitulo V da
Lei 0 9 04.595, de 31 de dezembro de 1961, e, perante a parte lesa
dn. por perdas e dano~. que levarão em couta o. crJtLrlo~ uc cor
reçlo mondAria adotados nc:!te decretQ·ld ou no contrato hlpo
t·~CÁrlo•.

Àrt. '41. Se. por qualquer moUvo, o sgente fldudárlo eleIto
no contrato hipotec1lrio não puder contlnuar J10 exercido da fun-

ção. deverá comunIcar o lato imediatamente ao credor e 1I0~
dor, que tle não cht'garem 11 acôrdo p.1rB eleger outro (:01 adita.
mento ao mesIUO clmtrato, poderão .pedIr ao Julzo competente a
nomenç50 de ~ub~lituto.

§ 1- Se o crp.dor ou o devedor, a qunlquer tr",p" nlJt~. ,]0
jnlclo da execução conforru" o art. 31. tiverem fundodo. razOes
para p6r em dúvida li JmporclaliJade ou idoneidade do agente f!Du
dãrlo deito no contrnto hipotecário, e se niio houver I1rôrdo entre
tlcs para substltul·lo. qualquer dos dab p<>delfl pedir :1O Juizo
competente sua dc<t!lulçfin.

§ 2- Os pedIdo. B que se refeH.m ~ste artigo e o parágrnfo
anterior seriio processados segundo o que determina o Código de
Processo Civil para as ações dec1ar<ll6rlas, rOm a dtnção das ou
tras partes envolvIdas no r.ontrato hipotecIlrlo e do Dgcnte fidu
ciárlo.

§ 3- O pedido previsto DO § 2' IJode ser de InJdativ:l do
ngeotc fiduciário.

§ '4- Destituído o auentc fillucii'rio. o J lliz nomeará outro em
seu lugar 'lue assumirá hnerlj"taruenle ns flmçee~, medl;mle ttrmo
lavrado nos ;'1..105, que ser.'! kvndo li averbação no Registro·Geml
de Imóveis e p;J..<;~:lrá a constituIr parle integrante do contrato hl~
potecãrfo.

§ 5' Att a scntença destltutórfa fr<lmlt<lr em Jl1lgado, o
ngc-nte fidllcifJrio d~lltuido contínuarà 'no pleno exercido <1(: sua.
Iunçô~, salvo no:; casos do parágrafo seguInte.

§ 6- Sempre que o Juiz julgar necessário. podcrfl, nos ca~os
d~te artigo, nomear Iiminarmcntr: o nôvo a\jt~rltc fiduciáiio, man
tendo·o ou sut.tituindo-o. na decisão (úlal do pedido.

§ 79 A destituição do agente fidudácio não exclui a aplica
ção de sanções cablveis, p.m virtude de sua nção ou omí.sáo dolosa•.

Lnl<.·s.141 _ \>U." pr; Df7.l'1>t..O Dr. "."

JllsroE SOBRE A I'ltOT[çAo 00 FIN"NC1"MU<TO llE ""IIS l~IOVEIS
VtN(ULADOS AU \15 n >-1 A rJN"NCEIRO ll" It"BIT,,(Ao

Ar\. 1.- _ r.,. • oroobu nc;" d. .t'ldlta h!ro,"'("dlll ...In(~"do -.o ~btC'm. T1naQ.
CJrlfO' da H.~I&(1.o cn6&30 ~h ui tI.- .,~. dr JI d. _,paio d< I~, , t\..:-ho .a

nn'or FtofroO'l'tf& Clet:~.Ioo do. Q'" ""UM OI antro' ll_ Jl do ~(I)·1d ...·70.
d<)1 doi' ~.,..bto de I?IXJ. C'\I aJviur. ~Lo ._t<\lIIlu nalJona da prt1l'e1'fC ki.

M. lo- - A. ...a:w("i.o 1("f1 inkw» porP<1l(lo.>no.THa.C'OtTI OS ",quÂl..\Io. 6tl W1.
UI do Có4'J'O de Pnxcuo Chtl.(l) aprC"'l(nlloda em II'i1o 1..,. M1'Tindo "lC'll.UIU.
krtdll de .."'.dado • ('Qnu.lt•• wníla) a prilTlliu iauJI lda "'11:

I - • 'kulo d. "'.Ida dnld&l".nl. ~W"'Iila:

11 - a IndtC",1<> do valo, dOI pry"a.çõn. ''''''''1<'' njo aI(, p~."'m'"""li
111101 00 lOlcimClllo do 0001' 110;

UI - O .. Ido dcyt~o<', dls.;rimlnadu u pu-edu ... lo!I... I ptlndpal, Jur<>4.
!nultl f outro\ cr.-:arl1O' ronlrlluli •. r,,,,,u •• honorL-io> Id"","lk>O.;

IV' - ",pil de. ui",. rrJul'llwnlu" rcdama.ndo o P"1ll1T1mto da dJrlda.
np«lidOl "'I"ndo ln.trvçõcl 60 Banro tlocionaJ da lIabit,,:'o.

M. J,o "'" O devcÓO< ",,,I ei(ado plU pOla'o ..lo' do mdito r-<damaM ou
!lq>oüll·1o em jUiM no prLW de vlnlU 'llUlrll ho, ... ",b pena de lhe 'Cf penho,ado
D Imóvel hI('<lt<c&do•

• I." - A dI"'''' lu·..·• nl penol 00 ,~u ou do ..u n:p1....rntant. lqaJ.
Mil.• do marido di.pnlu I di mulh<T. quando Iq",de !oI' o dn-edor.

~ 2.° - 50< o ..",ut_do • "'u cõnju~"" ao:h&lcm Iora a. Juris-di<;1oo da
Ilrua,lo do ImQyci. lei''''Ao I""",'~ p<>< mcio <k <dirol. pelo p~IrO <k 10 (ckr) di...
publicado. Uml ",z no ór~'" olicial do 811do •• pdo""",,,,'. dulS Yn~. em .ioflul
local de S....d. cin:ul" ... onele hou=.

Art. 4." - s., l> uecUl&do nAo P"i" a dh-ida indiclda !lO índIO 11 do art. 2.",
KTTKíd. du """.. e honoranoo doe .cNo••..., ow n 100 ckp<>utu Q oaJdo ~dof'.

cld.Ju.s,_hr-lo- .. do im<;"'1 hlpol.... ado, """do ""","M &('<l'~"lo"..~lloc1I'.O'W qlJoCrtt nt'e i.ndkU'.
§ \.' _ s.,Oc'e<:lJI.donloo'"!Y«nlpon.sccllr-cudoir1>Ón:I.oj..uordaurá.

rapc<li<;lo de mlnd&do de do<""up»<;~contr. I p<uoo. que o elli= ocupando. para
mtresi.·lo lo ...qCl<:ni< 00 pruo ck 10 (daI di ....

t 2." - s.,o ••CO:Ul&doe.. i'dna PO-<'" <liml do ímón:l.ojuilo<<knar' que o
dc1o<:upc DO prazo de JO (trinta) <li ... CI1lrqanoo-o "" n<qtknt'•.

M. 5.- - O ...eutldo po<krá op<>r .mbar"", DO pram d. \0 (&u di...
conlado. dll'ftloora. que ler'" rt«bi&ncom cfeito su'l"'n",o. de><lc quoo alque e
prove:

I - que def'O'ilO<J. J>O" int.iro•• imlX'l1.ncil red.n1.<I. na Inicill;
" - que p~u I d\orida. olCT<"<1:11oo rkWc Iora I PrQVI d. qui' 00;10.
r ..rl,ulo úni<:n:- o. <lcm&l. luodamOllu, do< cmbarl\l" pTcYi.tol '\" Iltt. 7~1

do C'bdílr" <k ('ro<-<J1O Chil. nl.o oUI['<'I\<l.m I u",,,,,Io. (J)
An. 6.- - RC"}f.'i1adcrl '" ~nb ..rr)1 rckrtool ftO Cllpwr do art1co a.nlcrÍOf'. o

Jub ordenará ••cnda~ lmóyd hl~"".'C."",em P'''''" pública PO' pnoço DIoo inlnlol
ao IAld, de.e""r..."cdiDdo·.., ediraJ r><:lo prazo doe la (der I di ...

r.......alo únÍ<:o - o edila! ocri. .(Ludo á porto do .dol"", 00&0 tir<1' ..doa o
Julz:o If: puhlkado hn Yt"71"1. pof extrato. em vm ti<n ')} nau ),.1" ~~t~ ~·'IIVC"itcul ....
(10. onóo I>ou"",. .

M. 7.- - NAo ho.Tendo lkltante nl "'00;. publko. o lul. Idjudicor'. denlro
de qUArenta e oi1o hoca,. ao \. x.eGo.em.~ o hnó...d hipt>(eca..d.'). t\cando .JtOn~1Iodo o
eu-çl>hdo da. obri,o.çJo dt P&&ar o''''l(lJlte da dfrida.

Art. 8." - E ilcito lO ",<'C\Jlado remir o imlmcl penhor. do. c1«<Io que rIepotile
~m Jubo. Ali I ...inlflJTll do outo de llT<mal&{lo. I tmpo;tlne" que bUle.a.o P"SO'
menta d. dl .... ida n-chm.da m ...i, C'\ubl 11 hoooririol • .dYO<:'lrido&: caIO rm que
t:ofn~Je1..c-crt o contuto hipootoe<:ióo.

M. q.- - Con>!ilui crime &: ..;Jo pública. punI&> <:om a penl de <!cl<nçlo
&. 6 (sdd~ a 2 (dolo) .lt101 e mulll do< cinco o .;nle u1l.rlol-m'nimot. Inndlt'
$l:""m. oU ocupar. com o rIm doe nbulha f>O,"",wóOO. ltfTCT>O "'" unida&: rnldoen·
cial. construld. ou.m conlNÇJo. objeto de finMCÍamcnto do $i"cma Financdro da
Ihblteçk>.

I I,· - Sf! o lI.zcnt4' ,na de' "kl~mda. lncotTc' .1Zn~'m • a. pirI..... ",.
(:omi:l .. ·~h.

~ 2.0 - E ÍlcntQ do pcna ~ nbulho <) aamle q-H. «p<>ftlutIJ11C11t •• cf.cso,.
(UP" O ln";.d onlM ~ qualquer medid.. couin.

I J.- - O ul&rio • ql>C .., nl.... nll ani,.. i O "'Uo< 11><111.11 .i""lo DO r.lo.
A iP'X" do '110.

M: 10 - A ..;1.0 cucull... I""dada .m out,o. ""LI que 11I0 • lall. do
pla""""lo pelo ..ccutado du prnllW<1 .cnci<lu....... pro.c-csuda .. Ionn. do
Códito de ProctlJO Civil. que te aplklri. luW<liuiauKnC•• I açlo necutiu óa que
trotO"1I lei.

M. II - Fkam di<l''''''''du de &l'uba.çAo l>O Rqillro &: Imónis ai alI •
çiks conln.luail de qualqUC'f naturr..u. d.t:-s& qu.e nJ.o lmpon~m em 114'Y''';&o objc1 ..
dadiYidl. rnliudu.m opcrll('ÕC'J do Simmo Ficancei.ro d.a Habila.çl.o. criado pel.

Lá CI." ~.)OO. de 21 de ..!io"o <k 19M. ~jlm u Op<'ra.çÕ<I "",sub.';"';adu em
1'"lrumcnlO1 públio:«"I> plllliculas... ou.m fi,dulu hipo(..,iriaa.

hdgralo uolco - O ~i..ro ria fi,dula hipol.dria limitar-se-á i aors:rl>ll;l.o de
tuu canctcrlnku ori.i.n oU•• que "" n:lere o Iltt. 13 do Q«:rcto-Id a." 70. óc 21 do
IIOrcmbio de 19(:{,. ficando di>p<'r.uJu de 1-rerta.çJ,o tamW", U a1~ q ...
dc.--oITIJ11 da clr'l:uloç!<> do t\lulo.

Art. 12 - Ao ...cid.da ".-dor.. intcS'onlu do Sillcma fin a:lro da nab!-
Uç~ fica.., ohrir""'" G "'rn«'<r. por ..mto. bO PUllO ée cina) dt && lD~nnaç6a

aobew ai &lt<r&{õcl cü Que trata o ani,.. 11. quando r-equcrldu pot' UJlcftlUdoa.
An. 13 - Est. 1.<i eàlra em 'riror DI data dc , .... pub\icaçb
Art. 14 - R""OI.""·5C U di~ em C'OOtririo.

REQUERIMENTO DE URG(NCIA

Senhor Presidente:

Nós,' lideres dos partidos assjnados lIin fil)e"~ requere

mos a V. Exa. a inclusão na Ordem do Dia, para votação em req ime de urgên-
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..elia, nos temas do art. 128, X da RegImento I(lterno, do Projeto de Ler.

nv' 2.JO~. de 1989, de autorIa da DeP4tado LuIz Imtelo Lula da Sl1va,

Lider do F~.c

Líder do P1RLíder ''do PSD

Junho de 1969.

~(i.i
/\A--",SA~.
\,..l;!der)do PfL

Sala das Sessões ..

PROJETO DE LEI
NO 2.671, DE 1989
(Do Senado Federal)

Dispõe sobre o exercício das atividades de Posto
Revendedor de derivados do petróleo e álcool etílico
hidratado combustível- AEHC, e dá outrllll provi·
~~w. .

(Às Comissões de Constituição eJustiça e Reda
ção; de Minas e Energia; e de Economia, Indústria
e Comércio) .

O Congresso Nacional decteta:
Art. l' Posto revendedor - PR, é o estabeleci-

·menta destinado ao comércio varejista de derivados
· do petróleo e álcool etílico hidratado combustível 
AEHC. para fins automotivos.

Art. 2' O Conselho Nacional do Petróleo cadas-
• trará como Revendedor o Posto Revende40r, de acordo
com as normas estabelecidas nesta lei.

Parágrafo único. A Distribuidora encaminhllrá, pa
ra o competente cadastratamento junto ao Conselho
Nacional do Petróleo, os seguintes documentqs:

I - prova de propriedade ou direito de uso do imóvel
em que pretenda instalar o Posto Revendedor;'

11 - alvará de construção ou declaração de autori
.zação d<l Pref~i1.l!!a l\iuni5<iQ.al;

III -Iicel\ça de acesso fornecida pelo Departamento
Nacional de Estradas de Rodagem - DNER, ou pelo
Dcpartamel\fo de E;stradas de Rodagem - D,ER, quan
do se tratar' de Postb Revendedor a ser Iicalizado em
rodovia fedéral Oli,estadual, respectivamente;

IV -licenÇri da Capitanjl dos Põrtos, quando - se
trata de 1>o~to Revendedor ribeirinho ou flutuante;

V -planta e croqui da área, com escala, assinalada
sem redução, indicando a localização do Posto Reven
dor;

VI - atos constitutivos da firma, devidamente arqui
'vados na Junta Comercial e comprovação do.registro
no cadàstro Geral do contribuinte para o exercício da
atividade'de revenda de" derivados do Petróleo e álcool
etilíeo hídratado combustível.

Art, "3', O Revendedor se obriga a:
I -comercializar, em seu estabelecimento, somente

derivados do pe~róleoe álcool etílico hidratado combus
tível esPecificados ou registrados no Conselho Nacional
do Petróleo, respeitada a legislação vigente;

11 -~omercializar derivados do petróleo e álcool etí
lico hidÍ"atado combustível aos preços fixados pelo Con
selho Nacional do Petróleo;

III ..,... manter as bombas medidoras e os tanques de
armazenamento de acordo com as normas do Conselho
Nacional do Petróleo;
. IV - armazenar os combustíveis em tanques subter~

tâneos, salvo em casos especiais considerados pelo-Con·
selho Nacional do Petróleo;

V - não exercer atividades de distribuição ou redis
tribnição de derivados do petróleo ou álcool etílico hi
dratado combustível, podendo, entretanto, vender tais
'produtos sem limitação de quantidade, através das bom
bas medidoras; .

VI - não promover qualquer alteração na sistemá
tica de abastecimento dos derivados do petróleo e álcool
etllico hidratado combustível; .

VII - manter devidamente aferidos as bombas medi
doras utilizadas' para revenda de derivados do pctrólco
e álcool etílico hidratado combustível devendo, para
'issO,Jl9ssuir a medida padrão.

Art. 4' São direitos do Revendedor:
I - receber produtos derivados do petróleo e álcool

etílico hidratado combustível. a granel. somente quando
transportados em tanques de viaturas especializadas,
devidamente lacradas com selo próprio da Distribuidora
sob cuja bandeira opera; .

11~ receber, da Distribuidora ou da Trans'portadora
a ela vinculada, somente produtos derivados do petró
leo e álcool etl1ico hidratado combustível, aprovados
nos testes recomendados pelo Conselho Nacional do
Petróleo, com os campos das notas fiscais devidamente
pr'êenchid~s;

111 - comercializar no Posto revendedor óleo, gra
xa lubrificantes querosenes envasilhado e aditivos regis
trados no Conselho Nacional do Petróleo, fornecidos
por qualquer Distribuidora.

Art, 5' A mudança da razão social da finna titular
do posto Revendedor deverá ser comunicada ao Conse
lho Nacional do Petróleo.

Parágrafo único. A Distribuidora deverá manter,
em seus arquivos, os documentos comprobatórios da
alteração contratual ou de cessão de direitos.

Art. 6' Á Distribuidora poderá ser autorizada a ins
talar e operar o Posto Revendedor em caráter provi
sório, por prazo previamente estabelecido, nas regiões
da Amazônia Legal de difícil acesso, para atendimento
a interesse da segurança nacional ou projetos pioneiros,
quando solicitado por órgão governamental ou empresa
estatal.

Art, 7' Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação.

Art. 8' Revogam-se as disposições em contrário.
Senado Federal, 22 de junho de 1989. - Senadc

Nelson Carneiro, Presidente. '

SINOPSE

PROJETO DE LEI DO SENADO
N' 34, DE 1989,

Dispõe sobre o exercício dai; atividades de Posto
Revendedor de derivados de petróleo e álcool etílico
hidratado combustível- AEHC, e dá outras provi
dências.

Apresentado pelo Senhor Senador Jorge Bombau
,seno

Em 14.3.89 é lido e despachado às Comissões de
Constituição, Justiça e Cidadania e de Economia.

Em 10.5.89 é aprovado parecer, da CCJ, relator Sena
dor José Paulo Bisol, pela constitucionalidade, juridici
dade e, quanto ao mérito, favorável.

Em 18,05.89, por detenninação da presidência, a ma
téria volta à CCJ, para apreciação conclusiva, nos ter
mos do art. 52 - A do Regimento Interno,

Em 30.05.89 A CCJ referenda, em votação nominal,
o Parecer aprovado em 10.05.89.

Em 19.06.89 a presidência, uma vez esgotado o prazo
previsto no art, 95 -B, § 4', do Regimento Interno,
sem inte!posição de recurso a atendendo o disposto
no § 6' do mesmo artigo, despacha a matéria à Câmara
dos Deputados.

À Câmara dos Deputados com Ofício SMJN" 357,
de 22.06,89

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

afim de ser submetido à revisão da Câmara dos Deputa
dos, o Projeto de Lei n' 34, de 1989, constante dos
autógrafos juntos, que dispõe sobre o exercício das ativi
dades de Posto Revendedor de derivados do petróleo
e álcool etílico hidratado combustível - AEHC, c dá
outras providências", aprovado pelo Senado Federal
nos tennos do art. 58, § 2", inciso I. da Constituição,
combinado com o art. 95 - B do Regimento Interno.

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Ex
celência os protestos de minha elevada estima e mais
distinta consideração. - Senador Pompeu de Sousa,
Primeiro Secretário, em exercício

o SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - Finda a
leitura do expediente, passa-se ao

IV - PEQUENO EXPEDIENTE

Tem a palavra o Sr. Nilson Gibson,

O SR, NILSON GIDSON (PMDB - PK Pronuncia
o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Sr" e Srs. Depu
tados, quando o Proálcool foi lançado, no final da déca
da passada, o problema do País era a escasses de divisas
para a compra de petróleo. O desenvolvimento da pro
dução de álcool, aproveitando a estrutura das usinas
de açúcar que produziam a matéria a preço interna
cional gravoso, poderia liberar gasolina para exportação
e pennitir a compra de petróleo necessário ao refino
de óleo diesel, calcanhar energético do País.

O excesso de produção de carros a álcool, fruto da
manutenção social discutível - privilégio ao consumi
dor de maior poder aquisitivo - acabou gerando um
paradoxo: a produção interna de petróleo superou, pela
primeira vez, a importação, e o Brasil tem, hoje, sobra
de 100 mil barris diários de gasolina, mas falta álcool
na praça, principalmente no Estado de Pernambuco,
onde está sendo anunciadoJ l?~a a Eróxima semana,
falta do álcool nos postos de abastecimento.

A discussão do Programa Nacional do Álcool foi re
metida para seu plano inicial, com grande vantagem
para o r~tabclecimento de propostas lógicas. Uma das
expectativas da criação do Proálcool era de que poderia
facilitar uma política enérgetica regional. Em torno dos
centros produtores de cana-de-açúcar, o bom senso re
comendaria o uso do álcool carburante em substituição
à gasolina e até mesmo ao óleo diesel. Esses dois com
bustíveis seriam mais econômicos nos grandes centros
urbanos e nas regiões sem suficiente produção de álcool.

Uma das medidas lógicas seria evitar o passeio dos
combustíveis pelo Brasil. Como se sabe, os combl}stíveis
têm preço único garantido em todo o território nacional
pelo Conselho Nacional do Petróleo, não importando
que o custo do seu transporte até o Acre, por exemplo,
implique grande subsídio ao consumidor. A produção
de álcool em larga escala poderia proporcionar a refor·
mulação do problema energético brasileiro, mediante
inteligente zoneamento.
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Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, mais uma vez
a atrasada visão da burocracia prevaleceu, mantendo-se
no Proálcool a mesma estrutura da distribuição de deri
vados de petróleo do pôs-Guerra. quando o Brasil im
portava praticamente 100% do petróleo consumido. A
descoberta de petróleo em diversos Estados do Nor
deste e no litoral do Rio de Janeiro, além da extraor
dinária produção de álcool no Estado de São Paulo
e em alguns Estados nordestinos, estaria a recomendar
uma discussão mais moderna da questão, como descen
tralizar o abastecimento.

O comportamento de alguns usinciros do Nordcste.
que reduziram a produção de álcool porque preferiram
produzir açúcar, diante dos preços internacionais mais
favoráveis, reacendeu a velha desconfiança da buro
cracia estatal na eficiência e no sentido de responsa
bilidade do setor privado. Mas as próprias dificuldat1.'s
da Petrobrás, que acumulou prejuízos ao centralizar
os problemas dos combustíveis líquidos, estão a indicar
que o modelo atual precisa ser revisto.

Recentemente. o ilustre Ministro, companheiro R,..
berto Cardoso Alves, descartou o risco de faltar álcool.
Alcrto. Sr. Prcsidente, Sr" e Srs. Deputados, qae a
imprensa do Estado de Pernambuco divulga, com aurde
e ostentação, que o álcool vai faltar esta semana. Os
proprietários de carros movidos a álcool estão apüvo
rados.

Voltarei ao assunto oportunamente.

O SR, DOMINGOS JUVENIL (PMDB - PA. Scm
revisão do orador.) -Sr. Presidente, Sr" e ;'I's. Deputa
dos, tivemos, duas semanas atrás, um fato muito triste
e lamentável em nosso Estado, o acidel'te do avião
da Varig, que ia de Marabá para Belém, ~ que acabou
caindo em Mato «<"'50.

Segundo o que temos lido na imprensa, são muitas
as versões da causa do acidente. Sabemos que há urna
comissão apurando esses fatos.

Sr. Presidente, gostaria de sugerir ao Congresso Na
cional que fizesse contato com as autoridades compe·
tentes do setor, para ver a possibilidade de se incluir
nessa comissão um congressista;' ou seja, um represen
tante da sociedade paraense.

Faço votos de que casos como esse não mais se repi
tam, principalmentc sc comprovada a negligência do
comandante do avião.

Era o registro que gostaria de fazer, neste momento,
externando o meu mllis profundo pesar à família daque
les que perderam a vida nesse episódio.

O SR. ASDRUBAL BENTES (PMDB - PA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
encontram-se em Brasília cerca de 92 ex-propriados da
hidrelétrica de Tucuruí, perambulando de ceca a meca
há mais de um mês. Eles sofrem na pele mais do que
a desdita e o tormento da muriçoca às margens do lago;
sofrem na pele e na alma o descaso a que são relegados
em Brasília, pois não vieram mendigar. Vieram exigir
seus direitos listados pela Eletronorte e pela Comissão
Interministerial.

Alega-se falta de recursos para pagar os direitos dos
pobres trabalhadores rurais, que não tiveram culpa,
não foram consultados sequer sobre o custo da constru
ção da hidrelétrica. Tiveram de abandonar seus lares,
deixar suas plantações, ser realocados em locais inade
quados, sem estradas vicinais, sem escolas, sem as míni
mas condições de vida. Hoje, quando vêm a Brasília
- representados pelos dirigentes de seus sindicatos,
os expropriados; representados pelas comissões de ex
propriados,.1ideranças comunitárias - sequer são rece
bidos pela cúpula da Eletronorte, mas por assessores,
que não têm competência nem poder pari! decidir.

Faço, desta Casa, um apelo à direção da Eletronorte,
na pessoa do Presidente, Sr. Miguel Nunes, e ao Minis
tro das Minas e Energia, Vicentc Fialho. Sabemos per
feitamente a cri~e por que passa o setor energético,
mas os pobres trabalhadores rurais vêm, há quase um
década, sofrendo as conseqüências de uma hidrelétrica,
benéfica para o País, orgulho da engenharia nacional,
que muito contribuiu para o nosso desenvolvimento,
mas ilue, na realidade, trouxe para a nossa região inú
meros problemas sociais. Esses trabalhadores estão alo
jados na Contllg, sem o direito sequer de discutir com
que te.nha por.:k:::i:e::; para decidir os problemas que os
s.fligexra.
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Dirigimos nosso apelo também ao Presidente da Re
pública. A alegação do Ministério das Mina, e Energia
e da Eletronorte é de que não há recursos para pagar
os trabalhadores. No entanto. existem recursos para
a realização de obras faraônicas. Tcnta-sc até construir
agora a hidrelétrica de Serra Quebrada, no Maranhão,
o que inviabilizará o prosseguimento da hidrelétrica
de Tucuruí, na sua segunda etapa.

Não precisamos mais de obras faraônicas. Precisa
mos, sim, colocar os pés no chão. a cabeça no lugar.
para fazcrmos aquilo que a sociedade brasileira tanto
anseia: as pequenas obras de grande e relevante alcance
social.

O SR. JOÃO CUNHA (PST - SP. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sr"' e Srs. Deputados, os
compromissos que definem as alianças políticas devem
ser L :cos sob princípios, projetos e valores que com
páeIl' A ruínimo ético de respeito à consciência nacional.

O ·a, u partido, neste instante, encontra-se aliado,
por (·..1igação, à candidatura de Fernando Collor de
Mello. As razões que uniram o meu nome ao de Fernan
do Collor, quando ainda possuía 3% da pesquisa de
n," oi,io pública, fundaram-se no encontro de idéias que
!.Vemos a respeito do conjunto de problemas e das solu
ç6cs para a vida do povo brasileiro.

Leio hoje nos jornais manifestação feita por Fernan
do Collor - foi pública, e por isso reservo-me o direito
de opor-me publicamente - na Câmara de Comércio
Alemã, em São Paulo, quando se pôs contra a reserva
de mercado na área da informática. afirmando que esta
reserva serviu apenas aos interesscs dos amigos do Presi
dente da República.

Penso que esta seja Up13 visão distorcida do que foi
e do que é a reserva de mercado na área da informática.
Ela tem permitido que setores da indústria nacional,
setores da árca avançada da tecnologia de ponta possam
equiparar-se inclusive às mesmas áreas em termos inter
nacionais. Outro não é o exemplo da empresa Smar.
da Cidade de Sertãoozinho, próxima à minha terra,
a qual, no espaço apenas de nove anos, constituiu um
complexo empresarial na área de mecânica automá
tizada de informática, que concorre, hoje, a nível inter
nacional dentro do próprio Estados Unidos da América
do Norte. Adernais, a questão da reserva de mercado
está ligada aos interesses e à soberania nacionais, não
ao~ interesses deste ou daquele presidente.

Num momento em que se fala contra a reserva de
mercado na área da informátiCo\l, apaziguar-me-ia um
pouco se tivesse ouvido do meu candidato a informação
de que é contra a reserva de merc:klo na área das monta
doras de automóveis, que são todas multinacionais,
usam o aço, o esforço, a energia, o trabalho do povo
brasileiro, e são beneficiadas pela Befiex com o que
há de mais odioso em termos de reserva de mprcado,
que não é feita no interesse do povo brasileiro, mas
sim no interesse das multinacionais.

Quero dizer, Sr. Presidente, que alianças políticas
baseadas em valores, princípios, projetos e critérios im
pedem que eu me coloque, neste instante, ao lado desta
posição dc Fernando Collor, a qual contesto do ponto
de vista do interesse nacional e digo que não seja a
mais apropriada, a melhor,. a que indica os rumos do
interesse do povo brasileiro. Pode agradar, como agra
dou, às multinacionais ali reunidas, como a Siemens
e outras. Mas desagrada profundamente àqueles que
têm consciência a nível nacional, sabem da soberania
brasileira e estão convictos de que a cidadania deve
impor-se e ser restabelecida para todos nós.

Por isso mesmo,como Deputado brasileiro, acima das
vinculações de interesses políticos deste e daquele mo
mento, coloco-me contra essa posição, reafirmando o
interesse nacional pela manutenção da rescrva de mer
:ado na área da informática.

O SR. IVO MAINARDI (PMDB - RS. Sem revisãó
do orador.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados,
quero apenas registrar, para conhecimento desta Casa
a prescnça de 17 Deputados do Parlamento sueco, mem·
bros da Comissão de Agricultura e Meio Ambiente da
quele. País os quais neste momento, estão almoçando
com os membros da Comissão de Agricultura, a que
pertenço.

P3ra que Gonsú: ncs pl.-nans desta Casa, apresento Tda~

ç;üo r::011..1 O~ lBOffies e dados pe':::,§o;Ú5~ corüo odgem. ickvje
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e partido, dos 17 Deputados. que. para nossa honra
visitam esta Casa.

Era essc registro que queria fazer.- para que fique
consignado nos Anais desta Casa.

RELAÇAo A QUE SE REFERE O ORA
DOR:

VISITA AO BRASIL DA COMISSAU
DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE

DO PARLAMENTO SUECO

Dados Pessoais dos Integrantes
Karl Erik Olsson. Partido de Centro
51 anos, Províucia de Kristianstad
Agricultor
Deputado desdc 1976
Presidente da Comissão de Agricultura desde 1985
Vice-Presidente da Partido de Centro

Hakan Stromberg, Partido Social-Democrata
53 anos, Província de crebro
Metalurgico
Deputado desde 1974
Vice-Presidente da Comissão. de Agricultura desde

1983-88

Sven Erik Lorentzon, artido Moderado
60 anos, Provincia de Halland
Agricultor
Deputado desde 1976

Grethe Lundbland, PaniJo Social-Democrata
64 anos, Povincia dc Quatro, Cidades
Superintendente Social
Deputada desde 1969

Lars Ernestam. Partido Liberal
56 anos, Provincia de Orebro
Diretor Cultural
Deputado desde 1982

Martin Segersted. Partido Social·Democrata
59 anos, Provincia de Vasternorlad
Agente de Empr
Deputado desde 1976

Jans Eriksson, Partido Moderado
64 anos, Provincia de Bohnslad
Presidente da Associação Nacional dos Pescadores

da Suécia
de 1979·1988
Pescador
Deputado desde 1979

Jan Fransson, Partido Social-Democrata
50 anos, Província de Skaraborg
Diretor-Adjunto de Seção
Deputado desde 1977

Margareta Winberg, Partido Social-Democrata
42 anos, Província de Jamtland
Professora
~putada desde 1981

Ake Selberg. Partido Social-Democrata
50 anos, Província de Norrbotten
Agricultor

Ingvar Eriksson, Partido Moderado
53 anos, Província de Kristianstad
Agricultor
Deputado desde 1979

Bengt Rosén, Partido Liberal
52 anos, Província de Skaraborg
Empresário
Deputado desde 1985

Lennart Brunnander, Partido de Centro
53 anos, Província de Alvsborg

Agricultor
Deputado desde 1979

Annika Ahnborg. Partido Comunista da Suécia
40 anos, Província de Estocolmo
Dona de casa
Deputada desde 1988

Asa Domeij, Partido Verde
27 anos. Província de Estocolmo

U';;IJtlL<lUa dtsde 1908
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Inge Carlsson Partido Social-Democrata
48 anos, Província de Ostorgotland
Metalúrgico
Deputado desde 1982

Kaj Larsson, Partido Social-Democrata
50 anos, Província de Kristianstad
Gerente de Compras
Deputado desde 1985

Lars Sojdelius
48 anos
Secretário-Geral

Bertil Stahl
58 anOS
Secretário

o SR. TIDEI DE LIMA (PMDB - SP. Sem revisão
do orador.) Sr. Presidente, Sr" e Sr" Deputados, assisti
mos nestes tempos no panorama nacional, com a dispu
ta, após vinte e nove anos sem consulta popular, pela
Presidência da República. a um verdadeiro mercado
de peixes.

Não há, no processo que instalou, peso partidário,
nem sequer de Lideranças, no sentido de apoiar seus
candidatos, isso porque Sr. Presidente, Sr" e Sr" Depu
tados, estamos vivendo o fenômeno da eleição dita sol
teira, da eleição isolada.

Não é bom para o regime democrático que os partidos
políticos não sejam instrumentos natural de participa
ção na vida da Nação. Não existe no mundo riloderno
nação alguma que tenha sistema democrático em que
os partidos não exerçam o papel de condutores naturais
de propostas e projetos políticos nem sejam instrumen
tos da população na participação desse processo.

No Brasil, nessa democracia incipiente, depois de
vinte e poucos anos de ditadura militar, o que acontece
é justamente isto: os partidos políticos não estão tendo
peso na campanha presidencial. Vejam o PMDB que
é o meu partido - o PFL, próprio PT, o PTB, o PDT,
partidos com certa estrutura nacional, não têm sido,
base de sustentação dos seus candidatos. Pelo Contrá
rio, a mídia eletrônica tem feito esse papel muito melhor
do que qualquer partido político.

Então. Sr. Presidente, é preciso que haja uma altra
ção pelo menos, no calendário eleitoral do País, par
que possamos ter efetivamente a estrutura partidária
como a espinha dorsal do processo político eleitoral.
Talvez a coincidência de eleições, desde Presidente até
Deputado Estadual ou até Vereador, possa forçar essa
estururação, fazendo com que a espinha dorsal do pro
cesso político seja é não a mídia eletrônica, a imprensa
ou qualquer outro instrumento natural na democracia,
mas não elaborado para isso.

Sr. Presidente, gostaria de dar ciência à Casa de que
elaborei emenda constitucional que tem por objetivo
principal a coincidência, a partir de 1994, das eleições
para Presidente da República, Governador, Senador,
Deputado Federal e Deputado estadual. Essas eleições
realizar-se-ão de quatro em quatro anos, com a redução
do mandato presidencial em um ano.

Entendemos que, nesta Nação em desenvolvimento,
mesmo para Executivo, o prazo de quatrci anos é exíguo.
Proponho também que se permita a reeleição do Presi
dente da Rep,ública. Governador e Prefeito, a fim de
que possam proppiciar a população programas de médio
e longo alcnce.

Encerrando, gostaria de dizer da necessidade que
o Congresso Nacional tem, através da Câmara dos De
putados e do Senado Federal, de reequacionar O caleu
dário eleitoral, principalmente para a eleição presiden
cial, a fim de que possamos ter discursos' que espelhe
as propostas e os programas de partido. Que Nação
consiga, nesse caldo de cultura, construir a democracia
onde a justiça só impede junto com a liberdade, que
é precípua no regime democrático.

ÓSr. Gumercindo Milhomem - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - Tem
V. Ex' a palavra. _ ..

O SR. GUMERCINDO MILHOMEM (PT - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
está acontecendo uma novidade no Brasil. Vejo aqui
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no jornal Folha de S. Paulo de hoje que a Justiça manda
prender altos servidores da Câmara de São Paulo, inclu
sive seu ex-Presidente, o ex-Vereador Paulo Rui de
Oliveira. São dezesseis indiciados, os quais estão sujei
tos a penas de dois a doze anos de prisão por crimes
de peculato e falsidade ideológica. Estão também entre
os envolvidos os Vereadores Jamil Achoa, do PMDB;
Brasil Vita, do PTB; Antônio Sampaio,.do PDS; Almir
Guimarães, do PMDB, que já tiveram que ressarcir
a Câmara Municipal em 154 mil cruzados novos. No
entanto, isso não é suficiente para que reparem os danos
quc provocaram na administração daquela Casa legisla
tiva da cidade de São Paulo.

Sr. Presidente, no mesmo jornal há uma nota dizendo
que vereadores unem-se contra o Presidente da Câma
ra, Eduardo Suplicy, que está promovendo esse traba
lho, que resultou na apresentação à sociedade paulista
dessa atividade de corrupção que se desenvolvia na Câ
mara de São Paulo.

Também não há grande novidade no fato de haver
uma solidariedade entre esses políticos do tráfico de
influência. 'da corrupção, do mandonismo, do cliente
lismo e do fisiologismo. No entanto, vejo que, entre
os que se unem contra o Presidente da Câmara, Eduar
do Suplicy, estão nada mais, nada menos que verea
dores do PRN, o dito Partido da Reconstrução Nacio
nal, que tem como candidato a Presidente da República
o Sr. Fernando Collor de .Mello, que está fazendo car
reira dcbaixo da argumentação de que é contra os mara
jás, a corrupção e a política tradicional.

Portanto, ao mesmo tempo em que faço O registro
da prática mentirosa desse dito Partido da Reconstrução
Nacional e de seu candidato, o Sr. Fernando Collor
de Mello, dou o meu apoio e a minha solidariedade
pelo trabalho correto, honesto e politicament<\ progres
sista que vem realizando, na Câmara Municipal de São
Paulo, ao Vereador Eduardo Matarazzo Suplicy, do
Partido dos Trabalhadores.

O SR, PRESIDENTE (Wilson Campos) - Concedo
a palavra ao Sr. Juarez Marques Batista.

O SR. JUAREZ MARQUES BATISTA (PSDB 
MS. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sr" e Srs. Deputados, mais uma vez, alertamos os Srs.
Membros do Congresso Nacional e a Nação para as
graves ameaças que pairam sobre o Sistema Financeiro
Nacional.

O Governo Federal, no seu incontido e irresponsável
propósito entreguista, afrontando o texto constitucional
e comprometendo a soberania e a independência do
Brasil, segue no seu desvairado propósito de atender
às imposições do FMI.

É do conhecimento da Nação o teor do documento
denominado Office Memorandum, de 2 de novembro
de 1988. do Banco Mundial, cujo assunto é o seguinte:
"Brasil-empréstimo I de ajuste do setor financeiro
- memorando final de iniciação".

O longo e minucioso memorando, apresentado em
sua versão original em inglês. traça um diagnóstico da
economia brasileira e impõe "elaboração de políticas"
para concessão de empréstimo no valor de quinhentos
milhões de dólares, que visam à reforma do sistema
financeiro brasileiro. Informa o memorando que o em
préstimo proposto resulta de um diálogo sobre políticas
entre o banco e o Governo brasileiro.

Dentro dessa política antlnacional de puro c sTrripfes
entreguismo do Governo Federal, está O progressivo
esvaziamento do Banco do Brasil, de suas atribuições
tradicionais, com graves risebs à sua sobrevivência, o·
que já se denominou dc "operação suicida", que igual
mente atinge as grandes empresas estatais, que se con
verteram em instrumentos importantes do desenvolvi
mento brasileiro e suporte da economia privada: Petro
brás, Embratel, Siderbrás e outras.

A aceitação dessa condição implicará abdicação da
soberania nacional, subordinação dó sistema financeiro
aos interesses dos investidores internacionais, levará
à desnacionalização progressiva da economia e se cons
tituirá numa flagrante colisão com os princípios consti
tucionais.

A Constituição de 1988 estabelece um conjunto de
regras e princípios que, observados, impossibilitam o
cumprimento .dessas extravagantes e absurdas exigên
cias, que agridem o elementar direito que tem cada
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país de defi1ür seus objetivos e políticas básicas, no
âmbito de conspícua soberania.

O principal atingido por essa projetada reforma pro
vocada por es.se empréstimo será o Banco do Brasil,
exemplar instituição nacional que se confunde com a
própria alma brasileira. Criado em 1808, foi extinto
em 1829 e recriado em 1853. Instalado em 4.053 pontos
do território nacional, está presente em mais de 2()()
praças desassistidas pelos demais bancos. Destina mais
da metade (52,3%, em 1988) de todo O dinheiro que
consegue captar em suas agências à agropecuária do
País" sendo responsável pela assistência de 70% das
áreas de lavoura do Brasil e por 80% do crédito conce
dido a agricultores, especialmente pequenos produtores
rurais. Atende prioritariamente às pequenas e médias
empresas.

Ã partir do Plano Cruzado, os bancos privados fecha
ram inúmeras agências, enquanto o Banco do Brasil
abriu cerca de mil novos pontos de atendimento.

O Banco do Brasil é um patrimônio nacional.

Caso o contrato de empréstimo venha a ser concedido
nas condições impostas pelo Banco Mundial, além da
afronta a dispositivos constitucionais, redundará em
progressivo esfacelamento das instituições financeiras
oficiais, que têm por imperativo, além da lógica do
lucro, o desempenho de função social necessária ao
desenvolvimento integrado do País, contribuindo para
atender ao princípio constitucional de redução das desi
gualdades sociais e regionais. Reduridará, igualmente,
no fenecimento ou extinção de toda uma política finan
ceira, quanto aos seus aspectos 'sociais: crédito rural,

. Sistema Financeiro Habitacional, crédito às pequenas
empresas, bancos de investimento" ·'i".

A prop6sitó desses fatos,-a 'Ordem dos Ãdvogados
do Brasil, pelo seu Conselho Federal, em 15 de agosto
de 1989, aprovou e expediu a seguinte nota:

"O Conselho Federal da Ordem dos Advogados
do Brasil - OAB, em sessão extraordinária de
15 de agosto de 1989, tomando conhecimento do
rnemorandum final de iniciação do Banco Mundial,
datado de 2 de novembro de 1988, relativo ao em
préstimo de quinhentos milhôes de dólares destina
dos à reforma do sistema financeiro brasileiro, deli
berou, à unanimidade, denunciar à Nação e às au
toridades do País, os gravíssimos danos à dignidade
e soberania nacionais, caso sejam aceitas pelo Go
verno brasileiro as condições impostas por aquele
banco para 11 concessão do empréstimo.

Tais condições - mais uma das suceSSIvas anua
dilhas que se arquitetam contra nosso País - im
portam mais uma vez na abdicação da soberania
brasileira, na subordinação do sistema financeiro
aos interesses dos investidores internacionais, na
desnacionalização do sistema, no esfacelamento ou
prlvatização das instituições financeiras oficiais (in
clusive Banco do Brasil e dos bancos estaduais),
no fim do Sistema Financeiro Habitacional autôno
mo, na negação da proteção às micro e pequenas
empresas e na extinção do crédito rural. .

As condições do Banco Mundial afrontain desta
forma a Constituição do País, em vários de seus
princípios e dispositivos, atingindo a soberania (art.
1', I e 170, I), a independência nacional (art. 4',
I), a competência exclusiva do Congresso Nacional
(art. 48, I e XIII), a competência privativa do Sena
do Federal (art. 52, V), proteção às micro c peque
nas empresas (art. 179) e a promoção do desenvol
vimento (art. 192). O memorandum dá notícia de
que várias destas medidas atentatórias aos inte
resses nacionais já foram adotadas pelo Governo
Federal.

Mesmo que as negociações estejmn suspensa&
ou se tenham inviabilizado, a OAB se declara eni

. permanente estado de alerta, e conclama a quantos'
se ~mpenhem na defesa dos in\eresses da Pátria
brasileira a permanecer igualmente vigilante no
sentido de evitar' que agressões idênticas, sob ou
tras roupagens, venham a ser t',ntadas contra as
normas constitucionais e a consciência nacional. ..

Era o que tinha a dizer.,
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o SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PRN - SP. Sem
revisão do orador.) -Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputa
dos. com satisfação tomamos conhecimento de que o
Governo vai rctirar a proposta orçamentária que visa
a retornar a tributação do Imposto de Renda às mi
croempresas. Pelo fato de terem grandes dificuldades
na sua escrituração, sendo, portanto, forma de tributa
ção aleatória. isso trarã incalculáveis prejuízos às mi
croempresas.

Muito se critica a situação das microempresas, mas,
na verdade, foi esse segmento de mercado que permitiu
à economia do País, num período de dificuldades econô
mico-financeiras. manter-se num percentual de cresci
mento, ainda que beirando a hiperinflação.

Sr. Presidcnte. outro assunto que gostaria de registrar
diz respeito a solicitação por mim encaminhada à Previ
dência Social, no sentido de acclcrar e abreviar a confec
ção dos carnês de revisão, os quais deveriam estar em
vigência desde maio deste ano. de acordo com o art.
58 das Disposições Constitucionais Transitórias. Muitos
aposentados continuam recebendo em seus ~arnês ape
nas uma mensagem: "aguardando revisão". Essa revi
são deveria ter sido processada em abril, para paga
mento em maio. Estamos em setembro. e até agora
ainda não foi feita a revisão e a atualização.

Exigimos. portanto, que a Previdência faça um esfor
ço no sentido de que a Dataprev imediatamente pro
cesse os citados carnês, até porque existem funcionários
em outros institutos que poderiam ser transferidos para
esse setor. agilizando, dessa forma, aquele serviço.

O SR. ALCENI GUERRA (PFL - PRo Sem revisão
do orador.) ~ Sr. Presidente. Sr'" e Srs. Deputados,
uma singular c meritória entrevista, publicada nas págs.
amarelas da revista "Veja", de 6-9-89, impulsiona-me
a ocupar esta tribuna.

Sob o título "A Missão dos Pais", "Veja" divulgou
a íntegra de importantíssimo diálogo mantido com o
Dr. Berry Brazelton, famoso médico de 71 anos, pedia
tra de três gerações de norte-americanos, professor de
Pediatria da notabilíssima Faculdade de Medicina da
Universidade de Harv.

Durante a entrevista, o Dr. Berry Brazelton externou
admiráveis e convincentes opiniões, dentre as quais pin
cei algumas que imperativas de natureza ética e constitu
cional me obrigam a rclembrar. Intcrrogado, por exem
plo, sobre a Constituição brasileira no tocante aos 120
dias de licença maternidade e de 5 dias de licença-pa
ternidade, o insigne pediatra não poupou elogios à nossa
Carta Magna, a classificando essa iniciativa como um
extraordinário avanço no âmbito dos direitos sociais.
Neste contexto, o laureado mestre em Pediatria foi mais
além: defendeu, também. quatro meses de licença-pa
ternidade, benefício que ele julga justo e necessário
para quc a criança adquira segurança e ótimo nível
de relacionamento, a fim de que a mãe se silita apoiada
e tranqüila, para que O pai mantenha sempre excelente
nível de comunicação com a famJ1ia. Comentando a
incúria e a impropriedade com que os governantei tra
tam a questão dos custos desses tipos de licenças, o
eminente médico sustenta que, recusando tais benefí
cios, só se economizam gastos "numa visão de curto
prazo", já que a longo prazo, assegurando as licenças,
o país contará com famílias, sem dúvida, mais bem-es
truturadas e fortes, e possuirá crianças certamente bem
mais sadias e seguras.

Sr. Presidente, Sr'" e Srs. Deputados, na qualidade
de Constituinte, autor da Licença-paternidade, sinto
me extremamentc feliz e honrado com tais declarações,
oriundas de tão renomada autOridade, que, segundo
a imprensa norte-americana, é hoje O pediatra mais
respeitado dos Estados Unidos.

Em síntese, nobres Parlamentares, este é um dos
memoráveis e fidedignos testemunhos que enobrecem
nossa Constituição e prestigiam nosso Congrcsso Nacio
nal. Dessa forma, quero parabenizar a revista "Veja"
pela oportuna e especial contribuição à sociedade brasi
leira, brindando-nos com informações e conhecimentos
assim tão preciosos. Simultaneamente, solicito à Presi
dência da Mesa que determine o competente registro,
nos Anais desta Casa, da íntegra da mencionada entre
vista.

Era o que tinha a dizer.
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FNTREVfSTA A QUE SE REFERE O ORA
DOR:

A MISSÃO DS PAIS

o famoso médico de 71 anos, pediatra de três
gerações de americanos, ensina como criar crianças
sadias e mais autoconfianças

Por Elio Gaspari

Local: Aeroporto de Atlanta.
Cena: Cailin, uma menina de 4 anos, separa-se da

familia. que está esperando o seu vôo, e dá uma camba
lhota no saguão. Em seguida,}.Im senhor que a acompa
nhava toma distãncia, pula e dá a· sua própr!l't camba
lhota. Trata-se de Berry Brazelton. 71 anos (parece
50), Professor de Pediatria da Faculdade de Medicina
da Universidadede Harvard. Estrela de um programa
de televisão a cabo para pais, autor de oito livros tradu
zidos para uma dúzia de línguas, ele é hoje o pediatra
mais respeitado dos estados Unidos. "Eu achei que
ficava engraçado, por isso resolvi pular", explicou.

Nascido no Tcxas c educado em Princeton, seu con
sultório em Harvard seria capaz de espantar as mães
brasileiras que comparam a competência dos pediatras
com a qualidade de decoração das ante-salas. Brazelton
trabalha no rés do chão de uma velha casa de madeira.
Sua balança já pesou duas gerações de americanos. Ele
estima já ter tratado de mais de 25.000 crianças. Como
em seus livros. tratou quase sempre de família, ensi
nando as questões de comportamento que podem fazer
de um filho uma pessoa sadia e confiante.

Ele concebcu uma escala de avaliação do comporta
mento de recém-nascidos que se tornou o exame mais
praticado em todo o mundo e leva o seu nome. Trata-se
de um conjunto de 28 testes, todos simples, destinado
a estimular o bebê e a avaliar suas reações, sempre
em companhia da mãe. Nele, não só se avaliam os
rcflexos da criança como também se ensina aos pais,
durante seus primeiros dias de vida, a riqueza da comu
nicação do bebê.

Nesta semana Barry Brazelton chega ao Brasil para
o Congresso da Associação de Neuropsiquiatria Infan
til. Traz consigo a literatura acadêmica que divulga suà
escala e um assistente brasileiro, o gaúcho Mario Bec
ker, 40 anos. Estará em São Paulo, Brasília e Porto
Alegre, cidade onde visitará clínica para recém-nascidos
de alto risco do hospital da PUe. Em seu consultório,
falou a Veja.

Veja - A nova Constituição brasileira deu quatro
meses de licença-maternidade às mulheres e uma sema
na aos pais. Nos Estados Unidos isso não existe. e essa
foi uma das razões pelas quais os constituintes brasi
leiros foram considerados perdulários. O Senhor acha
que eles exageraram?

Brazelton - De maneira nenhuma. Vocês estão cer
tos. Nós é que estamos errados. Vocês fizeram um avan
ço. Não se consegue entender por que nos Estados
Unidos não se ajuda a cimentar a família no momento
da maternidade, um dos momentos em que ela mais
precisa estar junta. Eu defendo quatro meses de licença
para a mulher e para o marido.

Veja - O pai precisa da licença?

Brazelton - Também. Em primeiro lugar porque
se ele aprende a entender as variações do choro da
criança nos primeiros dias irá se relacionar melhor com
ela nos meses seguintes. Além disso, porque está de
monstrado que a presença do pai nos primeiros meses
junto ao bebê e à mulher é um fator muito importante
para dar segurança à mãe. Nos primeiros meses de vida
do bebê dá-se um intenso processo de entendimento
entre ele e o país. Quando ele desenvolve um bom
sistcma de comunicação com os país, sente-se também
seguro para olhar outros adultos, brinca mais com os
pés e as mãos. Com assistência adequada, os país podem
entender mclhor os movimentos e as reaççes dos bebês
e, a partir daí, não apenas vão se comunicar melhor
com eles como também vão ;1judá-Ios nu desenvolvi
mento da personalidade. Todo mundo fica apaixonado
quando vê um bebê. Mas apaixonar-se é fácil. Continuar
apaixonado exige compr.omisso.

Veja - A queixa mais comum contra o pagamento
dessas licenças é que elas têm um custo muito alto.
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Brazelton - Nenhum país tem dinheiro se você não
quer fazer uma coisa. Enquanto você não faz, nunca
há dinheiro. Nesse caso. porém. vai nos custar mais
caro que a vocês. Negando a licença-maternidade, s6
se economiza dinheiro numa visão de curto prazo, por
que a longo prazo, com a licença, você terá famílias
mais fortes e crianças mais seguros. N6s estamos gastan
do bilhões de dólares para proteger as nossas crianças
de inimigos externos, reais ou imaginários, mas não
provemos sequer a metade da assistência infantil de
que precisamos. No entanto, eu ;iCho que um dos gran
des problemas dos brasileiros é a que questão das crian
ças abandonadas nos orfanatos, nas ruas. Nesse sentido,
acho que o Brasil precisa de mais planejamento familiar,
de controle da natalidade.

Veja- Quase tudo em que O governo brasileiro se
mete dá errado. O scnhor teria coragem de aconselhar
que esse planejamento familiar ficasse por conta do
Estado?

Brazelton - Quando o governo se mente nessas coi
sas, em geral, o faz de forma ditatoria1 e acaba causando
mais mal do que bem. Mas isso não elimina o fato
de que as lideranças econômicas. sociais e políticas do
Brasil deveriam enfrentar essa questão nacionalmente
e não em projetos espccíficos, localizados. Essc assunto
pode não ficar por conta do governo. mas deve ser
enfrentado por alguém.

Veja - Pela sua experiência com o desenvolvimento
intelectual das cianças no primeiro ano de vida, o que
o senhor acha que Einstein aprendeu antes de completar
12 meses?

BrazeIton - Eu acho que em termos de desenvol
vimento cognitivo ele deve ter sido muito parecido com
qualquer outra criança. Antes de completar 1 ano, po
rém, ele deve ter recebido dos pais um bom tratamento.
Deve ter se sentido forte para ter idéias. Dessa segu
rança que o bebê adquire na fase decisiva do primeiro
ano de vida ~ que 'deve ter vindo ~ energia do seu
pensamento. E preciso se entcnder que um bebê desen
volve seu intelecto muito melhor quando é cuidado pe
los pais, quando ele sente carinho, presença e interesse.
Provavelmente a personalidade básica de um bebê é
herdada, mas a maneira como nós usamos nossas virtu
des e nosso temperamento talvez dependa do ambiente
e das nossas experiências em horas de tensão. Jamais
será possível separar a criação natural da criação fami
liar.

Veja - Mesmo assim, há crianças que se mostram
mais inteligentes, mais espertas.

Brazelton - Eu não acredito em precocidade como
regra. O fato de uma criança ser esperta nos primeiros
dois anos de vida não quer dizer que vá ser esperta
depois. O problema é outro. É quão boa a criança
se acha. A sensação de competência. de segurança,
é muito maior que a de esperteza. Você pode ensinar
coisas complicadas a crianças de 2, 3 ou 4 ânos. Elas
vão aprendê-las, mas depois podem ir mal. O que se
precisa dar é autoconfiança.

Veja - E como se dá essa antoconfiança?

Brazelton - Com a presença dos pais. Com uma
presença que o bebê perceba ser exclusiva, um tempo
dedicado somente a ele. Eu chamo isso de "tempo quali
ficado". Num mundo em que os pais s6 vêem os filhos
algumas horas pela manhã e à noite, eles devem conccn
trar a atenção na criança a partir do momento em que
entram em casa. Precisam trazer os filhos para dentro
das conversas da faml1ia. Quando uma criança acom
panha a discussão dos problemas da fann1ia e as suas
soluções ela será mais competeute para enfrentar as
tensões de sua própria geração.

Veja - Qual o avanço médico na sua área que o
senhor gostaria que viesse anunciado nos jornais de
amanhã?

Brazelton - Nunca pensei nisso. Bem, talvez um
medicamento que acabasse com o vício das drogas. Mas
não devcmos esperar que esse problema seja resolvido
através de um remédi<:!o Isso ;em que mudar pela atitude
das pessoas. Hojé, 20% a 25% das crianças nascidas
nos Estados Unidos sofrem efeitos malignos por conta
dos t6xicos ingeridos pelas mães. Quer sejam drogas,
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quer sejam bebidas e cigarros. As crianças nascem com
anormalidades que s6 são sentidas depois. Manifesta
ções como a hiperatividade, impulsos desordenados.

Veja - Uma mulher que bebe, fuma ou toma drogas,
mas pára ao engravidar resolve o problema?

Brazelton - Reduz o risco, mas não o baixa a zero.
De qualquer maneira, se ela puder parar, é bom. De
cada 100 crianças nascidas de mães alc06latras, treze
têm problemas com bebidas posteriormente.

Veja - O senhor acha que há uma relação direta
entre a desnutrição das crianças pobres e uma futura
limitação intectual, por conta de insuficiências cere
brais?

Brazelton - O organismo humano é muito plástico
e se adapta ás situações negativas. Portanto, não se
pode dizer que haja um paralelismo. Sem dúvida, depois
de um ccrto nível, a privação pode prejudicar o com
plexo desenvolvimento do cerebro. Eu acredito que
outro fator, mais simples, seja mais forte: é a depressão
trazida pela pobreza. A pobreza dos pais e a maneira
como eles se vêem nela podem incutir na criança a
expectativa do fracasso. Essa depressão cmocional pode
prejudicar o futuro da criança.

Veja - O que o senhor faria se amanhã acordasse
como chefe de um posto de pediatria numa região
miserável da periferia das .grandes cidades brasileiras?

Brazelton - O que faço aqui. Ia trabalhar com os
bebês. Trabalharia junto aos pais, para que eles pensas
sem mais nos seus bebês. Por pior que fosse a vida
deles, eles deveriam pensar: não tivemos uma boa vida;
mas podemos fazer com que a do nosso filllO seja me
lhor.

Veja - Olhando-se para o material que o senhor
tem no consult6rio e na ante-sala, não soma 1.000 d61a
res de equipamento. Seu posto de pediatria, portanto,
seria igual?

Brazelton - Há momentos em que o equipamento
é necessário. É preciso que elc esteja em algurt:llugar
di~poníve!. Mas isoladamente não resolve muita coisa.
Veja agora o presidente George Bush. Quer dar 1.000
dólares para cada família carente que tenha criança.
Q que é que vai acontecer com esse dinheiro? Vai sair
Wla janela. Isso náo é maneira de enfrentar o problema.
Não é assim que se cria um bebê. O ambiente é muito
mais importante, e nele a família é essencial. A família,
independente do fato de ser pobre, sempre pode apren
der. Os pais sempre podem aprender com as crianças.
Não existe.uma CUf'ola proporcional na qual se possa
ver que as faíndias com mais recursos tratam seus filhos
melhor que as pobres. Pelo contrário. Quando os recur
sos sobem muito, em gera~ os pais falham mais. Pais
afluentes não são necessariamente bons pais.

Veja +- Como o senhor desenharia o perfil de pais
perigosos para o desenvolvimento de uma criança?

Brazelton - Eu não penso em termos de pais perigo·
sos. Acho que esse tipo de pai não existe. Os pais falham
porque'llstão tensos. Não há o mau pai ou a má mãe.
Mesmo que, falha pode ser ajudado. O importante é
que Iíaja como ajudá-lo.

Veja - Nas últimas décadas, milhões de mulheres
passaram a trabalhar fora de casa. Em alguns países,
como oS,Estados Unidos, essa mudança foi conseqüên
cia de uma inevitabilidade econômica, mas em outros,
como o Brasil, se a mulher ganha muito pouco, ela
deveria ilensar se não era melhor ficar em casa?

Brazelton - Quando o pai ou l\ mãe pode ficar com
o bebê, é como dar-lhc um presente precioso. Um subs
tituto ápenas adequado custa sempre muito dinheiro.
Muitas mulheres que trabalham não têm alternativa
Senão deixar seus filhos em condições inconfiáveis. En
tão, a mãe devé pesar. Deve ver o que ela vai ganhar
ficando com o bebê ou indo trabalhar. Essa ausência,
sem dúvida, é dura para a criança, e, de certa maneira,
quando· uma mulher fica com seu bebê,. está fazendo
uma verdadeira economia para com ele. Mesmo nos
casos em que a mulher ganha bastante a ponto de ser
necessária a preservação de sua carreira, ela fica tensa.
De qualquer forma, quando uma mulher sente-se bem
no trabalho, reflete essa sensação de competência na
criança.
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Veja - O que o senhor acha da instituição latino-a
mericana da babá?

Brazelton - Não sou contra. Elas são decisivas para
o ajustamento das crianças. Eu fui criado com a ajuda
de uma negra, no sul dos Estados Unidos, e acho que
funcionou. Agora, se você espera que a babá venha
a ser a educadora da criança, está muito enganado.
Em suma: é melhor tê-Ia do que não tê-la, mais isso
não quer dizer que ela possa substituir os pais.

Veja - E os avós? Quando eles cuidam demais não
se arrisca a deixa-los mimar as crianças?

Brazellon - Não. Os avós têm muito para dar. Eles
estão fora da briga edipiana. Elcs não precisam ser
autoritários. Podem ser indulgentes sem estabelecer
precedentes. Podem ser bonzinhos, distendidos. Os
avós mostram às crianças os topos das montanhas, en
quanto os pais mostram o dia-a-dia. Minha avó foi para
mim uma figura mágica. Ela me contava hist6rias que
se tornaram parte dos meus sonhos. Minha mãe tinha
ciúmes dela, mas estava errada. Eu precisava das duas,
para coisas diversas. Os avós não precisam mais ser
pais, nem professores. Aí está a maravilhosa liberdade
de seus papéis.

Veja - Como se deve pegar um bebê?
Brazelton - Se ele não o conhece, não o encare.

Ele se sente agredido. Nunca o tome dos braços dos
pais imediatamente. Aqueles braços são uma seguraça
muito grande para a criança. O espaço pessoal do bebê
é uma coisa muito preciosa.

Veja - O que os pais devem saber sobre o choro
dos bebês?

Brazellon - O choro tem muitas utilidades para o
bebê. Ele desliga os estímulos exteriores que a criança
não sabe como manipular. O bebê tem uma certa capaci
dade de receber estímulos. Se eles o sobrecarregam,
ele desliga. Como no sono, o choro é uma barreira
contra a sobrecarga. Um bebê normal chora de uma
hora a uma hora e meia por dia até a terceira semana.
Depois até a sexta. ele chora mais, por volta de duas
horas, em alguns casos chega a quatro. Quando ele
começa a sorrir, a produzir sons e a organizar-se, o
choro diminui, até que ele acaba por volta do terceiro
mês. Hoje se sabe que os bebês que receberam conforto
dos pais logo que começaram a chorar tornaram-se
crianças que choravam pouco depois de 1 ano de idadc.
Crianças que foram deixadas chorando de quinze a vinte
minutos antes de ser confortadas tornaram-sc mais cho
ronas ao fim do primeiro ano.

Veja - O que o senhor acha da chupeta'?
Brazelton - Chupar é uma coisa muito importante

para o sentimento de segurança e bem-estar do bebê.
Os pais devem escolher entre deixar seu bebê chupar
o dedo ou a chupeta. Eu prefiro o dedo, primeiro por
que ele está sempre á mão, depois porque ele o vem
chupando desde quando estava no útero.

Veja - Com que idade uma criança pode ser deixada
sozinha em casa?

Brazelton - Eu acho que nunca é realmente bom
deixá-Ia muito tempo sozinha, com muita responsabi
lidade. Mesmo crianças com mais de 13 anos precisam
saber que outra pessoa está no comando ou ao alcance
de uma chamada. Crianças menores precisam encontrar
um parente ou uQla pessoa conhecida ao chegar em
casa. Uma casa vazia peide amedrontar uma criança
de qualquer idade.

Veja - A supermãe existe?
Brazelton - Isso é um mito. Só serve para aumentar

os sentimentos de culpa dos pais.
Veja - É comum que pais divorciados. quando têm

de cuidar dos filhos, sintam-se ora superpoderosos, ora
incompetentes. O que é isso?

Brazellon -São os dois lados de uma mesma moeda.
Nenhum pai ou mãe se acha competente. Mas é melhor
quando os dois dividem os receios e a incompetência.
Cada um tem o outro para reclamar ou apoiar.

Veja - O que os pais podem fazer quando descobrem
quc seu's filhos têm uma doença crônica?

Brazelton - Digamos uma doença que as acompa
nhará pela vida. A coisa mais importante que os pais
podem fazer é dar á criança a sensação de que ela
controla o problema. No caso da diabete, por exemplo,
tão logo a criança tenha 5 ou 6 anos, deve-se ensiná-la
a medir a taxa de açúcar da urina, a calcular a sua
dose de insulina e até mesmo a aplicá-la. Quanto mais
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cedo os pais puderem encorajar a independência e auto
medicação da criança. melhor. Também é importante
que essa criança participe normalmente dos trahalhos
da casa'.

Veja - Na sua carreira, o senhor já foi o pediatra
do avô. do pai e do neto, Olhando trés gerações. o
senhor acha que a educação melhorou ou piorou?

Brazelton - No aspecto dos cuidados físicos. melho
ramos magnificamente. Eu fico orgulhoso ao ver que
crianças bem tratadas pelos pais há vinte anos tratam
bem seus filhos hoje. precisamente porque lembram
o carinho que receberam. Mas quando você acha que
vai tudo bem, surgem surpresas. As duas grandes amea
ças existentes hoje para as crianças apareceram sem

. ser esperadas. São a Aids e a droga.

ASRA. SADIE HAUACHE (PFL - AM. Sem revisão
do oradora.) - Sr. Presidente, Sr"' e Srs. Deputados,
ao longo de muitos anos, nós, amazônidas se!váticos,
aprendemos que o Amazonas estava jogado à própria
sorte. Não acreditávamos em mais nada. Estávamos
naquele velho adágio popular de "ver para crer".

Durante a nossa campanha, apregoávamos a constru
ção de navios-hospital em cada calha de rio. postos
para os Municípios. médicos com pró-labore condigno
para sobreviverem nas sedes dos Municípios, tudo en
fim, de que aquele Amazonas inóspito necessita. no
esquecimento em que sempre nos encontrávamos.

Hoje foi com grata satisfação que tomei conhecimen
to de que já temos alguns navios-hospital em caIbas
de riros, na nossa área amazônida. Quero contratu
lar-me com o Sr. Presidente José Sarney e com o Gover
nador Amazonino Mendes. que levaram à frente essa
empreitada. que. sei. foi bem difícil para todos nós.
Mas a luta continua. Diversas vezes estive com o Sr.
Ministro dos Transportes, quando solicitei a S. Ex" que
não se esquecesse de que dependemos de nossos rios.
que são as nossas estradas. Por isso. precisamos de
portos. É uma vergonha que não tenhamos portos no
Amazonas, um rio imenso, por onde descem as merca
dorias, jogadas nos barrancos. o que acarreta perdas
enormes e faz com que aqueles produtos atinjam preços
bem acima da inflação.

Registro o meu protesto pela falta de assistência do
Ministério dos Transportes. pois muitas vezes os passa
geiros se machucam ao descerem das embarcações.

Nesse sentido. aguardamos uma solução de parte do
Governo Federal. em quem aprendemos a confiar. Es
pero que brevementc todo o Brasil tome conhecimento
da situação em que se encontram os portos da Amazô
nia. Nesse instante poderemos reclamar as estradas que
ainda não tivemos condições de construir, em yirtude
da proteção ao meio ambiente. Queremos dar respostas
brasileiras para problemas brasileiros, e aí se inclui a
construção de portos para o Amazonas.

Durante o discurso do SI"' Sadie Hallache, o Sr.
Wilson Campos, 2' Vice-Presidente, deixa a cadeira
da presidência, que ê ocupada pelo Sr. Arnaldo
Faria de Sá, Suplente de Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Faria de Sá) - Con
cedo a palavra ao Sr. Wilson Campos.

O SR. WILSON CAMPOS (PMDB - PE. Sem revi
são do orador.) -Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados.
mais uma vez, assomo á tribuna desta Casa para chamar
a atenção dos colegas que terão a responsabilidade,
como eu, de votar a Medida Provisória n':' 80. Talvez
seja hoje a sétima vez que ocupe esta tribuna para
mostrar ~V. Ex" que a medida é imoral, protecionista,
e, se aprovada, fiCará demonstrada a falta de responsa
bilidade desta Casa.

Não somos contra ou a favor daqueles que se benefi
ciariam com a referiila medida. Apresentei proposta
no sentido de que, aceitando o que nela existe, seja
constituída uma Comissão. composta de membros dos
Poderes Legislativo, Judiciário e Executivo, para deter
minar valores e quantitativos, a fim de evitar sejam
protegidos 10 ou 12 mil pessoas, em detrimento.de 100
milhões de necessitados.

Registro desta tribuna, mais uma vez, minha palavra
de confiança, de fé na responsabilidade daqueles que
vão votar essa medida, que considero inlOra!.

O SR. PAULO RAMOS (PDT - RJ. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente. Sr" e Srs. Deputados.
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mais uma vez ocupo a tribuna desta Casa para denunciar
a política de segurança pública levada a' efeito pelo
Governador Moreira Franco, que se utiliza de grandes
efetivos não só da Polícia Militar como também da Polí
cia Civil, para reprimir as comunidades carentes, como
se ali residisse o crime organizado.

Tenho denunciado também o tratamento dispensado
pelo Governador Moreira Franco aos policiais e bom
beiros militares. Tive oportúnidade, inclusive, de enca
minhar a S. Ex' pedido de audiência subscrito por cerca
de trinta Deputados Federais do Estado do Rio de Ja
neiro, com a solicitação de que estivessem presentes
em uma reunião os comandantes da Polícia Militar e
do Corpo de Bombeiros. E o Sr. Governador, ao invés
de assumir suas responsabilidades, ouvindo os represen
tantes do povo do Estado do Rio de Janeiro, simples
mente deixou de enviar a resposta, agravando ainda
mais a situação dos policiais militares e dos bombciros,
que enfrentam um arrocho salarial sem precedentes na
história das suas corporações.

Tive ainda oportunidade de denunicar que o Coman
dante da Polícia Militar vem agindo de forma arbitníria
em relação aos integrantes da corporação, tendo aplica
do, somente no ano de 1988. mais de 10 mil punições
disciplinares.

O clima na corporação é de sublevação. O Jornal
do Brasil de hoje, como toda a imprensa nacional, noti
cia que, no 14" Batalhão de Polícia Militar, um soldado,
revoltado com a situação que enfrenta, com a repressão
interna, os baixos salários, a política do Governador
Moreira Franco c a atuação do Comandante-Geral da
Polícia Militar, tentou matar seu comandante. Houve
uma sublevação de mais de duzentos policiais, que se
recusaram a comparecer ao serviço. Há cerca de urt!
mês, um soldado do Corpo de Bombeiros matou seu
Comandante no Batalhão do Méier.

Ê preciso, portanto, Sr. Presidente, que pelo menos
a bancada federal do Estado do Rio de Janeiro procure
conhecer a gravidade do prohlema e o preço que vem
sendo pago pelo próprio povo l'Io Rio de Janeiro com
a insegurança pública.

Assomo, portanto, à tribuna para novamente conde
nar a política do Governador Moreira Franco em rela
ção à segurança pública, bem como o tratamento dis
pensado aos policiais militares e aos bomheiros. O Co
mandante-Gerai da Polícia Militar, Cel. Manoel Elísio
dos Santos Filho, é um homem envolvido com o Esqua
drão da Morte na Baixada Fluminense e também com
inúmeros atos de corrupção praticados na Polícia Mili
tar, pois é reconhecidamente um profissional incompe
tente e se utiliza da arbitrariedade para tcntar mostrar
que a tropa está disciplinada. O estado é efetivamente
de sublevação na Polícia Militar.

Fatos como estes deverão ocorrer e é lamentável que
o Governador Moreira Franco esteja dando as costas
para esse problema.

Apelo à bancada do Rio de Janeiro no sentido de
que pressionemos o Governador Moreira Franco, a fim
de que conheça o que verdadeiramente vem aconte
cendo nas corporações militares daquele estado.

A SRA. IRMA PASSONI (PT - SP. Sem revisão
da oradora.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados,
primeiramente, faço um alerta às mulheres brasileiras.
Por trás de um produto que, praticamente, manipulam
todos os dias - açúcar - está uma problemática muito
séria.

Hoje, há uma guerra, em termos de Brasil, para que
se exporte o açúcar. Em contraposição, São Paulo, não
o produzindo, faz contrabando através dos empresários,
pelo Paraguai, Uruguai e outros países..os empresários
do Nordeste exigem a exportação, tendo em vista o
alto preço da tonelada do produto no exterior. Por
outro lado, o açúcar desaparece das prateleiras dos su
permercados. Mesmo na Cãmara dos Deputados, esta
mos sentindo o problema. E V. Ex" deve saber disso.

Sr. Presidente, vale ressaltar que chegou Mensagem
do Sr. Presidente da República, a ser apreciada hoje,
às 14h, pela Comissão Mista de Orçamento, em que,
do. 378 milhões de cruzados novos, 355 milhões e 666
mil serão destinados à política de esqualização nacional
do preço do açúcar e do álcool.

Trata-se de um problema gravíssimo. Como quase
toda terra no Nordeste é utilizada para plantio de cana
e, de maneira global, o Governo subsidia o Instituto
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do Açúcar e do Álcool, todos nós, que consnmimos
açúcar, subsidiamos o IAA. Esse instituto já deveria
ter sido extinto: ao contrário, ganha força com essa
soma de recursos constantes nessa mensagem. Se o povo
brasileiro pudesse opinar, será que destinaria esses 355
milhões e 666 mil cruzados novos ao IAAo Será que
os trabalhadores do Nordeste, os cortadores de cana,
que vivem miseravelmente, estão de acordo com esse
repasse do dinheiro para os usineiros ou para os labora
tórios das usinas?

Sabe-se que todos nós, brasileiros, sustentamos a pro
dução do açúcar e sua exportação.

Quero alertar, portanto, as mulheres brasileiras para
que se levantem e assumam a guerra contra o 1AA,
a fim de acabar com o subsídio gratuito e absurdo conce
dido pelo Governo. Ê preciso que, gradativamente, os
empresários desta área sejam auto-suficientes c que as
terras onde não se produz especificamente a cana sejam
utilizadas no cultivo de outras produções. Isso é plena
mente possível. A Nação brasileira não pode continuar
sustentando o subsídio ao IAA. Não temos subsídio,
efetivamente, para a educação, a saúde ou a habitação
no Brasil, mas temos essa pouca vergonha, esse absurdo
no 1AA.

Sr. Presidente, gostaria de registrar matéria publicada
hoje no jornal Diário Popular cuja manchete é: "Cor
ruptos da Câmara vão para cadeia". Este assunto .já
foi tratado anteriormente neste plenário por outros par

.lamentares. O Deputado Eduardo Matarazzo Suplicy
mostra a sua eficiência, a sua persistência. pois, pela
primeirâ vez na história deste País, bandidos vão para
a cadeia. A Promotoria Pública solicitou a decretação
preventiva das prisões, ontem, na própria Câmara c
em outros locais, desses maus servidores, que depre
ciam e malversam o dinheiro público. Lamento que
as bancadas do PMDB, PV, PFL, PDS, e as demais
estejam contra, ou de certa maneira não sustentem essa
luta do ex-Deputado Federal Eduardo Matarazzo Supli
cy, hoje Vereador e Presidente da Câmara Municipal
de São Paulo.

Solicito a transcrição integral da matéria e peço des
culpas pela prorrogação do meu tempo.

MATÉRIA A QUE SE REFERE A ORADO
RA:

CORRUPTOS DA CÁMARA VÃO PARA CADEIA

Em acolhimento a requerimentos do Ministério PÚ
blico, o juiz corregedor Vaneerlei Aparecido Borges
decretou ontem a prisão preventiva de Osvaldo João
Quintino da Silva, Vitor de Olivbira e Jarbas Gonçalves
de Souza, respectivamente, diretor-geral, diretor do de
partamento de contabilidade e tesoureiro da Câmara
Municipal de São Paulo, além de outras 13 pessoas,
acusadas de se apropriar de dinheiro pertencente àquela
Casa legislativa e de efetuar duplo pagamento de ser
viços.

As prisóes preventivas foram decretadas através de
dois despachos. O primeiro refere-se à apropriação in
déhita de mais de Cz$ 5 milhões, em janeiro deste ano,
envolvendo o duplo pagamento pela reforma do pára
raios da Câmara, através de concorrência fraudada, da
qual foi vencedora a firma'Projermo Construtora Indús
tria e Comércio LIda. Nesse episódio, além daqueles
três diretores, foram expedidos mandados de prisão
contra os funcionários da Câmara Odair Zamora Mora
Ies, Gumercindo Gavioli, Suedionil Falconi. Paulo Ben
to Nogueira Oliveiro, Nicolau Demétrio Zahara e Clau
diney Del Buono, além de três sócios da Projermo:
Paulo Roberto Jesus Rosa de Morales, Carlos Amparo
de Jesus Rosa Moraes e Aparecido Zamaro.

O segundo decreto de prisão preventiva envolve irre
gularidades na reforma do heliporto da Câmara Muni
cipal e recai novamente contra Osvaldo João Quintino
da Silva, Vitor de Oliveira, Suedionil Falconi, Odair
Zamora Morales, além de Yosito Takamura, Suderly
Alves, Rosalém de Souza Góes e Paulo Rui de Oliveira,
ex-presidente da Câmara.

Mais denúncias

Aos acusados é atribuída a prática de crimes de pecu
lato, uso de documento falso e falsidade ideológica.
Quintino, que esteve preso preventivamente mais de
40 dias - acusado de haver mandado atear fogo na
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Câmara, foi libertado por força de habeas-corpus 
vai agora retornar ao cárcere.

As prisões preventivas foram decretadas em acolhi
mento a pedido do promotor Fernando Grella Vieira
que, ainda ontem, ofereceu três denúncias contra envol
vidos nas fraudes. A primeira denúncia refere-se à refor
ma do pára-raio, que foi paga duas vezes à Projermo.
A segunda denúncia refere-se ao desvio de NCz$
20.848,00, em 29 de abril de 1988 e 6 de outubro de
1988, através de falsas reformas do heliporto, com o
pagamento de obras e serviços não realizados. Os acusa
dos forjaram, no processo administrativo, vários docu
mentos, inclusive notas fiscais, duplicatas e ofícios do
IV Comar.

Finalmente, a terceira denúncia envolve o tesoureiro
Jarbas Gonçalves de Souza e a funcionária da tesouraria
Verônica Mimosa de Oliveira que, em janeiro deste
ano, mediante fraudes contábeis, desviavam dinheiro,
que depositavam em suas contas bancárias. Os cheques
eram assinados por Osvaldo Quintino, Vitor de Oliveira
e Jarbas Gonçalves de Souza, que não se preocupavam,
por negligência. em verificar a exatidão dos valores
e sua destinação. Nesse caso não foi pedida a prisão
preventiva.

O promotor Fernando Grella Vieira requereu, ainda,
a instauração do inquérito policial contra o funcionário
da Câmara Ricardo Yoshio Takagawa, que fez afirma
ções falsas, procurando confirmar a execução de obras
não realizadas. Em contrapartida, o promotor requereu
o arquivamento do inquérito instaurado contra os verea
dores Antônio Sampaio, Jamil Achôa, João Brasil Vita
e Almir Guimarães, membros da Mesa Diretora, por
eles terem depositado na conta da Câmara NCz$ 154
mil referentes aos danos causados, afastando assim a
hipótese de denúncia por peculato culposo.

Um desestímulo à democracia

Ao decretar a prisão preventiva dos 16 acusados,
o juiz Vanderlei Aparecido Borges afirmou: "Não vejo
diferença substancial entre o facíuora que assalta a mão
armada e o homem público que, investido de poderes
desvia e embolsa bens pertencentes ao Erário. Aquele,
se insere na espiral da violência urbana, cada vez mais
crescente, que faz agitar a onda fascista que apregoa
a pena de morte corno verdadeira panacéia; este, reduz
a cacos a credibilidade e a moral da atividade pública,
desestimula a prática da democracia e faz despertar
no homem mediano ingênua saudade de um recente
passado obscurantista, onde tais desmandos adminis
trativos, existentes. por certo, eram mais disfarçados".

O SR. MANOEL CASTRO (PFL - BA. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, inicialmente, solicito que
V. Ex' autorize a transcrição nos Anais da Câmara dos
Deputados de artigo publicado no jornal A Tarde, do
Estado da Bahia, no dia 12 de setembro, sob o título
"O efeito contrapartida", de autoria de um dos mais
importantes arquitetos brasileiros, principalmente na
área de preservação do patrimônio, Dr. Paulo Ormindo
de Azevedo, inclusive consultor da U nesco. Na matéria,
f). S' aborda três pontos fundamentais para o futuro
das cidades brasileiras: a viabilidade do sistema de pla
nejamento urbano, o acesso ao mercado de terra e a
preservação do patrimônio urbano.

No momento em que discutimos nesta Casa lei com
plementar à Constituição na área de diretrizes urbanas,
o conteúdo desse artigo é importantíssimo, até mesmo
por se posicionar contrariamente a up1a infeliz e triste
decisão da Câmara Municipal de Salvador, que abriu
mão completamente das suas prerrogativas, cedeu ao
Prefeito o poder de decidir, sem observação do plano
diretor da cidade, sobre o que se chama comumente
de "negociação do solo criado".

Não só pela qualidade técnica do artigo, mas também
pelos aspectos morais que envolvem a decisão, é muito
importante que os Anais da Câmara dos Deputados
registrem esse documento.

Sr. Presidente, aproveito o ensejo para também fazer
um registro e um protesto. Encontra-se em greve o
funcionalismo público municipal de Salvador desde a
semana passada, não só reivindicando aumento salarial,
mas principalmente solicitando pagamento do salário
no prazo constitucional. Já passamos do dia 10. Desde
a antiga Constituição, as leis do trabalho definem como



9488 Sexta-feira 15

máximo o período de 10 dias do mês seguinte para
que o empregador assuma fi responsabilidade dos seus
compromissos com os trabalhadores. A Prefeitura de
Salvador. lamentavelmente como inúmeras outras e ou
tros órgãos brasileiros. insiste em administrar o seu flu
xo de caixa de maneira a penalizar a sofrida classe do
funcionãrio público, principalmente o municipal. que
fica sem receber dinheiro. enquanto a Prefeitura gasta
volumes altos e elevados de recursos em publicidade
estéril. colocando inversamente a prioridade dos assun
tos de interesses da população da cidade.

Portanto. quero protestar contra a situação. Mesmo
sendo contra o movimento grevista, que em última aná
lise prejudica a população da cidade. a nível do setor
público municipal, reconheço ser uma luta meritória.
principalmente no aspecto do não-pagamento do salário
do seu funcionalismo.

Era o que tinha a dizer.

MATÉRIA A QUE SE REFERE O ORADOR:
A Tarde

Opinião

O EFEITO CONTRAPARTIDA

Paulo Ormindo de Azevedo

A Lei da Contrapartida (n' 3.993, de 29-6-89) coloca
em questão três pontos fundamentais para o futuro da
cidade: viabilidade do sistema de planejamento urbano.
acesso ao mercado de terras e preservação do patri
mônio urbano.

O primeiro item é. sem dúvida, o mais grave. do
ponto de vista político e urbano. Ao delegar ao execu
tivo poder de alterar o Plano Urbanfstico da Cidade.
o Legislativo não só abdicou uma das suas mais funda
mentais atribuições como feriu frontalmente a Consti
tuição, em seu artigo 182. Uma vez que se alteram
os parâmetros urbanísticos de uma cidade. desfigura-se
seu plano diretor. Não há como negar.

Em nota oficial de 18-8-89 o Sr. Prefeito. confirmando
a rendição da Câmara de Vereadores, afirma que "a
fiscalização do Executivo será feita pela comunidade,
através do Conselho de Desenvolvimento Urbano
(Condurb). órgão integrado por representantes de 15
ent~dades das mais representativas do município", mas
omite que, na mesma data da aprovação da lei em ques
tão, baixou o Dec. n' 8.355/89, que alterou o Regimento
da Condurb. A partir de agora, seus membros são esco
lhidos pelo prefeito em listas tríplices apresentadas pelas
instituições representadas, e estes, por sua vez, só têm
direito a vista a processos se o prefeito assim o decidir
(art. 9'). Além do máis. o conselho passa a se reunir
a portas fechadas e não existe mais quorum para deci
sões. Em suma, uma inconcebível concentração de po
der em maõs do alcaide.

Na mesma nota, tenta o prefeito comparar a presente
norma com leis adotadas em outras cidades americanas,
européias e, inclusive, brasileiras, que facilitam a trans
ferência do direito de construir de sítios de interesse
cultural ou natural para outras áreas com infra-estrutura
ociosa. Esclareça-se que esta foi a única saída para a
preservação daqueles sítios, onde não existc o instituto
do tombamento. Note-se, também, que aquele meca
nismo não altera a densidade demográfica urbana, jtí
que o direito de ~onstruir é apenas transferido. No nosso
caso, ao invés de transferência. promove-se a densifi
cação como objetivo de obterrecursos para a formação
de um fundo para a realização de obras.

O artigo l' da nova lei é claro: "A PMS poderá rece
ber. de proprietários de terrenos contidos em planos
que definam novos parâmetros urbanísticos para o mu
nicípio, propostas de pagamento de contrapartida, em
espécie, para a utilização dos novos parâmetros". Ora,
pode-se inferir que, a partir de agora. a PMS perde
a isenção necessária a planejar cientificamente a cidade,
pois passa a ser diretamente beneficiária da verticali
zação, o que vale dizer, sócia da reprodução do solo
urbano.

Anuncia, ainda, o Sr. prefeito, que a nova lei irá
"beneficiar" não só a orla marítima como outros bair
ros, a exemplo de Nazaré, Barbalho, Tororó, Ondina
e Brotas (sic). Além do inevitável sombreamento, polui
ção, sobrecargas das redes de serviços e congestão, a
densificação se fará sobre bairros de estrutura parcelaria
mínima, remanescente de uma ocupação unidomiciliar,
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criando conflitos insuperáveis que rebaixam ainda mais
a quantidade de vida, já que o aumento de parâmetros
urbanos é inversamente proporcional ao padrão de vida
urbana. No caso específico da orla marítima. é incom
preensível que se promova, em 1989. sua densificação
sem uma prévia reurbanização que inclua o remembi-a
mento parcelar. o redesenho viãrio e o saneamento
básico, como foi feito na Barra da Tijuca, depois da
lição de Copacabana.

A segunda questão se refere à acessibilidade ao mer
cado de terras urbanas. De há muito vem a indústria
de construção se queixando da hipervalorização dos
terrenos urbanos. A densificação seria. segundo ela,
a única solução para viabilizar os investimentos mobiliá
rios. já que seu custo seria dividido por um número
maior de compradores. Tal raciocínio peca por descon
siderar mecanismos elementares de mercado. Uma vez
que é decretado o aumento do gabarito, os preços dos
lotes sobem na mesma proporção, porque scus proprie
·tários se apropriam, por antecipação, do benefício
anunciado. Em 24 horas os valores de terrenos de toda
a orla marítima sofreram uma explosão, mesino nas
áreas não afetadas pela Lei da Contrapartida. Este é,
aliás, o efeito mais perverso, do ponto de vista econô
mico, da nova lei. Na medida em que se cria uma expec
tativa de elevação de gabarito. aumenta a retenção dos
terrenos. empurrando seus preços para cima. Este pro
cesso atinge todo o mercado, já que a lei não exclui
qualquer parte da cidade.

Como se não bastasse a inflação de expectativa. man
da o Dec. n" 8.381, que regulamentou a Lei n' 3.993,
que a contrapartida mínima deverá ser igual ao aumento
da área construída em função dos novos parâmetros
multiplicado pelo valor do m' de terreno na área. O
equívoco da tei é supor que os donos da terra iriam
abrir mão desta conquista em benefício dos incorpo
radores e da PMS. A esta altura o custo do terreno
para edificação sofre uma majoração não apenas acu
mulativa, senão exponencial (quadrado). Isto tornaria
inteiramente inviável construção civil, não fosse o fato
de grande parte dos terrenos da orla marítima, a grande
fronteira imobiliária da cidade, já estar em maõs de
umas poucas imobiliárias e construtoras que visam as
fortunas acumuladas com a ciranda financeira e a infla
ção. Este é. porém, um mercado circunstancial e restri
to. A euforia durará pouco. porque o estoque das cons
trutoras é limitado e o aquecimento dos terrenos defla
grado pela nova lei é irreversível e generalizado. A
contrapartida virou um bumerangue.

Partindo do pressuposto de que a propriedade fundiá
ria urbana em Salvador é só parcialmente compartida
pela indústria de construção, a Lei da Contrapartida
não é um bom negócio. A partir de agora. a construção
civil terá que conviver com o piso cada vez mais alto
dos terrenos e o teto cada vez mais baixo de uma classe
média proletarizada. A maior acessibilidade à teITa ur
bana, e conseqüente barateamento da habitação. só
será possível mediante a incorporação de nOvas áreas
urbanizadas e do controle dos preços com estoques re
guladores, como é feito na maioria.

dos países democráticos. mediante a formação de ban
cos de terras municipais e empresas urbanizadoras. Sem
isso, tendemos a nos transformar em uma imensa San
Gimignano cabocla formada por torres fortificadas em
meio ao favc1ão livre. já que na medida em que se
fecha o mercado mais se incentivam as invasões e lotea
mentos clandestinos.

O terceiro e último ponto diz'respeito à preservação
do nosso patrimônio urbano natural e cultural. A grande
contradição da nova lei é pretender preservar os sítios
históricos à custa dos naturais, que são sintomatica
mente omitidos na lei. Uns e outros constituem as duas
faces da mesma moeda, o patrimônio urbano. Não é
por acaso que o processo de tombamento que preservou
o nosso Centro Histórico salvaguardou também a orla
marítima (SPHAN, Proc. 464T e 484T de 1959). Nesta
política de despir um santo para vestir outro, procura-se
compensar a verticalização da orla marítima acenando
com uma fantasiosa conta de US$ 40 milhões/ano, para
a recuperação do centro. Para conquistar o público,
montou-se uma ptpItomíma em que os atores trocam
com freqüência \Ie papéis. Assim, a Ademi se trans
forma em arauto da preservação do patrimônio da hu-
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manidade, enquanto a Fundação Gregório de Mattos
defende a verticalização da orla.

De qualquer modo, se a lei não for impugnada ou
esquecida, como muitas outras. precisamos saber o que
será feito com o ouropel da contrapartida. Até o mo
mento, não se conhece qualquer plano da prefeitura
para o Centro Histórico, que tem sistematicamente des
prezado a experiência baiana no setor, não obstante
os 20 anos de trabalho do IPAC, da experiência acadê
mica da UFBa., que realiza o único mestrado em restau
ração do País e do Cecre (UFBa.) ter sido eleito pela
UNESÇO como centro de excelência par:;, formação
de restauradores para a América Latina e Africa.

O problema do Centro Histórico, ao contrário do
que a Fundação Gregório de Mattos imagina (A Nova
Orla, 27-8-89), não se resolve apenas com uma nova
tecnologia, que, além de nâo absorver mão-de-obra lo
cal, não se mostrou nem mais barata nem mais rápida
que as tra,dicionais. como demonstra a atual situação
da Faec. E .prêciso que a comunidade baiana conheça
o que está sendo preparado para o Centro Histórico.
em toda a sua complexidade multicultural, social e eco
nômica, para que não sejamos, mais uma vez, tomados
de assalto.

A abertura de uma nova fronteira imobiliária signifi
cará a drenagem de todos os recursos privados e públi
cos em direção à orla, em detrimento não só do Centro
Histórico como de tpda a cidade. O atual estado de
degradação a que chegou o nosso Centro Histórico,
como de resto toda a cidade, se deve ao projeto aluci
nado do capital financeiro e imobiliário, 'eom a coni
vência dos poderes públicos, de produzir uma "nova
Bahia", esvaziando e marginalizando a antiga. Tiraram
lhe as atividades administrativas, produtiva. de lazer
e portuária para criar novos pólos, mas não conseguiram
senão transformar Salvador em um subúrbio-dormitório
de Candeias e Simões Filho, sem grandeza, acéfalo e
sem caráter, antevista pelo velho Gregório "Triste Ba
hia, o quão dessemelhante. A mim foi-me trocando
e tem trocado. Tanto negócio e tanto negociante."

Paulo Ormindo de Azevedo é arquiteto restaurador c professor do Mes
trado de Arquitetura e Urbanísmo-da UFBa.

A SI" Irma Passoni Sr. Presidente, peço a palavra
para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Faria de Sá) - Con
cedo a palavra, pela ordem, à nobre Deputada Irma
Passoni.

A SRA. IRMA PASSONI (PT - SP. Sem revisão
da oradora.) - Sr. Presidente, há uma reunião da Co
missão de orçamento no momento, da qual devo partici
par. Assim, encaminho à Mesa projeto de lei apresen
tado, entre outros, na legislatura passada- lamentavel
mente foram todos arquivados - referente à reedição
do prazo para o pagamento de salários dos trabalha
dores.

Solicito à Mesa informações quanto à questão de or
dem já levantada na semana passada a respeito de pedi
do ao Supremo Tribunal Federal referente a processos
em andamento sobre a Coroa Brastel, já que até o
momento não obtive resposta. Não recordo quem esta
·va na presidência da sessão, mas solicito a V. Ex', Sr.
Presidente, resposta àquela questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Faria de Sá) ~Esta
Presidência solicita à Taquigrafia cópia da questão de
ordem da nobre Deputada Irma Passoni, para dar-lhe
a devida resposta. Não presidia a sessão na ocasião,
até porqu~ estava no plenário e presenciei quando V. Ex'
levantou a questão de ordem.

Defiro o pedido de V. Ex' e mais uma vez solicito
á Taquigrafia cópia das notas para que possamos enca
minhá-las à Presidência efetiva desta Casa.

O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Faria de Sá) - Con
cedo a palavra ao Sr. Antônio Carlos Konder Reis.

O SR. ANTÔNIO CARLOS KONDER REIS (PDS'
- Se. Sem revisão do orador.) --" Sr. Presidente, Sr"
e Srs. Deputados, hoje na sessão matutina do Congres
so, os nobres Srs. Congressistas Antônio Brito, Fran
cisco Küster e João Calmon abordaram questão que
está preocupando - e deve. realmente, preocupar -
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o Congresso Nacional. Refiro-me à elahoração orça
mentária.

Como todos sabem a Constituição promulgada em
5 de outubro de 1988. fortalecendo extraordinariamente
as prerrogativas do Congresso Nacional. no que toca
à elaboração de projetos sobre matéria financeira, sa
biamente deferiu ao Regimento Comum do Congresso
Nacional u disciplinação da tramitação, discussão e vo
tação da lei do Orçamento da União e também das
leis que autorizem a abertura de créditos suplementares,
adicionais e especiais.

O Congresso Nacional já experimentou as dificul
dades de deliberar sobre essa matéria sem um Regi
mento Comum adaptado à nova Constituição. É a pró
pria Constituição que defere ao Regimento Comum
a disciplinação dessa matéria.

É uma questão, Sr. Presidente, que suscita o interesse
e a preocupação de todos os Srs. Congressistas, pois
é a mais importante lei que a cada ano devemos elabo
rar.

Quando da discussão e votação do Projeto de Lei
n" 6, o denominado "Jumbão", ficou evidenciada a difi
culdade extrema de o Congresso Nacional votar matéria
dessa natureza, sem mecanismos capazes de permitir
a adoção de critérios racionais.

Sr. Presidente, durante oito anos fui membro da Co
missão de Orçamento da Câmara dos Deputados, mais
tarde, participei da Comissão Mista do Congresso,
quando a elaboração orçamentária se fazia scgundo cri
térios rígidos. N essa época, não havia lugar para altera
ção maior do projeto encaminhado pelo Poder Execu
tivo. Com essa experiência, estou convencido de que,
se o Congresso Nacional não aprovar imediatamente
normas capazes de permitir a elaboração correta do
Orçamento Geral da União para 1990, de duas, uma:
ou não votaremos essa lei, ou o Congresso sairá extre
mamente desgastado do episódio.

Por isso, hoje de manhã, por coincidência, submeti
à consideração do Congresso Nacional projeto de reso
lução, alterando os arts. 90, 91, 94, 95, 97,98,.99 e
103 da Resolução n' I, de 1970, do Congresso NacIOnal,
alterada pelas Resoluçôes n" 2, de 1972, e 2, de 1980,
também do Congresso Nacional.

Sr. Presidente, solicito a V. Ex' que conste desta
minha fala a íntegra do Projeto de Resolução que apre
sentei e sua justifição.

Espero e confio que o Congresso Nacional delibere
imediatamente sobre essa matéria, para que possamos
votar o Orçamento Geral da União sem as dificuldades,
obstáculos e incompreensôes que, certamente, surgirão,
se não disciplinarmos a tramitação dessa importante
lei.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O ORA
DOR:

PROJETO DE RESOLUÇÃO N~· CN

Altera o Regimento Comum - Resolução n' 1
de 1970 (CN) alterada pelas Resolnções n' 2, de
1972 (CN) e n' 2, de 1980 (CN).

O Congreso Nacional decreta:
Ar!. l' Os arts. 90, 91, 94, 95, 97, 98, 99 c 103

da Resolução n' 1, de 1970 (CN), alterada pelas Resolu
ções n' 2, de 1972 (CN) e n' 2, de 1980 (CN) passam
a vigorar com a seguinte redação:

"Ar!. <ltJ. A lei orçamentári~ anual compreen
derá:
1-O orçamento fiscal refercnte aos Poderes

da União seus fnndos, órgãos e entidades de admi
nistração direta e indireta, inclusive fundaçôes ins
tituídas e mantidas pelo Poder Público;

I1- o orçamento de investimentos das empresas
em que a União direta ou indiretamente, detenha
a maioria do capital com direito a voto;

IH - o orçamento da seguridade social, abran
gendo todas as entidades e órgãos a ela vincnlados,
da administração direta ou indireta, bem como os
fundos e fundações instituídos e mantidos pelo Po
der Público.

§ 1" O pmjeto de lei orçamentário será acom
panhado de demonstrativo regionalizado do efeito,
sobre as rcceitas e despesas, decorrentes de insen
ções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de
natureza finon~eira. tributária e creditícia.
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§ 2' O projeto de lei orçamentária anual será
apreciado por uma comissão mista permanente de
senadores e Deputados.

§ 3" A Comissão Mista será constituída até a
primeira quizena de fevereiro. integrada por seten
ta (70) deputados e vinte (20) senadores e suplen
tes, em número de trinta por cento (30%) de sua
composição, indicados pelas respectivas liderenças
partidárias ou dc blocos parlamentares, obedecida
a proporcionalidade partidária e dos blocos parla
mentares.

§ 4" O suplentc só participará dos trabalhos
da Comissão Mista na ausência ou impedimento
do titular.

§ 5' A Comissão Mista reunir-se-:kom a pre
sença de dezessete (17) deputados e cinco (5) sena
dores, sens membros e deliberará por maioria de
votos, presentes onze (11) senadores e trinta e seis
(36) deputados, seus membros.

Ar!. 91. A Comissão Mista será dirigida por
um Presidente e dois Vice-Presidentes, eleitos na
primeira reunião da sessão legislativa.

§ 1" O Presidente designará Relatores e Rela
tores-Adjuntos quantos entender necessários para
os Anexos, Sub-anexos e partes do Projeto.

§ 2' O Presidente designará um Relator-Geral,
que coordenará o trahalho dos demais Relatores.

Ar!. 94. Nos primeiros dez (10) dias após a
distribuição dos avulsos, os Relatores e relatores
Adjuntos, sob a coordenação do Relator-Geral,
submeterão à Comissão Mista, obedecido o dispos
to no § 3' do ar!. 166 da Constituição, a relação
das dotaçôes objeto de emendas e, quando couber,
o quadro de valores atribuídos a cada Estado, ao
Distrito Federal e aos Mnnicípios .

§ 1" O quadro de valores a que se refere. o
§ anterior abrangerá as dotações suceptíveis de dis
criminação para os Estados, Distrito Federal e Mu
nicípios, obedecidos os seguintes critérios, com ba
se em lementos fornecidos pelo Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística:

I - dotações destinadas a obras e serviços nos
setores da Cultura, Educação, Comunicação, Pla
nejamento Regional e Saneamento básico, distri
buição diretamente proporcional à população;

H -dotações destinadas à saúde, distribuição
de quarcnta por cento (40%) à União. trinta por
cento (30%) aos Estados e Distrito Fedcral e trinta
por cento (30%) aos municípios, estes dois últimos
proporcionais à população e às despesas presentes
para o exercício corrente;

ITI - dotaçôes destinadas a obras e serviços nos
setores da Assistência Social e Ação Comunitária,
distribuição diretamente proporcional à população
e inversamente proporcional à renda per capita:

IV - dotações destinadas a obras e serviços no
setor da Agricultura, distribuição diretamente pro
porcional à população rural e ao volume de produ
ção per capita:

V - dotações destinadas a obras e serviços no
setor da preservação do meio ambiente e da prote
ção aos recursos naturais, distribuição diretamente
proporcional à área e ao volume da produção indus
trial e mineral per capita:

VI -dotações destinadas à conservação, cons
trução e duplicação de vias de transporte, portos
e aeroportos, distribuição proporcional à popula
ção e ao volume de tráfego;

VII - dotações destinadas a obras e serviços no
setor de energia, distribuição proporcional à popn
lação, a área e ao volume da produção industrial;

§ l' Aprovados, a relação das dotações e o
quadro de valores, serão distribuídos em avulsos
para, no prazo de quarenta e oito (48) horas, qual
quer Congressista recorrer ao Plenário para o fim j

de propor sua correção.
§ 2" O recurso deverá indicar a correção a ser

procedida e sua justificação; •
§ 3' Em sessão extraordinári~, convocada logo

que encerrado o prazo referido no rarágrafo ante
rior e publicados os avulsos, o Plenário decidirá
sobre cada recurso, em votação única, encaminha
da por cinco (5) minutos, pelo autor e por um
dos Relatores; .
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VIII - dotações destinadas a obras e serviços
no setor de combate às enchentes e secas, e irriga
ção, distribuição nas áreas necessitadas diretamen
te proporcional à população e à área;

IX - dotaçôcs destinadas a obras e serviços na
Faixa de Fronteira, distribuição proporcional à po
pulaçáo de municípios a serem contemplados.

Ar!. 95. Concluida a apreciação do plenário
sobre os recursos, abrir-se-á o prazo de dez (10)
dias, para a apresentação de emendas na Comissão
Mista.

§ 1" As emendas às dotações referidas no §
lodo ar!. 94, serão subscritas pela maioria absoluta
dos membros da bancada de cada Estado e do
Distrrito Federal e deverão se compatibilizar com
a relação e o quadro de valores referidos no artigo
anterior;

§ 2' As emendas a outras dotações, inclusive
daquelas que visem a instituir, elevar o li reduzir
dotações globais, serão, obedecido o disposto no
§ 3', do ar!. 166 da Constituição, apresentadas pelos
Relatores, pelos líderes partidários ou de bloco
parlamentar da Câmara dos Deputados e do Sena
do Federal ou por vinte (20) Deputados e cinco
(5) Senadores, no mínimo.

§ 3' As votações, na Comissão Mista, sobre
matéria orçamentária, iniciar-se-ão pelos represen
tantes ou Câmara dos Deputados, sendo que o
voto contrário da maioria dos repre~entantes de
uma das Casas importará na rejeição da matéria.

Art. 97. Encaminhadas ao Plenário o projeto
e as emendas com seus pareceres, dentro de qua
renta e oito (48) horas, será convocada sessão do
Congresso para aprovação da matéria.

Art. 98. A matéria será submetida, nos termos
dos arts. 36, 37, 38, 39, 40, 41 c 42 à discussão
única, durante a qual poderá qualquer Congressista
apresentar requerimento de destaque para votação
em separado de Bmenda.ou parte do projeto.

Art. 99. Encerrada a discussão, passar-~e-á à
votação, em 'turno único, do projeto e, sucessiva
mente, das emendas com patecer favorável, das
emendas com parecer contrário e da matéria desta
cada.

Art. 103. A tramitação de projetos de lei rela
tivos ao plano plurianual, às Diretrizes Orçamen
tária c aos créditos adcionais, aplicar-se-ão, no que
couber, as normas previstas nesta Seção.

Parágrafo único. Em caso dc projetos de lei
autorizando a abertura de créditos suplementares,
adcionais ou especiais, destinados a atender despe
sas urgentes com obras e serviços nos setores da
saúde, segurança pública, justiça e defesa civil po
derá o Presidente da Comissão encaminhar a maté
ria ao Plenário onde, após parecer oral do relator
designado pela Presidência, será submetido à dis
cussão única e, em seguida, votado.

Justificação

A Constituição Fede~al ~romov~nsábias e op~rtunas

inovações no que toca a elaboraçao orçamentana.
Ao Congresso foram atribuídas prerrogativas que,

se de nm lado enriquecem extraordinariamente sua
competência, de outro, aumentam significativamente
sua responsabilidade. Para se chegar a essa constatação,
basta que se atente para o que estabelece o caput do
art. 166 da Lei Maior. Reza esse artigo que "os projetos
de lei relativos ao plano plurianual, às diretrizes orça
mentárias, ao orçamento annal e aos créditos adicio
nados serão apreciados pelas duas Casa do Congresso
Nacional, na forma do regimento Comnm".

Ora, o Regimento Comum, até a presente data, não'
foi adaptado ànova Constituição. Tal circunstância vem
dificnltando o exercício das tarefas cometidas ao Con
gresso Nacional no que diz respeito à elaboraçáo orça'
mentária e ao exame dos projetos que autorizam a aber-'
lura de créditos adcionais.

É recente oquadro vivido pelo Congresso, quando
da discussão e votação do Projeto de Lei n" 6/89 (CN),
o denominado "Jumbão". A falta de mecanismo que
permitissem um' éXame racional da maté~ia, .n~s ~evoa.
a umacrise com reflexos danosos para a lllstltlllçao.
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Agora, nos preparamos para elabOrar o orçamento
de 1990. Urge o estabelecimento de norma a serem
inseridas no Regimento Comum, de modo a que nos
seja posslvel deliberar, racionalmente, sobre a lei de
meios do próximo exercício, desbobrado no orçamento
fiscal, no orçamento de investimentos das chamadas
esta_tai~e no orçamento da sell\lridade social.

O presente projeto de Resolução visa a atender à
llo)ução desse grave problema.

Se não estabeleCC1rmos normas Claras e eficazes para
a elaboração orçamentária, estaremos criando o clima
favorável à democratização do Congresso e abrindlJ es
paço para um retrocesso.

O projeto que tenha a honra de submeter à delibe
ração do Congresso visa a alterar os arts. 90, 91, 94,
95, 'f7, 98,99 e 103 do Regimento Comum.

A nova'redação do artigo 90 reproduz, para cumrpri
mento de regra de técnica legislativa, o que dispõe a
cOnstituição no § 5' do artigo 165, e dispõe sobre a
Comissão Mista de Orçamento, sua composição e fun
cionamento.

A nova redação do artigo 91 cuida da direção desse
órgão permanente.

A nova redação do artigo 94 disciplina a tramitação
do projeto de lei orçamentária na Comissão Mista, esta
belecendo critérios que assegurarão justa distribuição
dos recursos públicos destinados a obras e semços em
todo o Pais.

A nova redação do artigo 95 regula a apresentação
de emendas, estabelecendo um sistema que estimula
o fortalecimento da Federação através do entendimento
entre os representantes dai bancadas dos Estados e
garante a participação de todos os Congressistas na ela
boração orçamentária.

A nova redação do artigo 98 versa sobre a tramitação
de toda a matéria no plenário.

Por fim, a nova redação do art. 103 adapta a norma
existente an que dispõe a Constituição sobre as novas
atribuições do Congresso, no que toca às leis orçamen
túia&.

As dificuldades que o Parlamento enfrentou e ainda
está énfrentando para votar os projetos de lei que auto
rizam a abertura de créditos suplementares, adicionais
e especiais autorizam a afirmar que, sem a reforma
do Regimento Comum, em caráter excepcional, a lei
orçamentária para o exercício de 1990, não terá condi
ções de ser, votada, sem um terdvel desgaste do Poder
Legislativo.

Eis as razões que justificam a acolhida do presente
projeto de ResoluÇlÍo.

Sala das Sessões, 14 de setembm de 1989. - Antonio
.ÇUIaB KOIIIIer ReIs , Deputado Federal.

O SR. JAYME PALIARIN (PTB - SP. Sem revÍsáo
. do ~r.) - Sr. Presidente, S~ e Srs. Deputados,

lamentavelmente, li: pouca vergonha está instituciona
Iizada neste Pais. Hoje farei um pronunciamento a favor
dos produdores~ Logo após o Plano Verão, veio
JW8 esta Casa a M~da Provisória n' 46, que obrigava
0Jl blinl!os a cobnm:m os débitos dos agricultores ou
dos produtores rurais. de acordo com a variação do IPC;
e muitos bancos estavam cobr,ando esses débitos pela
cademeta de poupança. Naquela oportunidade, quando
50 ,..-odutores for,w;n pagar suas dfvidas, os bancos não
qUlseIam receber, aleglld<i0 que a Medida Provisória
n' 46. \lÚlda não· havia si~o apmvada ~Io Congresso.

Agora, Sr. Presidente, a Medida Proyisória n' 76 vem
facultjr, aos bancos que tinham recebido esses paga
mentos, ou que tinham contratos com os agricultores
e coin os produtmes rurais, cobrar uma diferença de
14%; Portanto, ~ uma diferença a favor dos bancos.

Naquela época, os bancos não quiseram receber as
contas, porque achavam que estavam sendo prejudi
cados; e·a Medida Provisória n" 46 ainda não tinha
sido aprovada nesta Casa. Nesta oportunidade; a Me
dida n' 7S caiu, não foi aprovada, mas os bancos estão
quen;ndo receber "na marra" dos agricultuores, dos
produtores rurais esses 14% alegando que o Banco Cen·
tral teria inviado ciIcular de cobrança.

Com meus parcos conhecimentos jurídicos, sei que
uma lei, para ter eficácia, precisa ser aprovada. Essa
medida não foi aprovada nesta Casa. No entanto, o
Banco Central, não sei por que cargas d'água - não
sei se há alguém levando algum dinheiro por baixo,
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especialmeote os banqueiros, quefize!am financiamen
tos para a agricultura - quer essa medida seja colocada
em prática antes de aprovada; isto é, os agricultores,
embora esperneando e gritando, es~ão pagando; e aque
les que ainda estão pagando vêem seus débitos acres
cidos do juro liberado, não da carteira agrícola, mas
do juro comercial.

Registramos aqui nosso protesto, porque, na verda
de, os agricultores continuam sendo discriminados pelo
Governo e pelas autoridades monetárias do nosso País.

Outro assunto, Sr. Presidente.
Ao ocupar a tribuna desta Casa, quero parabenizar

o povo e as autoridades do Município de Limeira, em
São Paulo, pela passagem do aniversário da cidade no
próximo dia 15 de setembro.

No século XVIII, Sr. Presidente, com as Entradas
e Bandeiras, costumavam os desbravadores descansar
num pouso situado a 160 quilômetros da Capital do
Estado, em um local onde futuramente seria erguida
a cidade de Limeira. Tendo em vista essa prática, calçu
la-se que Limeira tenha surgido nessa época.

A região ficou conhecida mais tarde nos mapas e
roteiros dos BllOdeirantes como sertões do Tatuibi. Daí
em diatne, o pequeno povoado passou a denominar-se,
por aqueles sertanistas, Rancho do Morro Azul e mais
tarde Rancho da Limeira.

Com o freqüente desenvolvimento da vila, em 22
de junho de 1844 foi criado o Municfpio. Sua elevação
à categoria de cidade ocorreu através da Lei n° 13,
de 18 de abril de 1963.

Limeira é hoje, Sr. Presidente, um Município que
cresce a passos largos, contribuindo de foTina substan
cial para o crescimento da economia do meu Estado.

Ao encerrar este pronunciamento, quero, mais outra
vez, congratular-me com o povo e as autoridades de
Limeil"a, pelo· transcurso de mais um aniversário de
sua cidade.

Era o que tinha a dizer.

O SR. JOSÉ DUTRA (PMDB - AM. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, S~ e Srs. Deputados;
finalmente, no Ministério da Fazenda, está sendo deci
dida a liberação de cotas de importação para a Zona
Franca de Manaus: Depois de quatro meses e lutas
incansáveis, eis que o Sr. Mi~tfo da Fazenda resolve
atender a uma reclamação justa dos empresários da
Zona Franca de Manaus. O não-atendimento, pelos
órgãos do Governo Federal, dessa liberação determi
naria a paralização de cerca de cem indústrias da capital
amazonense e, como conseqüência, a demissão de cerca
de dez mil operários do seu distrito industrial.

Venho à tribuna fazer o registro desta importante
decisão, que o Ministro da Fazenda, juntamente com
o Diretor da Cacex, está tomando nesta hora. Resta,
entretanto, fazer aqui um apelo, no sentido de que
a liberação seja em tomo de duzentos e quarenta mi
lhões de dólares, reclamados pelo parque industrial de
Manaus e pelo comércio da Zona Franca, porque, se
não.for liberado essa quantia, prejufzos consideráveis
advirão para o comércio e a indústria da Zona Franca
de Manaus.

Fui informado, pela Liderança do Governo nesta Ca
sa, de que o Sr. Ministro da Fazenda estaria estudando
a liberação de r",cursos da ordem de 100 a 180 milhões
para importação.

Gostaria de deixar registrada minha instisfação, por
que 180 milhões de dólares não são suficientes para
atender sequer a um terço das reivindicações dos empre
sários de Mailaus, situados na faixa de 600 milhões
de doláres.

Diante das pressões exercidas pela bancada do Ama
zonas no Congresso Nacional, pelo Governador do Es
tado e, sobretudo, pelos empressários da região, senta
ram'se à mesa o Sr. Ministro da Fazenda e o Diretor
da Cacex, a fim de examinarem, em profundidade, a
necessidade inadiável da liberação, pelo menos, de 240
milhões de dólares para a importação na Zona Franca
de Mana"'.

A SRA. BENEDITA DA sn.VA (PT - RJ. Pronuncia
o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Sr" e Srs. Depu
tados, apresentei hoje à minha Comissão de Relações
Exteriores desta Casa a "Proposta da Frente Faraburtdo
Marti para Libertação Nacional de El Salvador, Centro
AInérica. Este é mais um passo rumo à democratização,
para pôr fim às hostilidades e alcançar uma paz justa
e duradoura em EI Salvador.
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Sr. Presidente, nessa proposta a FMLN expressa a
vontade política de iniciar um processo de diálogo ~

negociação que coloque fim a uma guerra que completa
10 anos e matou mais de 70.000 mil salvadorenhos.
Fica bastante claro a disposição de colocar todos os
esforços na construção de uma verdadeira democracia
que assegure a paz.

Passo à leitura, na íntegra, da Proposta da FMLN:

I) Cessar Fogo (acordado no máximo. até
15·11-89), em base aos seguintes pontos:

a) Início de um processo de reformas no sistema
jurídico, nomeando uma Corte Suprema de Justiça
e um Fiscal·Geral da República de consenso entre
o Governo e os partidos de oposição.

b) Acordo sobre um conjunto de medidas que
assegurem o fim de todas as formas de repressão
e a plena vigência a todas as liberdades democrá
ticas. Estas medidas deverão ser verificadas pela
Organização das Nações Unidas (ONU) e pela Or
ganização dos Estados Americanos (OEA).

e) Acordo para prosseguimento de um processo
judicial honesto, que esclareça as responsabilida
des e uma sentença a todos os culpados pelo assassi
nato de Mons. Romero e a todos os envolvidos
nos "esquadrões da morte". Enquanto se realiza
o julgamento, todos os funcionários do governo
implicados deverão ser exonerados de seus cargos.

d) Acordo para desativar a base econômica da
confrontação pol(tica e social a partir da manu
tenção das reformas impulsionadas pelo governo
anterior. Suspensão da devolução e seus antigos
proprietários de todas as terras afetadas pela refor
ma Agrária e remoção de obstáculos legais para
a implementação da 11 Fase da Reforma Agrária.
Suspensão de medidas ecoDÓmicas que ocasionam
uma alta do custo de vida, especialmente nos preços
de produtos básicos de consumo popular.

e) Acordo sobre medidas de autodepuração e
profissionalização das Forças Armadas que permi
tam abrir, espaços reais à democratização do país.

f) Compromisso de que o governo submeta à
aprovação da Assembléia Legislativa os acordos
de reforma da Constituição que resultem da nego
ciação.

g) Acordo para adiantar as eleições legislativas
e municipais de 1991, com o objetivo de viabilizar,
em curto prazo, uma reforma constitucional e apro
ximar-se do fim da guerra e alcançar uma paz justa
e duradoura em nosso Pals.

b) Mútuas garantias operacionais e de assenla
mento das Forças Militares, que assegUl'Cm a efe
tiva vigência do Cessar-Fogo, sem que isto implique
uma ruptura da integridade do território nacional.

m Passos inldals plIJ'lI a Incorporação da FMLN
na vida poIftlca.

Ao chegar a um acordo de Cessar-Fogo, no máxi
mo até 15-11-1989, a FMLN está disposta a dar
um primeiro passo para sua incorporação política
integrando-se à legalidade como partido político,
a seus dirigentes e ativistas polfticos, assim como
suas radiodifusoras e demais instrumentos de im
prensa e propaganda.

Este seria um passo transcendental e histórico
no caminho da democratização. É um passo que
implica grandes riscos, mas estamos dispostos a
assumi-los como mostra de uma vontade efetiva,
mesmo que as negociações para o fim definitivo
das hostilitlades não este ia concluídas.

III) Negociação plIJ'lI um fim definitivo das hostl·
lidades e a In"ração total da FMLN à vida polltlca
(00 máximo até 31-1·1990).

A partir da implementação de um Cessar-Fogo,
se procederia à negociação para o fim definitivo
da luta armada em base aos seguintes pontos:

a) Aprovação, pela atual Assembléia Legisla
tiva, do projeto de reforma constitucional, acor
dado durante as negociações e implementação dos
mecanismos idôneos para adiantar as eleições régis
lativas e municipais.

b) Reestruturação do sistema eleitoral e refor
mas na atual lei eleitoral, com a participação de
lodos os partidos políticos legais ou em formação.
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c) Acordo específico para o reconhecimento de
um só exército nacional c uma redução gradual
ao tamanho estritamente necessário para a defesa
da soberania nacional.

Dissolução de todos os órgãos de segurança
atuais e formação de uma única política. sob um
comando civil.

d) Acordo para propor ao Congresso Norte-A
mericano a transformação da assistência militar em
um fundo de ajuda para a recuperação econômica
e social do país.

Sr. Presidente, esta proposta foi apresentada ontem.
dia 13 de setembro, na cidade do México, durante reu
nião de diálogo com a FMLN.

A paz é a grande aspiração e exigência de todos os
salvadorenhos. Depois de 10 anos de guerra, configu
ra-se uma possibilidade mais clara de responder a este
anseio.

A FMLN apresenta uma nova proposta para acabar
com a guerra pela via política, respondendo, assim,
à aspiração de paz de toda a nação.

Os salvadorenhos esperam, do governo e das Forças
Armadas uma atitude patriótica, que permita discutir
esses acordos. Da mesma forma esperam contar com
uma cooperação construtiva do governo nortc-amcri
cano.

Sr. Presidente, é importante o apoio do Governo
brasileiro a essa questão. Indubitavelmente estará so
mando contribuição ao esforço latino-americano, em
busca da paz e de democracia em El Salvador.

o Sr. Adylson Motta -Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Faria de Sá) - Tem
V. Ex' a palavra pela ordcm.

O SR. ADYLSON MOTTA (PDS - RS. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, estou inscrito para falar
hoje e já foram chamados os deputados cOm inscrição
posterior à minha. Peço a V. Ex' ,úma explicação para
essa discriminação que se começa a estabelecer aqui
no plenário.

O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Faria de Sá) - Infor
mo ao nobre deputado que a única Deputada chamada
para falar com inscrição posterior à de V. Ex' foi a
nobre Dcputada Benedita da Silva, que simplesmente
fez um encaminhamento e não usou o tempo. Por isso,
deferi o pcdido de S. Ex'

O Sr. Adylson Motta - Então, peço a palavra a
V.Ex' para encaminhar o meu pronunciamento.

O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Faria de Sá) - Após
a nobre Deputada Lurdinha Savignon V. Ex' poderá
fazer o encaminhamento.

O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Faria de Sá) - Con
cedo a palavra à Sra. Lurdinha Savignon

A SRA. LURDINHA SAVIGNON (PT - ES. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, está na Ordem
do Dia de hojc. para votação em regime de urgência,
o Projeto de Lei n' 1.456, de 1989. da maior importância
para a classe trabalhadora do Estado do Espírito Santo,
porque cria a 17' Região da Justiça do Trabalho e o
respectivo Tribunal Regional do Trabalho no meu Es
tado.

Congratulo-me 'com os trabalhadores pela conquista
desse instrumento que, sem dúvida, agilizará as decisões
dos processos trabalhistas. Gostaria, também de exter
nar satisfação por ter colaborado para que o TRT se
coneretizase. Os trabalhadores e juízes podem medir
bem a importância dessa conquista, já que as ações
trabalhistas, hoje, são julgadas na Primeira Região do
Estado do Rio de Janeiro. quc se encontra sobrecar
regada. Por isso as audiências de interesse do Estado
do Espírito Santo estão sendo marcadas para maio e
'junho do ano que vem.
, Para se ter um idéia da morosidade da Justiça do
Traballto, hoje estão pendentes as seguintes ações: re
posição da URP dos metalúrgicos, dos eletricitários e

·de outras categorias, como os portuários; reposição das
perdas do Plano Bresser; adicionais de risco que envol

'vem 658 reclamantes; reposição salarial contra a HVM,
de interesse de oitocentos companheiros desde novem-
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bro passado e outras que envolvem interesses de empre
gadas domésticas, comerciários e trabalhadores rurais.

Assim, á matéria é da máxima importância para os
trabalhadores do Espírito Santo. Solicitamos de todos
os !,arlamentares desta Casa. no sentido -de sua apro
vação.

O SR. GERALDO ALCKMIN (PSDB - SP. Sem
revisão do orador.) -Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, trazemos a esta Casa conclusões de importante
trabalho do Professor Antônio Franco Montoro, Vice
Presidente da Sociedade Internacional de Mastologia,
sobre um dos mais graves problemas de Saúde pública
do País: câncer de mama.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O ORA
DOR:
O CONTROLE DO CÂNCER DE MAMA

As taxas crescentes de ocorrência do cãncer de mama,
nôs quatro cantos do mundo, têm provocado na classe
médica a busca pela caracterização de um grupo popula
cional mais exposto à doença. A tais mulheres, que
reuniriam diferentes fatores, alguns já reconhecidos ou
tros apenas supostos, que facilitariam o desenvolvimen
to do tumor. foi atribuída a denominação de grupo
de alto risco de mama.

Em função do maior ou menor exagero na seleção
desses fatores de risco que inclui aspectos genéticos
e hereditários, de antecedentes familiares ou pessoais,
do estilo de vida nos hábitos •. sejam aliemtares ou no
uso de dro'gas medicamentosos, ·a Medicina elaborou
uma relação de mulheres mais expostas a contrair a
doença. A elas se dirigem as recomendações da prática
do auto-exame de mama e a execução periódica de
mamografias. para facilitar um dianóstico precoce da
moléstia, oportunidade em que as taxas de cura elevam
e simultaneamente os percentuais de mortalidade e mu
tilação se reduzem a níveis significativos.

Infelizmente, a Medicina atual não dispõe, no câncer
de mama. de recursos para execução de uma prevenção
individual e direta. tal como existem para o câncer gine
cológico do colo uterino, em que um teste seguro barato
pode evidenciar a existência de uma lesão precursora.
de fácil remoção e efetiva prevenção de um futuro cân
cer.

E~ta é a explicação para o que vem ocorrendo na
atualidade nacional. Campanhas de divulgação pela mí
dia. dc iniciativas federal e estadual. artigos em jornais
e revistas de larga circulção têm-~ sucedido na impren
sa brasileira, Não contando com pm teste realmente
preventivo, procura-se combater a moléstia a através
de campanhas para diagnósticos precoces da doença.

Em termos de eficiência será esta a melhor conduta?
Divulgar a prática do auto-exame provoca ansiedade
na mulher e maior demanada de assistência especia
lizada. tanto no setor público carente quanto na área
privada dispendiosa, ambas já extremamente sobrecar
regadas.

Na realidade, o problema do câncer de mama é mais
amplo. Nos Estados Unidos, onde a incidência é das
mais altas do mundo, os levantamentos indicam que
10% da populção feminina, ou seja, 1 entre 10, tem
ou terá câncer de mama em sua vida. Há 15 anos este
risco era de 1 para 20. É portanto. problema grave
de saúde pública que implica em abordagem mais ampla
do que qivulgar conhecimentos para uma proteção indi
vidual. E nccessária a adoção de medidas para a preven
ção primária da doença. Procurar reduzir a incidência
do câncer de mama na população como um todo, através
do combate às suas causas primárias. Ou seja, por analo
gia ao cânceer do pulmão, combater o que seria o "taba
gismo" do câncer mamário.

Numa guerra convencional ou nos bastidores da
"guerra fria" os serviços de informação e contra-in
formação são, hoje, indispensáveis. O mesmo vale na
luta contra o câncer. Na Medicina, os serviços de infor
mação são os dados epidemiológicos. Estes apontam
o câncer mamário como o líder incontestável na incidên
cia, e especialmente, nas taxas de mortalidade da popu
lação feminina em todo o mundo. Lideranças csporá
dicas do cólo do útero em algumas regiões mais pobres
do Brasil e da Índia, ou do estômago, na China e no
Japão, representam exceções que, dizem, confirma~

a regra. Os números representam valores mUlto maIs
elevados do que a incidência do câncer do pulmão.
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Os serviços de informação da Medicina indicam o câncer
da mama como um inimigo muito mais ativo e perigoso
do que ó câncer pulmonar. Torna-se. portanto, impera
tiva uma campanha mais intensa do quc aquela que
vem sendo promovida há vários anOs através do com
bate ao tabagismo para reduzir a incidência do câncer
do pulmão.

Qual seria o agente, ou seja, a "nicotina" do câncer
de mama? Pistas não faltam. Admite-se hoje qne na
gênese de um câncer haja pelo menos a contribuição
mínima de dois agentes. Um dito iniciador. freqüen
temente genético e outro, dito promotor. de causa geral
mente extcrna ou ambiental.

As evidências acumuladas ao longo de decênios indi
cam que o meio hormonal elou suas alterações na mu
lher como uma etapa inquestionável no aparecimento,
no desenvolvimento e na regressão do câncer mamário.

Ensaios de carcinogênese experimental apontam os
hormônios estrogênicos como responsáveis pelo apare
cimcnto do câncer de mama em algumas raças animais.
Pesquisas dos níveis hormonais no sangue de popula
ções femininas, acompanhadas durante anos. demons
tram que as taxas mais elevadas de hormônios estrogê
nicos provocaram maior freqüência de câncer mamário.
Estudos executados em populações migrantes, - que
partindo de regiões de baixa incidência (Japão) passa
ram por âreas de ocorrência mediana (Havaí) para se
fixarem em regiões de incidência elevada (Costa Oeste
dos Estados Unidos) -. exibiram paralelamente taxas
crescentes de cãncer mamário, demonstrando, assim,
a importância do meio ambiente e do estilo de vida
na ocorrência deste tipo de câncer. Tais estudos, que
se concentraram especialmente nas mudanças dos hábi
tos alimentares e no meio hormonal das migrantes, iden
tificaram apenas uma sutil modificação na estrutura quí
mica dos hormõnios estrogênicos. Pesquisas mais recen
tes sugerem que esteja na condição de hormônio livre
no sangne. e não combinado a outras substâncias, a
razão principal do risco cancerígeno dos cstrógenos.

Se aos estrógenos é atribuida esta co-participação
na gênese do câncer de mama, forçoso é indagar se,
paralelamente às crescentes e assustadoras taxas de
ocorrência deste câncer, aumentos de oferta ou de de
manda destes hormônios à população feminina, vêm
também acontecendo. A resposta é necessariamente
afirmativa e ela surge sob três formas principais, que
poderiam ser relacionadas na ordcm crescente de sua
importância.

E o Prof. Antonio Franco Montoro sugere três medi
das fundamentais para diminuir a administração de es
trógeno de hormônio para as mulheres.

A primeira embutida em cremes cosméticos de maior
consumo nas áreas urbanas de maior poder aquisitivo,
que coincidentemente exibem as taxas de incidência
mais alta deste tumor. Em segundo lugar, na alimen
tação sob forma residual, na ingestão de carne de ani
mais criados com rações enriquecidas por hormônios
femininos. Esta é matéria de implicações jurídicas e
repercussões econõmicas de tão grande importância que
o Mercado Comum Europeu nas suas etapas de unifica
ção o incluiu como assunto a ser discutido e disciplinado
antes de 1992. Por último, na forma médico-farmacêu
tica, pelo uso indiscriminado de preparos hormonais.
visando retardar a chegada da menopausa em etapa
crítica da vida da mulher e na popularização do uso
da pilula anticoncepcional. Especialmente por esta via.
estudos executados na Inglaterra demonstram que o
hábito prolongado e continuado na utilização da pilula
ames da ocorrência do primeiro parto. eIn jovens com
antecedentes familiares de câncer de mama, provocou
as taxas mais altas de incidência da doença no país.

Meditando nestes fatos e me empenhando na adoção
de uma política de prevenção primária do câncer mamá
rio, imagino o futuro quando, a exemplo da advertência
hoje presente nos maços de cigarros, as cartelas de
anticoncepcionais incluam a frase: O Ministério da Saú
de adverte que este produto pode ser danoso à saúde,
especialmente nas jovens que ainda não se tornaram
mães. - Antonio Franco Montoro, especialista em cân
cer da mama, Vice-Presidente da Sociedade Interna
cional de Mastologia.

O SR. ADYLSON MOTTA (PDS - RS. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, peço a V. Ex' autorizar
a transcrição nos Anais da Casa, como parte integrante'
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do meu pronunciamento. do editorial do Jornal do Bra
sil intitulado "Sob o Signo do Vazio". De certa forma,
tal artigo corrobora meu pronunciamento de anteon
tem. quando expus as razões do meu voto contrário
a mais essa tentativa. finalmente concretizada, de se
alterarem as regras eleitorais às vésperas das eleições.
Tal precedente, já que anteriormente era regra. após
a aprovação da nova Constituição certamente nos leva
rá. no ano que vem. a recorrermos novamente a esse
expedicnte, quando o Presidente da Reptíblica, que
usará um novo domicJ1io eleitoral, terá de recorrer a
uma lei que altera o prazo. a' fim de concorrer pelo
Estado de Mato Grosso. de Goiás. Tocantins ou Rorai
ma. como estão comentando. Referido artigo coincide
com aquilo que tentei dizer nas três vezes em que votei
contra o projeto da reunião secreta e esotérica dos Líde
res aqui na Casa.

De outra forma, SI. Presidente, quero apenas fixar
uma posição. Sou a favor de privatizações. Acho que
o Estado brasileiro cresceu demais: possui 513 empre
sas. sem falar nos 80 conselhos. 22 grupos especiais
de trabalho e outros órgãos vinculados a essas empresas.
O Estado agigantou-se. estendeu-se e foi incompetente.
Sou privativista por convicção. Mas quero aqui declarar
que, nesse final de Governo - aliás esse Governo já
acabou - no tempo que falta para cumprir sua agenda.
até 15 de março do ano que vem. não votarei a favor
de medida alguma visando à privatização de qualquer
empresa. Em primeiro lugar, porque é preciso estabe
lecer uma regra genérica e básica. disciplinando. e esta
belecendo as prioridades; em segundo lugar. porque
esse Governo foi pródigo em falcatruas e escãndalos
ao longo da sua existência. É muito perigoso dar-se
um cheque em branco ao final do Governo. porque,
com o nosso voto, poderemos estar coonestando coisas
que se transformarão em atos indignos na Adm inis
tração Pública Federal. Embora, por princípio. a favor
de privatizações, não votarei a favor de nenhuma delas
nem da vcnda de apartamentos. Isso é muito perigoso
- repito - em final de governo. porque poderá trans
formar-se em melancólica e trágica herança da qual
haveremos de nos envergonhar depois. Acho que isso
deveria ser feito no início de um governo. Se temos
uma eleição no dia quinze de novembro, sc temos a
esperança de que esse País tome novos rumos daqui
para frente. inclusive no caminho da moralização públi
ca. penso que o momento oportuno para essas mcdidas
não seja agora, e sim a partir do Governo que haverá
de ser eleito legitimamente pelo povo brasileiro.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O ORA
DOR.

SOB O SIGNO DO VAZIO

Dois dias antcs de começar a lengalenga do horário
eleitoral gratuito. a Câmara·dos Deputados aprovou.
finalmente. a adoção da cédula mista na eleição de
15 de novembro. Foram muitos dias de nervosismo e
sucessivas faltas de quórum, com que alguns grupos
pretendiam bombardear uma decisão que poderia bene
ficiar ume prejudicar outros candidatos.

A matéria vai agora para o Senado. más os debates
da Câmara .iá deram o tom de uma polêmica que, a
rigor, nem poJjmica é. Em meio a tantos projetos de
iniciativa do governo já com prazo de votação esgotado.
os Deputados perderam um tempo precioso bordando
filigranas em torno de uma questão que ressuscita como
fênix a cada eleição.

Os mesmos parlamentares que concederam na Cons
tituição o direito do voto aos analfahetos se enredam
agora num falso drama de consciência que- é mais um
problema pessoal do que uma questão nacional. Muito
mais importante do que a capacidade do eleitor de votar
é a necessidade que o eleitorado de setenta milhões
de pessoas tem de conheccr, afinal, como se deve votar
de uma vez para sempre.

As regras do jogo mudam a cada eleição, não necessa
riamente para '0 aprimoramento do sistema, mas para
a satisfação de interesses imediatistas. Mudam os méto
dos. mas continuam os mesmos grupos - estes sim.
imutáveis. montados egoisticamente sobre interesses
privados. 'Enquanto a tendência mundial é a votação
automática, que garante resultados mais limpos e rápi
dos. o Brasil continua atrelado à velha cédula que sofre
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metamorfoses internas capazes não só de perturbar o
eleitor analfabeto mas, até mesmo. o eleitor univér
sitário.

Concedido o voto ao analfabeto (dentro do universo
brasileiro que contém setcnta por cento de analfabetos
ou superficialmente alfabetizados), esperava-se de saída
que os parlamentares tratassem de dar conseqüência
à sua própria decisão, procurando facilitar o trabalho
dos novos eleitores. O que se viu, no entanto. foi uma
sarqivada de casuísmos tendentes a impingir sistemas
de votação que beneficiam não o eleitorado. mas os
políticos que desejam se servir mais à vontade do eleito
rado.

A cédula agora aprovada na Càmara, introduzindo
uma parte na qual o eleitor escrevc o nome do candidato
ou o número ou a sigla do partido, e outra parte com
a tradicional relação de todos os nomcs diante dos quais
o eleitor crava o do seu escolhido com um X (na cabine,
escolhe-se a parte de cima ou a de baixo), ainda é
o menor dos males, mas seguramente não é o ideal
num país que universalizou o direito do voto.

Cada partido se julga com o direito de mudar a legisla
ção eleitoral para servir aps seus próprios propósitos
e prejudicar o adversário. E o espírito de tirar vantagem
de tudo. com desprezo pelos os anseios reais de um
eleitorado desejoso de travar contato, através da cam
panha, com os problemas nacionais e as propostas para
suas soluções.

Começa assim a campanha sob o signo do vazio, do
oportunismo, da complicação e de uma imagística ambí
gua que a partir de amanhã invadirá em massa o lar
do eleitor. através da televisão e do rádio. para dccidí-lo
a votar não naquele que apresente o melhor programa.
mas naquele que se apresente como um produto mais
facilmente biodegradrável.

o SR. ERNESTO GRADELLA (PT - SP. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, queremos registrar
que finalmente esta semana. mais precisamente na se
gunda feira, dia li. ao cair da noite, o único preso
político existente no País foi libertado: o Vereador Ro
mildo Raposo, pelo PT dc Diadema, indentificado com
a tendência interna do PT "Convergência Socialista".

O Vereador Romildo Raposo, preso por apoiar a
inv.asão de centenas de famílias de sem-tetos ao "Buraco
do Gazuza", terreno da Prefeitura de Diadema e, por
isso. resistir à ação policial de cumprimento do mandato
de reintegração de posse impetrado pelo Prefeito José
Augusto, eleito também pelo PT, declarou em recente
entrevista ao Jornal "Convergéncia Socialista", conce
dida ainda na prisão:

"O Prefeito de Diadema, em 8 meses de gestão,
já arrasou com toda a tradição classista. dc luta
e democrática, espezinhando o programa e a prá
tica do Partido dos Trabalhadores em todos esses
anos (desde a sua fundação). Ele dividiu o PT,
manchou o seu nome, prejudicou a campanha do
companheiro Lula. usou os piores métodos bur
gueses.

Não podemos deixar o partido nas mãos de gente
como esta.

(... ) Prccisamos do PT das lutas, das greves. das
ocupações. Por isso. faço um chamado a todos os
trabalhadores petistas a defenderem o PT das ori
gcns, o PT das lutas. repudiando esta ação do Pre
feito de Diadema e exigindo da direção de nosso
Partido que rompa com a Prefeitura, que diga clara
mente que este não é o programa do partido, que
o verdadeiro PT não é o do Zé Augusto."

Foi muito importante a luta que se travou. Inclusive
a vitória da libertação de Romíldo coincide com a vitória
dos companheiros de Diadema, que ocuparam o terreno
chamado "Buraco do Cazuza" e lá estão, construindo
suas moradias, garantindo a habitação a que têm direito.
Achamos que, na luta desses companheiros, reside toda
tradição de luta do Partido dos Trabalhadores, que ago
ra se consubstancia na candidatura de Lula à Presidência
da República, o qual tem uma posição clara a esse
respeito: se há um terreno desocupado, o trabalhador
sell} moradia tem o direito de ocupá-lo.

E justamente <j. libertação do companheiro Romildo
Raposo, a suspensão da reintegração de posse, com
a conseqüente evacuação da Polícia Militar da área e
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a reconstrução de todos os barracos destruídos por or
dem do Prefeito que demarcam a primeira vitória deste
PT de que fala o companheiro Romildo. o PT das lutas,
das ocupações; a primeira vitória do PT. do qual nosso
candidato Lula também fala, quando diz que é justa
a ocupação e que é contra a rcpressão e a prisão de
militantes petistas.

Consolidar esta vitória do PT significa agora incre
mentar a batalha junto ao Diretório Nacional do Parti
do, que se reúne neste final de semana, pela revogação
da expulsão de Romildo, Tonhão e Bani, decidida buro
craticamente pelo Diretório Municipal de Diadema, e
pela imediata reintegração dos três lutadores, com ple
nos direitos, nas fileiras do partido, Esta é a tarefa
urgente, à qual todos os militantes e simpatizantes do
PT estão convocados.

Removendo essa mácula da trajetória de nosso parti
do, retomando as mais sólidas tradições do nosso Parti
do dos Traba,lhadores, ganha um salto qualitativo a
campanha do nosso candidato Luiz Inácio Lula da Silva
contra todas as alternativas patronais. .

Nas lutas, contra os planos de arrocho e privatização
dos demais candidatos. a favor das greves e das ocupa
ções, tal qual manifestou em sua última entrevista na
TV-Globo, a campanha do comapanheiro Lula vai deli
neando um perfil claro, classista e de luta, que, temos
certeza, encherá de empolgação as dezenas de milhares
de ativistas que smgiram das greves, das ocupações
de terra, dos enfrentamentos e mobilizações da cidade
e do campo.

O SR. GONZAGA PATRIOTA (PDT - PE. Pronun
cia o seguinte discurso.) - SI. Presidente, Sr" e Srs.
Deputados, Há poucos dias usei esta tribuna para tratar
da defesa de importantes assuntos administrativos do
Governo do Estado de Pernambuco. Por um dever de
justiça e imbuído de forte compromisso com os agricul
tores do meu Estado, solicitava naquela oportunidade
ao Governador Miguel Arraes que mantivesse a Dire
toria de Assuntos Fundiários, órgãos da estrutura admi
nistrativa da Fundação Estadual de Planejamento Agrí
cola de Pernambuco - CEPA-PE, órgão de planeja
mento 'do desenvolvimento agrícola criado em 1970,
subordinado à Secretaria de Agricultura, que tem como
objetivo viabilizar o exercício do planejamento agrícola
a nível do governo estadual. No início da administração
do Governador Miguel Arraes, a CEPA-PE passou a
ter mais uma importante missão: a de coordenar c exe
cutar o programa fundiário do Estado, uma vez que
as atribuições da antiga Comissão Estadual de Terras
passou a ser da responsabilidade daquela importante
Fundação.

Hoje, surpreendentemente, sou informado por um
grupo de funcionários que representam a maioria do
seu quadro, que estão propondo a extinção da CEPA
PE como parte do projeto de reforma administrativa
executada pelo Governo do Estado. Esto"u certo de
que uma reforma administrativa deverá ter como pres
suposto básico a melhoria no funcionamento geral da
organização, representada pclo seu fortalecimento téc
nico e institucional, variáveis que até aqui infelizmente
não foram incorparadas à proposta de extinção da CE
PA-PA.

Tal fato, Sr" e Srs. Deputados, agrava mais ainda
o estado de desespero e de falta de perspectiva para
mais de 200 funcionários do órgão que até o presente
não têm elementos concretos e viáveis para aceitarem
a proposta anunciada pelos técnicos do Grupo Execu
tivo de Reforma Administrativa - CERA-SAg, que
reduz uma Fundaçãoda importância da CEPA PE a
um simples Departamento da administração direta, com
graves prejuízos para o próprio Governo. É lamentável
que isto esteja ocorrendo com aquel órgão, uma vez
que o mesmo tem relevantes e destacados serviços pres
tados aos agricultores e trabalhadores de Pernambuco.
A CEPA - PE sempre emprestou suportl; técnico ao
Governo do Estado, ao Poder Legisltivo, à Secretaria
de Agricultura, ao Ministério da AgriculturafInera, â
Sudene, às Prefeituras e aos agricultores e trabalhadores
rurais. E~tou certo de que o Governo Miguel Arraes
e o Secretário de Agricultura José Almino Pinheiro
não foram devidamente informados a respeito do poten
cial que aquela organização possui para prestar serviços
ao Estado. Ela dispõe de um quadro técnico de alto
nível em relação à média de conhecimento dos funcio-
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narios estaduais, quase todos com curso de espeicia
lização em planejamento agropecuario. ministrados pe
la Sudcnc, Minagri. [ncra e BNB. Por isso é que aquela
ive estrutura flexível. até recentemente mostrava ex
pressivos resultados operacionais. Esteio aí mais de duas
centenas de trabalhos técnicos realizados n05 últimos
anos. principalmente projetos para captação de recursos
financeiros. estudos de mercado. acompanhamento da
política agropecuária. elaboração dos orçamentos da
Secretaria de Agricultura, pesquisa de mercado e preços
agrícolas. apoio à SAg na coordenação das ações do
governo no setor agrícola, todos de extrema impor
tância para qualquer programa dc governo.

Diante de tudo isso e levando em consideração que
o momento atual em relação ao setor agropecuário esní
a exigir maior reforço institucional, com a finalidade
de assegurar o seu fortalecimento é que solicito ao Go
vernador Miguel Arraes que determinc à sua assessoria
uma revisão imediata nos conceitos de reforma admins
trativa na esfera da Secretaria de Agricultura. de modo
a garantir à CEPA-PE. como unidade de planejamento
agropecuário da SAg. condições mínimás de continuar
servindo a Pernambuco.

Com o parlamentar. não podia deixar de tratar desse
assunto tão relevante para a vida administrativa e técni
ca da Secretaria de Agricultura e da CEPA-PE, uma
vez que assim procedendo estou contribuindo com a
administração pública citada em níveis satisfatórios.

Aproveito a oportunidade, também para registrar a
presença. em Brasília, de mais de 60 prefeitos do Estado
de Pernambuco, que, com pires nas mãos, andam pelos
Ministérios. em razão de suas prefeituras estarem prati
camente em estado de falência. Por isso, gostaria que
esta Casa agilizasse os projetos em tramitação que rapa
ram um pouco o dano que vem sendo causado aos muni
cípes, principalmente do Nordeste do País.

Era este o registro que queria fazer.
Por fim, peço a V. Ex', Sr. Presidente, autorizar a

transcrição nos Anais da Câmara dos Deputados do
seguinte documento:

POSICIONAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS
DA FUNDAÇÁO ESTADUAL DE PLANEJAMEN

TO
AGRÍCOLk DE PERNAMBUCO - CEPA-PE.

EM RELAÇÃO À REFORMA ADMINISTRATIVA

Os funcionários da Cepa-PE, abaixo assinados. órgão
subordinado à Secretaria de Agricultura, criada em 1970
como Comissão Estadual e em 1976 transformada em
Fundação, preocupados com a preservação do seu patri
mônio institucional, com o objetivo de servir à causa
pública e com a finalidade de contribuir para a valori
zação do planejamento agrícola - base fundamental
para promover transformações no setor, submete à
apreciação de V. Ex', o seguinte:

"Considerando que todo processo d<: modernização
administrativa deve estar necessariamente associado a
uma melhoria institucional e técnica da organização;

"Considerando que o projeto de reforma adminis
trativa, de acordo, inclusive, com o que rece'htemente
ocorreu na área da Seplan, criando a Fipe, com obje
tivos e funções ampliados, como sucessora do Condepel
FiamlFidem e que a proposta da Cepa-PE seguirá proce
dimento administrativo caracterizado como um projeto
restritivo e tímido, em relação às suas funções atuais.

"Consideraado que o potencial de recursos humanos
da Cepa-PE. no que pese o enfraquecimento da organi
zação. continua motivado à trabalhar com o firme pro
pósito de contribuir - para o aperfeiçoamento do pla
nejamento e por conseqüência lutar pelo desenvolvi
mento da agropecuária estadual;

"Considerando que o setor agrícola, no momento
atual, necessita de urna ação técnica eficaz, demandada
das próprias dificuldades estruturais e pelas transfor
mações advindas do novo ordenamento jurídico (Lei
Agrícola em tramitação no Congresso) e numa fase
seguinte. c definição da Lei Agrícola Estadual;

"Considerando que a simples extinção da Cepa-PE,
comprometerá o funcionamento adequado do Núcleo
Setorial de Planejamento da Sag. comprometendo o
trabalho que vem sendo desenvolvido pelo Minagril
Sudene, desde a sua criação (1970);

"Considerando que a fundação Cepa-PE. contraria
mente ao Que ocarre na maioria das organizações públi-
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caso é dotada de uma estrutura administrativa tlexível.
consolidada a partir da experiência adquirida e dos tra
balhos desenvolvidos ao longo dos anos. Consid~rando
ainda, que a mesma é possuidora de um quadro de
pessoal reduzido. os seus funcionários resolvem mani
festar a V. Ex' suas discordâncias e apreensões da possí
vel extinção deste órgão."

Nesta oportunidade. submetem à apreciação de V.
Ex'. as seguintes propostas:

a) que seja restuarada a questão da Cepa-PE no âm
bito da reforma administrativa, com a participação efe
tiva de seus servidores. assegurando-lhes a sua valori-

o SR. MATHEUS IENSEN (PMDB - PRo Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr'< e Srs.
Deputados, com o apoiamento de mais cento e oitenta
e oito Deputados Federais, como exige à própria Consti
tuição. apresentamos à consideração desta Casa e do
Senado Federal a Proposta de Emenda à Constituição
nt' 20/89. que acrescenta § 7' ao art. 150 da Carta Magna,
visando a excluir da imunidade de impostos sobre livros,
jornais e periódicos e papel destinado à sua impressão
todas as publicações que sejam ou venham a ser conside
radas. por lei, ofensivas à moral e aos bons costumes.

A Nação não pode mais assistir. com os nossos braços
cruzados. nós. que somos representantes do povo brasi
leiro no Congresso Nacional. à proliferação incontro
lada de uma enxurrada cada vez maiS' imunda de publi
caçóes de todo tipo que degradam. muitas vezes só
pela imagem e outras tantas com eonfentários escritos.
a alma, a consciência, a mente e o coração de nosso
povo. especialmente a mocidade. a juventude e a infãn
da. E não podemos especificamente permitir que essas
publicações venham à luz, com suas trevas malignas.

Sexta-feira 15 9493

zação institucional. permanecendo com autonomia ad
ministrativa e financeira, condições indispensáveis para
que o órgão cumpra suas funções e possa melhor servir
à Sag e à Sociedade;

h) que seja garantido à instituição. as condições hie
rárquicas necessárias ao enfrentamcnto da complexi
dade da função planejamento agropecuário.

Confiantes na sensibilidade de V. Ex' para as questões
r~lacionadasà valorização do servidor público e do setor
primório estadual, aproveitamos a oportunidade para
externar nosso apreço.

Recife, 20 de agosto de 1989.

apoiadas pelo dinheiro do contribuinte que. dessa for
ma. está pagando pelo que não quer ver ou ler e não
quer que seus filhos e filhas vejam e leiam.

O art. 150 da Constituição, SI". Presidente. numa re
dação inicialmente justa, porém finalmente no mínimo
descuidada, proíbe o poder de tributar dos Governos
Fcderal. Estaduais, do Distrito Federal e Municipais,
de gravarem com qualquer tipo dc imposto. como está
no item d, "livros. jornais, periódicos e o papel desti
nado à sua impressão". A cultura merece amparo do
Poder Público, mas a degradação da cultura, a cultura
imoral e degradante, a cultura que deforma o caráter
e que desprepara o melhor de nosso povo - sua moci
dade. sua juventude, suas crianças - para o que há
de mais sagrado e mais puro. que é o matrimõnio basea
do no amor excelso que une um homem a uma mulher
para a construçeio da famllia e sustentação da sociedade
- esse tipo de L"~ltura ijão merece. não pode merecer
amparo do Estaúú: Antes. deve merecer seu completo
repúdio. -



Por ISSO, estamos propondo o acréscimo ire um§ .
7· ao art. 150, para dispor que "a vedação do incjso
VI, letra d, não se aplica às publicações consideradas
'por lei como ofensivas à moral e aos bons costumes,
beméomo o papel destinado à sua impressão". Isto
'é, esse tipo de publicação e o papel destinado à sua
impressão não podem ser isentos de impostos. Sabemos

.que sempre haverá dinheiro para esse tipo de publica
ções, cómo sempre haverá compradores para elas, mas
não podemos mais permitir que elas sejam subsidiadas
pelo Poder Público. Não queremos mais, nós, Congres
si~tas, assumir,perante a Nação a pesada carga de tribu
,tar feijão, arroz, leite, moradia, salário e outros tantos,
e não tributar o papel e a edição da nojenta subcultura

,.das publicações pornográficas de todo tipo. .
Esperamos, eu e mais cento e oitenta e oito Deputa

dos, a aprovação da Proposta de Emenda Constitu
cional n' 20/89.

Era o que tinha a dizer.

'O SR. SÉRGIO SPADA (PMDB - PRo Pronuncia
o seguinte discurso.) -SI. Presidente, Srs. Deputados,
para os tecnocratas que infelicitam esta Nação, o melhor
caminho para aumentar receita pública é a elevação
dos tributos, pouco importando os efeitos inflacionários
dessa prática e as suas perversas repercussões na bolsa
da classe assalariada e dos pobres.

A Previdência Social, por exemplo, está firmemente
empenhada em majorar as alíquotas devid.as pot patrpes
e empregados, a fim de cobrir imenso rombo cm suas
finanças, muito embora a instituição disponha do segun
do maior orçamento da União.

Em lugar de combater a sonegação ou erradicar as
fraudes freqüentemente denunciadas pela imprensa, o

. Governo tem preferido a solução simplista do aumento
'. das contribuições, apesar dos protestos gerais.

Outra anomalia do sistema diz respeito à falta de
" um eficiente controle sobre o universo de seus benefi

ciários, deplorável falha que não pode ser admitida num
setor público responsável pela movimentação de tão'
elevados recursos finaneiros.

Para ilustrar a assertiva, quero trazer ao 'conheci
menta desta Casa um fato a comprovar a desordem

, administrativa reinante na Previdência Social.
Em Foz do Iguaçu, o aposentado Joaquim Garcia

Ribeiroreeebia seus proventos numa conta conjunta
com sua filha, Maria Aparecida Garcia Pincerati, fican
do a esta confiado o recebimento mensal dos, valores

. de sua pensão, pois a invalidez que o acometera não
permitia que pudesse se 10comoveI.

:' A 25 de dezembro de 1987, com a saúde seriamente
abalada, aquele behquisto cidadão falecia no Hospital
de Itaipu. Sua fainília, sem recursos, procurou o INPS,
conseguindo teceber o aUj11io-funeral, juntando o res
pectivo atestado de óbito e solicitando fosse dada baixa
em sua aPosentadoria. A conta bancária foi encerrada

, no Ul)ibanco, pois, se prestava. unicamente. para os
depósitos creditados pela Previdência.

Agora, pasmem, Srs. Deputados! dezoito meses ap6s
o falecimento, a Sr' Maria Aparecida GarciaPincerati
toma:va conhecimento, por comunicação do aludido
banco, de que a conta comum que mantinha com seu
pai passata.,a, conta remunerada e, para surpresa da
mesma, .havia um saldo disponível de NCz$ 486,00.

Estranhançlo tudo aquilo, essa senhora procurou ave
riguar a origem do dinheiro, e acabou descobrindo que

: a Previdência 'Social continuara fazendo os dcp6sitos
I da pensão do seu falecido pai, como se vivo ainda esti
, vesse . ..Num gesto raro em nossos dias, escreveu a este
Parlallientar relatando os fatos e dizendo de sua dispo
sição de devolver a importância equivocadamente depo

, sitada em sua conta.
i A SI'Maria Aparecida confessa que, pela sua situação
I de pessoa pobre, aquele dinheiro seria de grande utilida·
de, mas, send.o de rígida formação moral, quer devol·

\ vê-lo aos cofres da Previdência. Mas faz uma .adver
itência: "Devolverei a quantia que retirei sem juros ou
correção monetária, pois não considero justo pagar pela
Iincompetência da Previdência Social." E termina con
lfiando a este Deputado a adoção das providências que;
o caso aconselha.

Acredito que o primeiro passo, como dever de reprc
sentante do povo e legislador com a responsabilidade'
de apreciar e votar a proposta governamental que majo-,
ca a contribuição previdenciária, e denunciar o epis6dio~
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manifestar convicção de que a Previdência Social neces
sita urgentemente de se reorganizar, eliminando suas
injustificáveis falhas.

Casos como o que acabo de relatar devem estar ocor
rendo em todo o Brasil, causando elevados prejuízos
à instituição e a seus beneficiários. Quantas contas de
pessoas falecidas ou de pensionistas fantasmas não de
vem estar sendo movimentadas na rede bancária do
País, algumas por equívocos injustificáveis, na era da
computação. eletrônica, outras graças à astúcia dos pecu
latários que prosperam à custa do dinheiro público!

Se este registro serve para lavrar um protesto, vale,
ao mesmo tempo. pela gratificante constatação de que
nem tudo ainda está perdido, pois ainda existem pessoas
honestas em nossa sociedade, virtudc mais realçada ain
da quando se trata de quem vive em condições de po
breza.

Era o que tinha a dizer, SI. Presidente.

O SR. HARLAN GADELHA (PMDB -PE. Pronun
cia o seguinte discurso.) -SI. Presidente, Srs. Deputa
'dos, Recife fiçou de repente angustiada c cntristecida.
na noite de 28 de agosto.

É que correra a notícia, naquela scgunda-feira abafa
da, da morte de Flávio Guerra, o ilustre escritor e histo
riador pernambucano.

Com o scu desaparecimento, perdem os meios cultu
rais do Estado, em geral, e da Capital, particularmente,
um de seus mais pugnazes batalhadores. Trabalhou ele
até a véspera de seu falecimento. certamente sabendo
a extenção da doença que o acometia. Conseguiu termi
nar o livro que escrevia, e para o qual não dera título
ainda.

Um de seus filhos, Fernando Guerra, declarou, emo
cionado, que queria lembrar-se sempre do pai como
um batalhador até o último segundo de sua vida.

Flávio Guerra foi um apaixonado pelo Recife, que
cultuava ardosamente. "Velhas igrejas e subúrbios his
toricos" e "O Conde da Boa Vista" são livros inesque
cíveis, c figurarão, sem dúvida, ao lado de todos os
demais volumes e escritos do emérito autor. nas cole
ções historiográficas sobre Pernambuco.

Doente e sob tratamento domiciliar, Flávio Guerra.
além de apressar a conclusão de seu livro derradeiro,
empenhava-se na defesa das propostas do Instituto His
tórico e Geográfico de Olinda.

Para Flávio, a preservação do patrimônio de Olinda
era uma cruzada, c por isso lutava contra a abertura
da parte alta da cidade e contra a posição da Prefeitura
local, que queria fazô-Io, mediante cobrança de padá
gio. Flávio Guerra entendia que somente charretes de
veriam ser utilizadas ali.

Integrante ativo da Academia Pernambucana de Le
tras, há já 28 anos, o distinto morto era membro também
da Academia Olindense de Letras, do Instituto Histó
rico e Geográfico de Olinda, da Sociedade de História
e Geografia Militar do Brasil, da Real Associação dos
Arqne610gos (seção de Hist6ria) Portugucses (Lisboa),
da Internacional Society for Historians (Chicago,
USA), do Instituto Histórico e Géográfico do Brasil,
dc São Paulo, da Paraíba, do Rio Grande do Norte,
de Petrop6lis, de Teresópolis, do Ceará e de [garassú.

Exerceu atividade jornalística em meia dúzia de ór
gãos de imprensa, foi diretor de 'duas revistas e deixou
mais de um milhar de artigos avúlsos. Escreveu 28 li
vros, alguns deles com sucessivas tiragens. Uma de suas
mais interessentes obras procura resgatar o Recife pré
holandês. "Arrecife dc São Miguel" constitui marcante
contribuição a nossa historiografia.

Recebeu várias láureas, no Brasil; inclusive da Aca
demia Brasileira de Letras, e em Portugual. Fez incon

_táveis cursos de especialização, aqui e na Europa,e de
sempenhou diversas funções públicas, acadêmicas e cul

- turais.
Se pudéssemos resumir essa existência tão fecunda,

_diríamos que Flávio da Motta Guerra foi "um campeão
da pemambucanidade".

O SR. JORGE LEITE (PMDB - RJ. PronuncÍa o
seguinte discurso. ) - SI. Presidente, Srs. Deputados,
dos valor.es da nacionalidade que merecem o constante

" zelo das autoridades governamentais, sem dúvida os
, valores culturais são aqueles que dcvem ser alvo da
atcncão contínua por conterem, intrinsecam~nte-,-as ca-
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racterísticas do povo brasileiro. que hoje, apesar das
influências alienígenas em alguns setores culturais. já
tem ~uas características que o distinguem das demais
nações do mundo civilizado. Sem düvida que a criação
do Ministério da Cultura, pelo saudoso Presidente Tan
credo Neves, assim como sua manutenção pelo Presi
dente José Sarney, denota uma preocupação com os
valores culturais de nosso povo e o reconhecimento
de que tudo deve ser feito por sua preservação.

No universo dos valores culturais de nossa gente,
a língua brasileira, já reconhecidamente distinta do idio
ma de Portugal e das ex-colônias portuguesas. tanto
lingüística como semanticamente. merece ser estimu,
lada como atributo nacional inconfundível c próprio
de nosso povo, com seus regionalismos. com expressões
que caracterizam o rico mundo das regiões brasileiras.

Dentro desta visão, acreditando, como o mestre Villa
Lobos, que para ser universal é necessário que se seja
regional, quero, nesta oportunidade fazer um registro
nos Anais desta augusta Casa, quanto ao encaminha
mento da criação do Instituto Internacional da Língua
Portuguesa, tarefa que tem merecido indiscutível inte
resse do Presidente José Sarney e do Ministro de Estado
da Cultura José Aparecido de Oliveira.

SI. Presidente e Srs. Deputados. é com satisfação
verdadeira que trago ao conhecimento desta Casa e
dos brasileiros correspondência recebida pelo nosso Mi
nistro da Cultura. endereçada por S. Ex' o Presidente
do Conselho de Estado de Guiné-Bissau. de seguinte
teor:

"Senhor Ministro de Estado.
Apraz-me comunicar-lhe que em carta dirigida

a Sua Excelência 11 Presidente José Sarney, infor
mei-o de que. por ocasião çla recente Cimeira de
Gbadolite, na República do Zaire, ofereceu-se-me
o ensejo de abordar com os Presidentes José Eduar
do Santos. Joaquim Chissano. Manuel Pinto da
Costa e Aristides Pereira o assunto que se prende
ao projecto de acordo constitutivo do Instituto In
ternacional da Língua Portuguesa. Não se registrou
qualquer objecção, e o Presidente Chissano me
informou ter já respondido a Sua Excelência o Pre
sidente Sarnev.

Digne-se a~eitar. Senhor Ministro de Estado c
caro amigo, a expressão do meu profundo reconhe
cimento e estima pe"oal.

GeneralJoão Bernardo Vieira
Presidente do Conselho de Estado."

SI. Presidente e Srs. Deputados. regozijo-me. e ex
presso isso publicamente, pela criação. muito próxima.
do Instituto Internacional de Língua Portuguesa. Apelo
até para que todos. na medida de seus esforços, contri
buam para o surgimento de tão importante instituição.
E assim apelo porque o Instituto será, certamente, a
possibilidade de afirmarmos internacionalmente a lín
gua brasileira, com suas características fundamentais.
ao invés de ser motivo para a universalização de um
único idioma para todos os países nascidos de Portugal.

Muito obrigado.

O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT - SP. Pronuncia o se
guinte discurso.) - SI. Presidente, denunciar a corrup
ção no Brasil tem sido uma tarefa tão banal quanto
ingl6ria. Montanhas de artigos, reportagens e livros têm
denunciado as irregularidades oficiais nos últimos anos,
depois que a liberdade de expressão voltou a ser pratir
cada no País, embora com restrições. Ninguém é puni
do, o qhe estilIlJlla o ingresso de novos corruptos na
cena pública e a permanência dos veteranos.

Agora o candidato a Presidente e favorito nas pesqui
sas eleitorais enverg~ a bandeira da moralidade e ressus
cita a ladainha de que vai colocar os corruptos na cadeia.
As pessoas desinformadas, desiludidas e despolitizadas
acreditam.

É um filme velho e conhecido. Durante o Plano Cru
zado, o Governo dizia que os comerciantes son~gadores
de gêneros alimentícios e os infratores do congelamento
de preços iriam para a cadeia. Este é apenas o exemplo
mais recente de hipocrisia governamental no tratamento
de questões que exigem determinação e credibilidade.
Se lembrarmos o último Presidente eleito por votação
direta, Jânk, Quadros, teremos a mesma linguagem mo
ralizadora na campanha de 1960.
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Num país onde a política tem sido tradicional tram
polim para a conquista de vantagens pessoais mediante
falcatruas e fisiologismo. a retórica anticorrupção nunca
deixou de sensibilizar o povo. mesmo porque nunca
faltaram motivos reais. De 1947 aré hoje, mais de cem
comissões parlamentares de inquérito foram realizadas
no Congresso para investigar casos de corrupção. Todas
comprovaram irregularidades. A mais recente CPI de
corrupção foi instalada no ano passado, e as conclusões
foram engavetadas, após ter apurado vários indícios
de desonestidade explícita. A CPI pediu ao Ministério
Público o indiciamento civil e penal de 26 pessoas, in
cluindo o ex-Ministro do Planejamento, Amoal Teixei
ra, e assessores. Também propôs a abertura de proces
so, por crime de responsabilidade, contra o Presidente
José Sarney, alguns Ministros e O então Consultor-Geral
da República, Saulo Ramos. A proposta foi arquivada
pela Câmara.

A corrupção é, sem dúvida, um subproduto do capita
lismo, mas não atributo exclusivo desse sistema. Tam
bém os regimes ditos socialistas que mergulharam na
burocracia estatal bloqueando a participação popular
direta criaram condições para o florescimento da cor
rupção. As elites sempre tiraram proveito de seus privi
légios, buscando aumentar suas riquezas e, conseqüen
temente, seu poder.

A natureza peculiar do capitalismo, que fomenta a
competição, o individualismo, as ambições pessoais, fo
menta um jogo de interesses entre os grupos domi
nantes, abrindo, assim, as possibilidades de prática da
trapaça, do trambique mais ou menos secreto.

Mesmo os países capitalistas industrializados têm
apresentado denúncias de corrupção. A diferença entre
esses países e o Brasil é que entre nós viceja a impu
nidade.

Balzac dizia que por trás de toda grande fortuna existe
um crime. No Brasil existem vários. Propinas, subornos,
fraudes em concorrência pública, desvios de verbas,
operações financeiras ilegais, malversação de dinheiro
público, comissões em negociatas. ~proveitamento ilíci
to de informações sigilosas do mercado financeiro. A
lista da corrupção brasileira é ampla c variada, envol
vendo políticos, empresários, banqueiros, Ministros de
Estado, diplomatas, executivos e contagiando até o
guarda da esquina. Os mais prejudicados são os cofres
da União, porque a maioria desses atos ocorre em ór
gãos do Governo, com·a participação e a cumplicidade
de 9rganizações privadas.

E inegável que está aí uma das razões da faléncia
do Estado. Há quem busque explicações históricas para
esta situação vendo na corrupção um hábito que remon
ta à época colonial. O argumento procede. Mas não
podemos reduzir a história a esquemas fatalistas, como
se estivéssemos condenados a persistir eternamente nes
se círculo vicioso.

A corrupção só se alastra quando favorecida por go
vernantes igualmente corruptos ou incompetentes e
conservadores, o que os torna aliados naturais. De que
adiantam a fiscalização da imprensa e as denúncias de
episódios como a fraude na concorrência da Norte-Sul.
o escândalo da mandioca, os casos Capemi, Luftalla,
"Raspadinha". Coroa-Brastel, fraudes na Previdência,
rombos no !BC e na Cabal, as tramóias de Naji Nahas'!

É preciso uma democratização concreta e profunda
na sociedade para que sejam formados grupos de pres
são e instrumentos de controle bcm articulados no senti
do de impedir e punir tais aberrações. O discurso dema
gógico e cínico de Fernando Collor de Mello contra
a corrupção é amparado em sua imagem, também falsa,
de "caçador ôe marajás". Sua pr~pria carreira política
está manchada de irregularidades que a imprensa vem
denunciando nos últimos meses. A mais rescente é a
contratação de funcionários municipais de Alagoas para
trabalharcm na sua campanha, sem dcixar de receber
o salário nos órgãos de origem.

O que se pode esperar de alguém cujo passado não
é coerente com sua imagem e cujo presente não condiz
com seu discurso? Esta é a reflexão que o povo brasileiro
precisa fazer nesses próximos dois meses, antes das elei
ções, Dara que não caiamos novamente no poço da
vigarice política.

o SR.CARLOS VINAGRE (PMDB - PA. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs.
Deputados. passo a ler. em sua íntegra. para que faça
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parte dos nossos Anais. palestra que tive oportunidade
de proferir em Altamira. Pará, por ocasião da III Festa
do Cacau. realizada naquele município. de 18 a 10-8-89:

"Neste momento em que temos reunidas as prin
cipais lideranças ligadas com o setor cacaueiro, im
portantes autoridades político-económico-adminis
trativas do Estado do Pará e da órbita federal,
envolvidas pela presença maciça da figura indispen
sável e razão de ser deste encontro: o produtor
rural. o homem do cacau. com o intuito de divulgar
o que vem sendo feito na região amazônica e de
modo particular no Pará. tomo a palavra para me
referir a dois pontos intimamente interligados entre
si e de fundamental importância para nós paraenses
- e por que não dizer? - para nós amazônidas.

O primeiro ponto *é falar da própria cultura do
cacau que se difundiu, cresceu e alcançou êxito,
na região amazônica, graças principalmente à figu
ra do agricultor, do Governo federal, através da
CEPLAC. que, em ação conjunta. desenvolveram
um somatório de esforços. no sentido da implan
tação deste importante cultivo.

Neste estado. desde a Carta Régia de 1679. há
a autorização e o empenho na exploração do cacau,
até então uma atividade meramente extrativista.
de apanha e coleta dos frutos nativos.

Com o advento da Companhia de Comércio do
Grão-Pará, em 1751. a colheita e comercialização
do cacau ganharam apreciável impulso, conquanto
o sist~ma de cultivo ainda se apoiasse em bases
empíricas.

Desde o início da década de 1730, o cacau se
tinha tornado o principal produto de exportação
da Amazônia, posição que continuaria a ocupar
por mais de um século.

Uma série histórica da exportação de cacau. atra
vés do porto de Belém, de 1730 a 1822, assinala
quantidades bastante variáveis. passando desde
apenas 14 toneladas de cacau, em 1769, até 3.000
toneladas no ano de 1806.

Esta produção era colhida. majoritariamente. na
Zona Tocantina do nosso Estado, nos municípios
de Cametá. Mocajuba e Baião. em cacauais nati
vos, que conviviam no seio da floresta com a seri
gueira, andiroba, ucuúba, murumuru e outras espé
cies de valor econômico. A cacauicultura, por si
só. não se constituía em uma atividade isolada,
independente. capaz de gar*ntir a subsistência do
homem.

Em decorrência da modernização da lavoura de
cacau da Bahia, no início da década de 1960. visitas
freqüentes de pesquisadores da Ceplac à Amazônia
começaram a ser feitas. Seja em busca de material
botânico para a criação de novos. mais vigorosos,
e produtivos híbridos. seja para o aprofundamento
de conhecimei1to das enfermidades do cacaueiro.
Até que em 1965, veio a Ceplac a instalar-se, muito
modestamente, em dependência do Instituto de
Pesquisas e Experimentação Agropecuária do Nor
te-IPEAN.

Por uma questão de perspectiva história, devo
dizer que a iniciativa de beneficiar o Estado do
Pará, com plantios de cacau. tecnicamente condu
zidos e orientados, deveu-se ao Governo Fernando
Guilhon, quando sob o comando político da Secre
taria de Agricultura - SAGRI, sob a liderança
do Engenheiro Agrônomo Eurico Pinheiro. foi ela
borado o Programa Inicial do Projeto Cacau-Pará,
que ambicionava implantar, no período 1971-1974,
5.100 hectares dc cacauais. O Projeto Cacau Pará
fazia atuar de forma conveniada a Sagri, o Ipean.
a Ceplac, a Acar-Pará e o Banco do Brasil.

A atuação do Projeto Cacau Pará se dirigia para
os municípios de Santa Izabel e Castanhal, na Zona
Bragantina, e Tomé-Açu, onde se buscava subs
tituir pimentais atacados pela fusariose, pelo cacau;
a zona tradicional Tocantina e a recém-aberta
Transamazônica. Até o final do Governo Fernando
Guilhon, tinham sido plantados 1.816 hectares dc
cacauais, despontando a Transamazônica como a
de maior dinamismo, com quase a metade dos plan
tios realizados.

Os ventos de mudança sopraram, definitivamen
te, para a caeauicultura paraense. quando a partir
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de 1976 foi aprovado o Procacau, e destinada uma
meta de 50 mil hectares para o Pará.

A partir de então todo um trabalho foi desen
volvido contando com o apoio e participação de
diversas autoridades paraenses e de outros estados,
inclusive algumas aqui presentes.

Cito (] nosso Ministro da Previdência, JaderBar
balho. que com seu indispensável apoio. quer como
Governador do Estado, ou como Ministro da Re
forma Agrária. e no presente momento, sempre
tem procurado ampliar o horizonte do cacau em
nosso Estado. reconhecendo na cacauicultura um
instrumento fundamental de fixação do homem à
terra. Aliás, é um dos responsáveis por nós estar
mos aqui, neste momento, pois foi ele que, através
do Decreto Governamental de n"4.341, de 23-5-86,
o criador desta grandiosa e significativa Festa do
Cacau.

O Dr. Hélio Gueiros. atual Governador do Esta
do, que entre outras ações, firmou recentemente
um convênio com a participação da Ceplae, Sagri,
Emater/PA, CeaglPA e a LBA visando estabelecer
condições de execução do plano de trabalho para
uma ação integrada na produção. industrialização
e comercialização do eacau e cupuaçu do Estado
do Pará.

Os nossos ilustres deputados e produtores Do
mingos Juvenil (ex-prefeito deste promissor muni
cípio), Fausto Fernandes, Agenor Moreira e Amil
car Moreira, e a MV Agropecuária. a qual tenho
orgulho de estar sendo presidida pelo meu filho,
Marco Vinício Vinagre.

Os dirigentes da Ceplac, hoje representados pe
las pessoas do Secretário Geral Dr. Joaquim Car
doso Filho e seu Secretário Adjunto. Dr. Hírcio
Ismar Santana. que sempre se dispuseram a somar
com o nosso Estado na defesa de nossa cacaui
cultura. O Dr. Hírcio, inclusive. quc pelos seus
relevantes serviços à cacauicultura do Pará e da
Amazônia. é o nosso Secretário da Ceplac para
05 assuntos desta região. de ser o representante
do Pará na Confederação Nacioanl da Agricultura.

O saudoso Dl. Paulo MoreIli. médico e produtor
rural, e ex-representante dos produtores de cacau
do Estado do Pará, que sempre deu tudo de si
para o engrandecimento do cacau em nosso Estado.

Os Senhores prefeitos aqui presentes, inclusive
o nosso anfitrião. Armindo Denardin. digníssimo
Prefeito deste promissor município. Nosso atual
representante dos produtores de cacau do Estado
do Pará, DL Antônio Bentes Figueiredo. líderes
sindicais, enfim todos aqueles q;e de uma forma
ou de outra contribuíram e ainda contribuem para
o fortalecimento da eacauicultura paraense.

E apoiada nessa corrente de esforços à Ceplac,
que acreditou no agricultor paraense, e replicando
o seu modelo institucional de pesquisa, extensão
r.,ral e qualificação de mão-de-obra, fez gerar na
agricultura do Pará um constante crescimento e
aperfeiçoamento. No ano de 1980 o Pará contava
com um público de 1.631 agricultores que cultiva
vam 17.774 hectares de cacauais. Em ]988 a área
implantada ascendia para 33.311 hectares, sob o
controle de 3.847 agricultores do cacau. Da produ
ção histórica, no período de 1730 a 1822, recorde
de 3.000 toneladas. alcançava o Estado do Pará
em 1988 as 20 mil toneladas do produto.

Em terras paraenses, a CEPLAC alicerçou a sua
infra-estrutura técnico-eientífiea.,construindo.
montando e operando laboratórios, em Belém;
montando no Município de Benevides. o maior
banco de germoplasma de cacau do mundo; uma
Estação Experimental na Transamazõnica. em Pa
cal. onde estão instalados. 20 hectares de campos
de produção de sementes híbridas, capazes de asse
gurar anulamente 10 milhões de sementes híbridas.

Instalou a CEPLAC. 14 escritórios locais de Ex
tensão Rural, que com uma força de trabalho, re
presentada por 20 engenheiros agrônomos e 38 téc
nicos agrícolas, assistem, orientam e convivem com
o cacauicultor paraense.

O segundo ponto. a que me referi inicialmente,
diz respeito à preservação da própria CEPLAC,
a manutenção do seu modelo institucional singular,
para que se possa continuar a contar com o seu
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indispensável apoio, na continuação do desenvol
vimento da cultura do cacau em nosso Estado, e
na Amazônia.

Essa preservação, tão necessária, tem sido amea
çada historicamente e mais enfaticamente, em mo
mentos de crise e preços baixos de cacau. Nos dois
últimos anos esteve a CEPLAC por ser alcançada
de forma desanimadora pela "Reforma Adminis
trativa" e pela "Operação Desmonte", pela não
inclusão no Orçamento da União dc 1989, contra
a qual trabalhamos pessoalmente. Estas tentativas
resultam da extrema fragilidade institucional da
CEPLAC, quc ainda é uma Comissão Executiva,
de um Plano, criado e regido por força do Decreto
Presidencial número 40.987, de 20 de fevereiro de
1957.

Esta Comissão, que embora frágil institucional
mente. soube cvoluir nestes 32 anos de existência,
com seu exemplo bem sucedido de desenvolvimen
to agrícola, utilizando um modelo institucional ba
seado no tripé Pesquisa, Extensão Rural e Ensino.
precisa ser mantida, porque sua ausência, na forma
em que está configurada, poderá implicar cm per
turbações no sistcma produtivo de uma lavoura
de ecologia bem definida, e, assentada secularmen
te em nosso Estado, como é o cultivo do cacau.

As ameaças à sua preservação continuam presen
tes, e de forma táo intensa e sistemática. que nós
lideranças da amazônia devemos nos unir e dispen
der todos os esforços possíveis para evitar que isso
aconteça.

Todos nós sabemos, e se não sabem pr~cisam
ficar sabedores, que o principal sustentáculo da
CEPLAC, é um dispositivo financeiro, firmado por
10% da contribuição paga, na forma de imposto
de exportação, pelo produtor de cacau. Este dispo
sitivo é que permite à CEPLAC exercer sua função
política de organização do cacauicultor, com vistas
ao alcance do efeito multiplicador e redistribuidor
de renda.

No entanto, tomamos conhecimento de ações
de alguns setorcs da cacauicultura - em grande
parte ligados ao capital internacional - vale dizer
setor exportador e setor industrial, de fora das re
giões cacaueiras da Bahia, Espírito Santo, e, princi
palmente da Amazônia, e que nada têm a ver com
os anseios dos produtores de cacau, e seus segmen
tos de organização, seja o sindicalista, seja o coope
rativista, quc pleiteiam a extinção do imposto de
exportação. sob a alegação de que assim teriam
maior competitividàde no mercado internacional.

Os produtores' que pagam o referido imposto,
argumentam através de seus representantes, como
aqui faço agora e já fiz em outras ocasiões. que
sem esse imposto a CEPLAC não teria recursos
para seus programas. Faltariam à CEPLAC, meios
para cumprir seu papel histórico de apoio técnico,
de apoio à organização dos produtores, de modo
a garantir-lhes maior apropriação da renda que ge
ram.

Vale lembrar que desde a sua criação, a CE
PLAC foi direcionada a gerir os recursos recolhidos
(arrccadados). aplicando-os no plano de desenvol
vimento da cacauicultura, estabelecendo-se desde
então, umíl vinculação sólida, estreita, de coexis
tência entre esses recursos e a CEPLAC, ou seja,
um não pode existir sem o outro. E foi essa vincu
lação uma das principais responsáveis pela amplia
ção de seus trabalhos para a Região Amazônica:
Acre, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará
e Rondônia.

Outra manifestação que se coloca aquicomo uma
nova ameaça feita para a não-continuidade da CE
PLAC, na Amazôma, foi a proposta de um baiano,
cx-Secretário-Geral da CEPLAC, até 1984, publi
cada no jornal A Tarde, de 1-8-89, propondo a
privatização da CEPLAC, e a sua preservação no
ambiente sul-baiano, restringindo fundamental
mente suas' ações. Dizia o ex-Secretário-Geral da
CEPLAC: " ...parece mais justo que todo o patri
mônio físico e intelectual da CEPLAC seja preser
vado p.ara a região sul-baiana. como capital inicial
da nova fundação que absorveria a CEPLAC".

Isto nós não podemos aceitar e devemos impedir.
que aconteça!
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A única solução de evitarmos que o pior aconteça
para a Região Amazônica. para o Estado do Pará,
e para a CEPLAC, em termos de cacau, é tornar
mos a CEPLAC permanente e de âmbito nacional
(incluindo sempre a Amazônia em sua área de atua
ção), sem empobrecimento que decorra da visão
regionalista estreita, para que possa se manter mo
derna, eficiente e eficaz, e perseguir sempre a sua
transformação em caminho do melhor, para o seu
parcciro próximo e reconhecido, o produtor de ca
cau.

Para isso necessitamos trabalhar para que a CE
PLAC passe de uma Comissão regida por um De

. creto: para uma entidade de personalidade jurídica
própria. Essa institucionalização que está sendo'
hoje proposta, inclusive pela atual direção da CE
PLAC, com o referendo do Conselho Deliberativo
da CEPLAC, visa entre outras finalidades:

a) transformar a CEPLAC numa fundação pú
blica, com autonomia administrativa, dotada de
recursos alocados pelos produtores e contrapartida
governamental, através de dotação orçamentária
da UniãQ, de modo a atender o seu funcionamento
pleno;

h) preservar a CEPLAC de ingerências inopor
tunas e perturbadoras de seus trabalhos;

c) manter sua atuação, nos Estados da Bahia,
Espírito Santo e da Amazônia;

d) manter o seu modelo institucional integrado,
contemplando a Pesquisa, a Extensão Rural e o
Ensino; e

e) assegurar e manter a participação dos produ
tores de cacau nas gestões e decisões da CEPLAC
e da cacauicultura, por intermédio de suas entida
des de representação sindicalista e cooperativistas.

A certeza hoje de continuação de todo essc tra
balho esrá também na união de todos os que acreti
dam no cacau c na Amazônia.

Por isso, companheiros, urge que nós, amazô
nidas do cacau, desenvolvamos uma ação conjunta
objetivando institucionalização da CEPLAC para
que, consolidada, possa continuar prestando seus
serviços à cacauicultura nacional, dando ao Pará
e à Amazônia, juntamente com a Bahia e Espírito
Santo, a realidade para a melhoria de renda ao
produtor e geração de divisas para o nosso país.

Companheiros, na oportumdade, convoco a to
dos para, com a ajuda de todos, suprapartidaria
mente, supra e ideologicamente, numa união de
esforços, numa homenagem aos nossos pósteros
que colocaram no brasão das armas do Pará ramos
de cacau, todos nós na homenagem à semana do
cacau; à Festa do Cacau, que simboliza o trabalho
do dia a dia, que todos os cacauicultores possamos
com o apoio da União, do Estado, dos Municípios,
repetir este momento no ano vindouro com vitórias'
maiores do trabalho com o cacau, agradecendo a
DEUS, entendendo que nos é gratificante as vitó
rias alcançadas na Amazôma, no Pará c no Brasil,
sobre a direção da CEPLAC, no encaminhamento
dos programas que hão de favorecer os Municípios
ligados mais de perto à cultura do cacau, fazendo
hoje, de Paulo Dias Morelli, que acreditou no ca
cau no Pará, que acreditou na CEPLAC, quc acre
ditou na terra, o patrono da lU Festa do Cacau.

Muito obrigado!

O SR. MAURO SAMPAIO (PMDB -CE. Pronuncia
o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Deputados,
o corolário religioso, sociológico e psicológico sobre
o Padre Cícero Romão Batista não tem precedente na
história. Nos quase 100 anos de vida do guia espiritual
de milhõcs de nordestinos, nem a modernização do
País, nem mesmo a inovação tecnológica aplacaram a
devoção dos fiéis quc ainda hoje enchcm a progressista
cidade de Juazeiro do Norte, num ciclo anual de roma
rias que se intensificam entre os meses de setembro
a novembro.

A importânCIa 'de estudos que se nzerem sobre o
assunto torna-se crescente e maior quando se sabe que
até há pouco tempo o que se escrevia sobre o Padre
Cícero mostra-se "pouco científico" ou muito a favor
ou radicalmente contra o santo homem.

Agora, realizar-se o Simpósio sobre Juazeiro do Pa
dre Cícero e a bcata Maria de Araújo, de 15 a 18 deste
mês, no Memorial Padre Cícero. Seu objetivo é pesqui

.sal' a fundo a religiosidade, que tem suas raízes na for-
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mação do próprio povo do Cariri e do Nordestê brasi
leiro, dentre outros fatores científicos.

Para a realização deste importantíssimo evento, dese
jo ressaltar a participação do Prefeito Carlos Cruz, de
Juazeiro do Norte, cuja administração, iniciada em no
vembro do ano passado, já se destaca pela atenção
dada ao setor educacional e sócio-assistencial, ressaltan
do-se as dificuldades da ddade de Juazeiro - comum
dade herdeira da fé do Padre Cícero - hoje com uma
população de quase um milháo de habitantes, devido
ao inchaço das romarias.

Destaco, também, a participação do Pe. Francisco
Murilo de Sá Barreto, vigário da Matriz de Nossa Se
nhora das Dores, que, sendo um dos mais humildes
e virtuosos sacerdotes dentre o clero cearense, é um
.dos mais claros e inteligentes.

Ressalto a participação do Magnífico Reitor José
Teodoro Soares, da Umversidade Rural do Cariri -
URC. .

Registro, ainda, o interesse despertado por S. Ex',
o Sr. Ministro'José Aparecido de Oliveira, da Cultura,
que, lamentando a impossibilidade de seu compare
cimento, se fará representar em Juazeiro do Norte. O
Ministério da Cultura tem interesse em acompanhar
oficialmente os estudos que se processarão durante o
seminário em pauta, atendendo a convite de nosso gabi
nete, nesta Casa Legislativa.

O Padre Cícero Romão Batista foi um dos primeiros
a empreender uma ação cristã e humanística de grande
alcance nas plagas altaneiras do Cariri e sertões adja
centes. Iniciou uma reforma na Igreja, a seu tempo
e modo, primeiro conio um simples vigário, mas que
já inovava por fazer visitas numa época em que o povo
é que deveria <ir até a Igreja e não esta àquele. Bom,
Conselheiro, sem radicalismos políticos, ele foi conquis
tando o povo daquele rincão revel nordestino e espa
lhando a devotação a Nossa Senhora e ao rosário.

O famoso milagre da hóstia que se transformou em
sangue na boca de uma devota, a beata Maria de Araújo
- ainda não comprovado nem rechaçado pelu; ciência
-consolidou o prestígio e também o desagrado daquele
santo padre ante seus superiores. Contudo, o anúncio
do milagre varreu o Nordeste todo, surgindo o misti
cismo em torno da figura do padre.

Assim, quando o Padre Cícero faleceu, em 1934, aos
90 anos de idade, esta força teológico-política foi cres
cendo, ligando sobremodo as pessoas simples e de boa
vontade, de que são representantes maiores os retiran-'
tes e os romeiros.

Deparamo-nos, portanto, diante do fenômeno Padre
Cícero, que ensinon aos nordestinos a desobrigatorie
dade de escolha entre o fuzil e a inércia, mas que apon
tou a força da fé, e, com esta, a força do trabalho,
da prosperidade e da paz.

Esta é, por conseguinte, a tarefa dos estudos hodier
nos, que consistem em estruturar o altruísmo scm igual
e a obra transcendental do Padre Cícero, e dar-lhe sus-
tçntáculo. .

O resultado desses estudos multidisciplinares, como
o que pretendemos com o evento em via de realização,
servirá de base para tal intento, inclusive dinamizando
a relação que se busca ante o Vaticano, no sentido
de canonização do santo Cícero Romão Batista.

Era o que tinha a dizer. .

O SR. CHAGAS NETO (PMDB - RO. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr.Presidente, Sr" e Srs. Depu
tados, mais uma vez trazemos ao Plenário desta Casa
assunto da máxima importãncia, ou seja, a realidade'
da cultura da soja no Estado de Rondônia e o esforço
heróico de seus produtores.

Marco de uma fronteira agrícola distante, Vilhena,
principal centro produtor de soja no estado, vive hoje
a angústia da falta de recursos, indispensáveis à plena
viabilização daquela cultura tão importante para o Bra
sil.

Com uma área plantada em torno de 15.900 hectares
, e. uma produção de 600 mil sacas na última safra, a
soja constitui uma opção irreversível destes bravos agri
cultores rondonienses, que, a despeito de todas as ad
versidades, insistem na superação dos Úldices da produ
ção.
. Mas, com um transporte deficitário elevando sobre

'maneira os custos da produção e a precariedade dos
sistemas de armazenamento, o produtor de soja daquele
extremo oeste é obrigado li comercializar rapidamente
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a sua produção, perdendo a oportunidade de melhorcs
prcços e condições favoráveis no mercado 'externo, o
que tem apresentado nítidos reflexos de declínio de
produção, tendência a se constatar já na próxima safra.

Como se não bastasse esse fato, Sr. Presidente, Sr';
e Srs, Deputados, ao concluir o prazo para rencgociação
das dívidas destes produtores, contraídas junto aos Ban
cos oficiais e privados, a crise econômica do País seja
invocada para justificar as resrrições de créditos e parce
lamentos.

Sem créditos para o financiamcnto de novas safras,
o agricultor vê-se abandonado. sem apoio e respaldo
para implantar, cultivar, armazenar ou comercializar
sua produção.

Desestimulado, volta ele seus olhos para o quadro
tristc c nefando da especulação financeira, ilustrada
pela alta rentabilidde das taxas e lucros que oferecem.

Seduzido pela vã ideologia do lucro fácil. da compen
sação do capital sem o trabalho, scm os riscos, sem
os sacrifícios e constrangimentos aos quais está acostu
mado, este produtor não vislumbra outra saída senão
entregar seu patrimônio à melhor oferta e sepultar os
proventns desta negociação em uma conta de aplicação
financeira, entregando o campo e a agricultura à própria
sorte. E grandes são as áreas, antes destinadas à cultura
de grãos que hoje constituem latifúndios sem qualquer
função social, senão resguardadas apenas à especulação
imobiliária.

Ouvi, nesta semana última, quando de minha visita
ao Município de Vilhena, no meu Estado de Rondônia,
um testemunho emocionado e ao mesmo tempo indig
nado de um produtor, que após anos de sacrifícios e
dedicação à terra, atingiu a marca de até 50 sacas de
soja por hectare plantado, num total de 26.000 sacas
colhidas na última safra, mérito que lhe rendeu uma
medalha de ouro, como produtor modelo por três anos
consecutivos.

O que nos parece ser o coroamento de um trabalho
vitorioso, torna-se uma comprovação cvidcnte da inefi
ciência e inoperância da política agrícola do Governo
Federal, atingida drasticamente pelo escassez de recur
sos, detcrminada pelos setores econõmicos da Nova
República, totalmente insensíveis à causa agrícola.

Produzir tornou-se assim uma atividade cada dia mais
inviável, diante dos altos custos dos implementos, insu
mos e de produção, quadro agravado pela falta de apoio
e incentivos oficiais.

O Caso do Sr. Valentim Cervi, que hoje olha cons
trangido para os 600 hectares que prepaTOu para a cuitu
ra de uma nova safra, sem condições mínimas de viabili
zá-Ia, infelizmente não constitui um fato isolado, tam
pouco exprime a incompetência ou insensatez da classe
rural brasileira, mas reflete o absurdo a que nos dete
mos, neste momento histórico da Nação, quando a fome
ameaça a todos os lares e a escassez de alimentos deter
mina a manipula a majoração constante..dos preços pra
ticados no mercado junto à classe consumidora.

Voltar nossos olhos para o campo, assegurar a im
plantação imediata de uma nova política para o setor
agrícola, constitui o único meio eficaz de afàstar este
aspecto negativo do panorama social e político do nosso
País.

E os agricultores de Rondônia, sobretudo os produ
tores de soja, eom quem nos debatemos na semana
passada em Vilhena, aguardam deste Congresso Nacio
nal uma posiçio firme e intransigente nesta direção,
a fim de sensibilizar os setores econômicos do Governo
Federal no sentido de investir maciçamente o volume
de recursos necessários a demover o quadro triste em
que se encontram o nosso setor agrícola.

De nossa parte Sr. Presidente, Sr'S Deputados, vamos
até o Ministro da Agricultura, Dr. Iris Rezende, de
quem conheeemos o espírito imbatível e a consciência
plena, mostrando a S. Ex' que estas medidas que propo
mos são inteira e imediatamente necessárias.

Se lhe falta respaldo e endosso parlamentar, propo
mo-nos a cerrar fileiras, neste Congresso. juntamente
com os nobres pares desta Casa, que, com toda a certe
za, não ficarão insensíveis à nossa causa.

Desta forma, vamos buscar a viabilização dc um futu
ro brilhante para a agricultura brasileira e sobretudo,
para a agricultura de nosso estado, Rondônia, que se
propõe a cumprir a sua vocação de futuro celeiro agrí
cola do Brasil.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

o SR. DORETO CAMPANARI (PMDB - SP. Pro
nuncia o scguinre discurso.) - Sr. Presidente, Sr'; e
Srs. Deputados, a Tdebrasília, alegando falta de paga
mcnto, cortou todas as linhas telefônicas do Departa
mento de Polícia Federal não dando a mínima impor
tância ao [ato de tratar-se de entidade vinculada ao
Poder Púhlico, responsável por importante missão de
segurança, dependente da eficiência das suas comuni
cações.

Imediatamente o Ministro das Comunicações, Sr.
Antônio Carlos Magalhães, ordenou a apuração de res
ponsabilidade, dcterminando o religamento imediato
das linhas e afirmando ser inadmissível o eorte de telefo
nes em serviços essenciais.

Já se sabe que a responsabilidade pelo corte cabc
à Diretoria Econômica e Financeira da empresa, infor
mando-se que o atraso do pagamcnto decorreu do não
recebimento, pela Polícia Federal, dos recursos suple
mcntares pendentes de aprovação pelo Congresso Na
cional.

Evidentemente, liberados os recursos, as contas se
riam pagas, com 05 juros detcrminados em portaria
da Telebrás.

O Ministro assegurou, taxativamente, não admitir
o procedimento de cortes em serviços esscnciais, como
polícia, bombeiros e hospitais, prometendo punição pa-
ra o responsável pelos cortes. .. .

O fato leva a crer que não se pode conÍlar de manetra
absoluta nos computadores, que revelam, eletronica
mente, as linhas em débito, mas não consideram sua
essencialidade.

Talvez depois da punição prometida pelo Ministro
- evidentemente necessária - a Diretoria Econômica
e Financeira da Telebrasília passe a tomar um pouco
de cuidado com 05 seus cortes automáticos, tanto mais
que a empresa não é punida pela sua inadimplência
na prestação de serviços aos usuários: pelo menos vinte
por cento das ligações não se complctam, por sobre
carga.

A empresa vende mais serviços do que pode prestar
e ninguém lhe corta o pagamento.

Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente.

o SR. WALDYR PUGLIESI (PMDB - PRo Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Deputa
dos, as estatísticas recentemente divulgadas sobre o
analfabetismo no Brasil são estarrecedoras e despem
a mentira dos dados há tanto tempo enfiados goela
abaixo da nossa sociedade pela propaganda oficial.

O índice do IBGE,. liberado a propósito do chamado
Dia Nacional da Alfabetização, revela que são, agora,
31 milhões de iletrados, numa população de 141 milhões
de habitantes. Isso significa que, pela primeira vez nos
últimos anos, o percentual aumenta em termos absolu
tos, alargando a distância proporcional entre extremos
e encarapitando o nosso País numa posição de destaque
entre as nações mais ignorantes do planeta.

O IBGE grava em letras de fogo a enorme diferença
existente entre as regiões brasileiras.

O Nordeste, triste e abandonado Nordeste, compa
rece com uma percentagem de 45 por cento dos analfa
betos, contra cerca de 16 por cento da Região Sul.

Há na pesquisa do IBGE informações literalmente
espantosas, como, por exemplo, o índice de 55 por
cento de analfabetos para a população do Piauí, aqui
comparada à dimensão das regiõcs mais atrasadas do
mundo.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, um país semi-anal
fabeto está trabalhando contra si próprio, conspirando
contra o seu próprio futuro.

De que nos adianta ser o "país do futuro"? Que
fnturo nos é reservado, quando as escolas não funcio
nam, professores não dão aulas ou não sabem como
dá-las? Mais ainda: o que nos será possível pensar,
em termos de futuro, num país que ostenta um dos
três maiores índices internacionais de evasão escolar,
fruto da incompetência e do desintcresse oficiais. da
falta de estrutura e de sistemas conditentes com as ne
cessidades do desenvolvimento?

Fala-se seguidamente que não há dinheiro para a
educação. Mas, então, para que existe dinheiro no Bra
sil? Por que temos uma das maiores dívidas externas
do planeta? Por que o Ministério da Educação está,
com todas as letras, à beira da bancarrota?
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A Edueaç110 é um desafio nacional. Tem que ser
vista assim, encarada de frente e sem preconceitos, co
mo um dos mais graves problemas sociais que devemos
resolver. Um projeto nacional é urgente. É funda.mental
começá-lo agora.

Pergunto-me. daqui, no final deste calamitoso gover
no José Sarney: acordarã o próximo Presidente da Re
pública para a importância disso? Mais de 31 milhões
de analfabetos. nosso futuro e nosso desenvolvimento
esperam sinceramente. que sim.

O SR. JOÃO PAULO (PT7"" MG. Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputa
dos, o candidato a Presidente da República pela Frente
Brasil Popular, nosso companheiro Luiz Inácio Lula
da Silva. apresenta hoje à Câmara dos Deputados proje
to de lei estabelecendo as fontes de custeio da Previ
dência Social. O projeto do Lula será assinado por todos
os parlamentares integrantes da Frente Brasil Popular,
formada peJo PT, PC do B e PSB e, caso seja aprovado,
veremos a garantia de manter o poder aquisitivo das
aposentadorias, pensões e demajs benefícios, através
da execução das dívidas da União, Estados e empresas
para com a Previdência, além de mecanismos eficazes
de prevenção contra a sonegação e todas as formas
de desvios de recursos, Que ocorrem hoje.

Outro aspecto a salientar do projeto do Deputado
Luiz Inácio Lula da Silva é a participação dos trabalha
dores na administração dos recursos da'Previdência.
Esta é a única forma de evitar a má gestão dos recursos
sociais.

Conclamamos a Casa para agilizar a tramitação desta
matéria, que é da alta relevância social.

O SR. ISMAEL WANDERLEY (PTR - RN. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr'" e
Srs. Deputados, gostaria de aqui fazer um registro acer
ca das dificuldades enfrentadas pela população do Mu
nicípio de Touros, em meu Estado, o Rio Grande do
Norte. Trata-se de assunto qire certamente afeta várias
outras pequenas e interioranas cidades deste nosso
imenso Brasil e que, por ser assiIQ, merece ser levado
a nível de conhecimento geral, porque a união de esfor
ços ainda é o mecanismo mais eficiente para se debelar
um problema social.

A falta d'água está levando ao desespero cerca de
dez mil habitantes da região de Serra Verde na zona
rural do Município de Touros. Para satisfazer suas ne
cessidades vitais, muitos são obrigados a trocar o pró
prio alimento - que já é exíguo - por uma carga
d'água, trapsportada de Canabrava, a cinco léguas de
distância. E duro de imaginar, Senhores. E muito mais
o é de viver.

Os mais pobres naturalmente são os mais sacrificados.
Colocando cm risco a saúde, principalmcnte a das crian
ças, aquela comunidade disputa com cavalos e com o
gado a pouca água de alguns barreiros de condições
sanitárias tão ruins que custa acreditar sejam verda
deiras.

Paradoxalmente, a 25 quilõmetros de Serra Verde,
considerada uma das regiõcs mais férteis do Estado,
está a lagoa do Boqueirão, com nove quilômetros de
superfície, correndo para o mar através do rio Maceió,
que corta a cidade. São milhões de litros d'água desper
diçados por minuto. O Prefeito de Touros, Carlos Al
berto Câmara de Carvalho, já solicitou do Governo
do Estado a canalização da água da lagoa para Serra
Verde, com instalação de um reservatório e estação
de tratamento. A medida traria benefícios diretos a
muitos povoados e outros tantos distritos fronteiriços.

Dnrante o último Programa de Emcrgência ali verifi
cado, a própria população prontificou-se a cavar canais
para assentamento da tubulação da lagoa do Boqueirão
a Serra Verde. Tal proposta, porém, não foi acolhida.
Os agricultores da região são unânimes em afirmar que
a terra daquela localidade é potencialmente rica. Dá
de tudo: feijão. milho, pinha, banana, coco, graviola.
Dizem até numa brincadeira que, de fato, não expressa
mais do que a verdade, que o adubo dali é a água.

Mas água não há, Senhores. Para beber, para conzi
nhar, para plantar. para o saneamento básico. Temos
aí dnas implicações fundamentais: uma, dirigida para
a saúde; outra, para a alimentação e subsistência. Am
bas redundando.em conllições vitais para o homem.

À saúde, porque a falta d'água depõe diretamente
contra as condições sanitárias. E aí temos o primeiro
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e grave fator de doenças. A atenção à saúde e assistência
sanitária básica, sustcntadas cm m~todos e tcconologias
práticas, cientificamente fundamentadas e socialmente
aceitáveis, colocados ao alcance de todos os indivíduos
e famílias da comunidade, mediante sua plena partici
pação e a um custo que a comunidade e o País possam
suportar, garante o desenvolvimcnto ordenado das re
giões carentes.

A alimentação c a subsistência, que aparecem consti
tuindo o segundo e não menos importante fator, só
se viabilizam nessas regiões eminentemente agrícolas
mediante condiçõcs estáveis de plantio e cultivo. E não
há como fazer isso sem água. A canalização d'água
na localidade de Serra Verde poderá viabilizar projetos
de irrigação, oferecendo ao homem do campo condições
de trabalhar a terra com segurança e diversificação de
cnlturas.

Sei que o assunto não é pecnliar a essa localidade
norte-rio-grandense. Por isso mesmo, sabendo que difi
culdades semelhantes são vivenciadas por tantas outras
comunidades, deixo aqui um apelo para que não cruze
mos.as mãos diante do problema. Vamos cobrar. Vamos
exigir, porque essas comunidades estão pagando um
preço muito alto pela omissão dos que podem deliberar
em scu favor e não o fazem!

oSR. FÁBIO RAUNHEITI'I (PTB - RJ. Pronuncia
o seguinte discurso.) ~Sr. Presidente, Sr" e ~s. Depu
tados, a população do Grande Rio amarga, há longos
anos, o problema crônico dos transportes coletivos com
serviços aquém do regular.

Servida por trens de superfície, pelo metrô, por ôni
bus, barcas e lanchas, os'habitantes do Grande Rio
fazem diariamentc um trajeto penoso cntre o lar e o
trabalho.

Os .trens suburbanos trafegam superlotados, scm o
Cumprimento rcgular dos horários e com uma conser
vação lastimável.

O metrô, quc atende à classc média cntre Tijuca
e Botafogo, presta seus serviços com limitações de horá
rios e, com as sucessivas grcvcs, não é umq' opção de
transporte para qucm poderia deixar em casa o seu
automóvel.

Os ônibus são em númeroS insuficientes, durante os
horários críticos, pela manhã e ao anoitecer'-Nos horá
rios noturnos, muitos passag~iros, residentes nos subúr
bios de Santa Cruz, Bangu, Campo Grande e adjacên
cias, ficam horas intermináveis nos pontos; aguardando
sua condução. O mesmo acontcce em relação aos mora
dores dc ~ova Igpaçu - todo o município, Duque de
Caxias, Sjio João de Meriti, Nilópolis e Magé.

Os habital)tes da Ilha do Governador sofrem, ainda
mais, os problemas da ,1esorganização do transporte
coletivo .carioca. As vias de acesso à ilha estão constan
temente congestionadas, por serem insuficientes para
escoàr um trânsito cada vez mais intenso, em virtude
da localização ali,'do Aeroporto Internacional do Ga
leão. A solução adotada para incrementar o transporte
via marítima, com a utilização de lanchas, comprovou
se precária e falha, deixando muito a desejar.

A população de Niterói e São Gonçalo vive angústia
maior, pois é obrigada a utilizar os precaríssiinos servi
ços dos transportcs das barcas e enfrentar; em seguida,
de ambos os lados da Baía da Guanabara. os mesmos
serviços defiçientes dos ônibus.

Analisando profundamente qproblema do transporte
coletivo no Grande Rio, vislumbramos algumas solu
ções.que precisam ser adotadas com urgência pelos Go
vemos Federal e Estadual, para que o sistema não entre
em 'colapso e a população sofrida da região não scja
prejudicada brutalmente.

O Governo do Estado do Rio necessita ampliar o
raio do metrô, expandindo' as suas linhas aos subúrbios,
onde estão as massas trabalhadoras, carentes de trans
portes mais rápidos e confortáveis.

É imprescindível que o Governo Estadual realize
obras de infra-estrutura rodoviária, no Grande Rio,
melhorando as vias existentes e ampliando o sistema,
com a abertura de novas vias, especialmente para a·
nha do Governador e para as saídas para a Rio-Pe
trópolis e para a Rio-8ão Paulo.

Uma política audaciosa, nova e arrojada para os
transportes de ônibus terá de ser adotada, privatizando
toda a rede e concedendo aos empresários do setor
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segurança para o investimento na ampliação e melhoria
da frota, para abertura de novas linhas, além de aumen
tar o número de veículos nas existentes.

O sistema de transporte coletivo na Baía de Guana
bara, operado por uma estatal do Governo fluminense.
está obsoleto e. nas condições atuais. sem condições
de tráfego seguro, ágil e eficiente. Entendemos que
se o Governo não dispõe de recursos para investimentos
nessa companhia. deve privatizá-la. abrindo à iniciativa
particular a oportunidade de melhor servir à população
de Niterói e São Gonçalo, além dos usuários eventuais,
dos mais diversos rinções brasileiros.

O serviço de transportes coletivos do Grande Rio,
como se pode observar, é precário e ineficiente. Somen
te uma ação firme do Governo. com vistas às populações
dessa região, sem qualquer finalidade elcitoreira, pode
solucionar adequadamente o problema. As soluções
quc ora oferecemos às autoridades são fruto da obser
vação de quem vive. diariamente, as angústias e os
sofrimentos de uma população marginalizada pelos po
deres públicos e que não pode mais sofrer essa discri
minação.

O Grande 'Rio, Sr. Presidente. se constitui hoje de
características sui generis. Abriga imenso número de
migrantes de todo País, que buscam, naquela região,
abrigo para suas aspirações. Urge, portanto, maior com
preensão do Governo Federal para o problema criado,
concedendo maiores recursos para a solução dos proble
mas apontados.

Era o que tinha a dizer.

o SR. ASSIS CANUTO (PL - RO. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputa
dos, de suma importância e grande vulto nacional é
o desenvolvimento do porto hidroviário de Porto Velho.

A navegação pelo rio Madeira é um canal direto de
internacionalização do comércio, ligando a Região
Amâzonica, com maior presteza, a países vizinhos, tais
como Bolívia e Peru, e a outros portos nacionais. facili
tando o escoamento da produção agrícola e mineral
daquela região.

Maior facilidade trará também para os produtores,
principalmente de Rondônia, necessitados de exportar
'eus produtos, a construção da Ferrovia Leste-Oeste
- já conhecida como Ferronorte - hoje grande sonho
dos produtores que têm a esperança de ver a Amazônia
novamente como responsável por 50% da receita nacio
nal.

Assim, defendemos acirradamente tanto um maior
incentivo ao porto de Porto Velho como a construção,
em ritmo acelerado, da Ferrovia Leste-Oeste, pois am
bos, funcionando concomitantemente, trarão divisas fa
bulosa.s para o País, propiciando também a tão esperada
integração do Norte-Nordeste brasileiro com as demais
regiões do país.

É do conhecimento de todos a dificuldade da Região
Norte para escoar sua produção, pelas grandes distân
cias que tem de percorrer por via rodoviária, sem contar
o consumo absurdo dc combustível c as precárias condi
ções de conservação em que se encontram as rodovias
brasileiras, que a cada dia roubam mais vidas dos ho
mens que, ironicamente, tentam "ganhar a vida" no
árduo ofício de camioneiro.

Com o implemento destas Çlutras duas opções de
transporte, tão desenvolvidos e utilizados pelos grandes
países do Primeiro Mundo, muitos problemas hoje exis
tentes no País serão solucionados, pois isso além de
facilitar, tornará economicamente mais rentável, o es
coamento da produção agrícola e mincral, que, por
sua vez, vem crescendo brilhamente na região Norte,
propiciará economia de combustível e proximidade cul
tural no Brasil, mesmo porque as famílias que hoje
habitam a região Norte são as que para lá migraram
no afã de construir um Brasil melhor, produzindo. dei
tando em terra o suor do rosto, e merecem sentir-se
em casa, saber que não estão esquecidas, pois às vezes,
devido à carência existente de transporte e comuni
cação, -é essa a expressão que se vê no rosto do produtor
- desolação - que produziu para a Nação, mas, na
hora de vender o produto, encontra dificuldades em
transportar o que plantou ou extraiu da terra.

Aguardamos, pois, senhores, que o Governo mante
nha sua atenção voltada para este porto, décimo colo
cado entre os portos nacionais, viabilizando condições
reais de sobrevivência e desenvolvimento para a Ama-
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zônia Ocidental e todo o Bra,il. tendo em vista o largo
potencial de escoamento de produção que pode repre
sentar este pequeno, mas gigante passo no transporte
fluvüil brasileiro.

Voltarei ao assunto.

O SR. COSTA FERREIRA (PFL - MA. Pronuncia
o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Sr's e Srs. Depu
tados, em São Luís, Capital do Estado do Maranhão.
há muito tempo enfrentamos uma situação bastante
constrangedora. no tocante à segurança de transeuntes.
que diariamente são atingidos por falta de proteção.
em decorrência de um trânsito desarticulado. não por
culpa do Governador, que. aliás, tem sido incansãvel
no equacionamento de problemas semelhantes li este.
Todavia. no caso em apreciação. o que resolveria seria
a construção de avenidas alternativas e viadutos cm
importantes trechos que são verdadeiros locais de desas
tres e, em grande parte. com vítimas fatais. Citaria,
por exemplo, o cruzamento da Avenida Kennedy com
o anel viário, onde os prejuízos têm sido volumosos
e com repercussões negativas. tanto para proprietários
de veículos como para vidas preciosas que têm sido
dizimadas prematuramente.

Sr. Presidente, não tenho dúvidas de que se o Go
verno Federal autorizar a liberação de recursos para
cssas obras estará ajudando a solucionar um problema
que até o momento tem sido crônico e que se tem
arrastado por várias décadas. levando aos hahitantes
de São Luís desalentos e incertezas. Além das constru
ções de avenidas e viadutos que o desenvolvimento tem
reclamado de São Luís. temos outros problemas tão
importantes que poderão, por certo. erradicar esse tipo
de vexame que vem experimeotando o nosso povo. Tra
ta-se de necessidade da construção de passarelas nas
avenidas principais de nossa CapitaL Com estes benefí
cios, o Governo Federal estaria dando um basta à mor
tandade que ataca a população diariamente, matando
mais do que epidemias.

Diante do exposto. avenidas. viadutos e passarelas
aqui reclamados como de importância fundamental para
o equacionamento desses problemas, somados. darão
a dimensão necessária de elevada urgência das obras,
para que o povo respire com segurança e tranqüilidade.
Com isso, passaremos a desfrutar benefícios de urna
cidade humana e feliz, e sua gente só terá a agradecer
a atenção dispensada aos seus reclamos.

O SR. LÉZIO SATHLER (PSDB - ES. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr's. e Srs. De
putados, vem ocupando, nestes tíltimos dias, um impor
tante espaço nos noticiários referentes à agricultura o
tema relacionado ao cultivo da noz macadâmia. Tra
ta-se de planta orinnda de tempos imcmoriais, conhc
cida dos aborígenes que vivem no continente austra
liano, cujo estudo se vem tomando cada vez mais inte
ressante, motivando pesquisas por parte de técnicos
especializados neste mister.

Graças aos esforços dispendidos por Fernand von
Mueller e Walter Hill nos meados do século passado.
evidenciou-se um grande interesse pelo estudo dessa
planta, que ocupa hoje importante lugar na agricultura
de vários países.

No Havaí c na Califórnia. a macadâmia tornou-se
conhecida nos idos de 1978, quando foram plantadas
as primeiras mudas. Hoje, no Havaí, 3' produtor mun
dial. a macadâmia ocupa o terceiro lugar, superada ape
nas pelo abacaxi e a cana-de-açúcar. Na Califórnia.
espeCloialmente após a 2' Guerra Mundial, a cultnra da
macadâmia eleperimentou um vigoroso impulso. Em
1966, já havia cerca de 25.000 árvores plantadas. A
partir de 1952, países como o México, Guatemala, Costa
Rica, Panamá e J~naica foram beneficiados com peque
nos plantios.

Quanto ao Brasil. a história da macadâmia é bem
recente, data de 1931. quando as três primeiras árvores
foram plantadas na Fazenda Citra. em Limeira, São
Paulo.

No início as plantas foram utilizadas como adorno
de pomares. Foi Hcnrique Jacobs quem trouxe da Flóri
da, USA. as primeiras mudas. Naquele período. a aten
ção cstava focalizada mais na citricultura.

Nos idos de 1955, O Instituto Agronômico de Cam
pinas importou 17 quilos da preciosa semente do Havaí,
das variedades "Keauchou", "Mailua" e "Kakea".
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Destas sementes surgiu uma seleção, resultando na
Keando, Keauré, Keaumi e Keaufa.

Em 1963, importaram-se do Havaí 25 litros de semen
tes, por iniciativa do DI. João Ernesto Dierberger, da
Firma Dierberger Agrícola.

Hoje, no Brasil, o cultivo dessa espécie de planta
começa a ocupar espaço significativo no cenário nacio
nal.

A importância da cultura da macadâmia prende-se
ao seu valor nutritivo, sendo utilizada na confecção
de confeitos, pois, rica em açúcares, vitaminas e sais
minerais, oferece delicioso sabor, isento de ácido úrico.

Há que se falar na resistência desta planta, capaz
de enfrentar as intempéries climáticas, doenças e pragas
próprias do clima tropical.

Não fossem suficientes estas justificativas apresen
tadas sobre a viabilidade do cultivo da macadâmia, te
mos a dizer também algo sobre o melhor, que todo
produtor busca, que é o preço no mercado interna
cional, chegando ao expressivo valor de 13 dólares o
quilo.

Dentre as características que a macadâmia apresenta,
menciono a alta qualidade de acabamento.

Mergulhada em chocalate, não absorve umidade, não
perde o frescor e nem fica rançosa.

O consumo pode ser feito de diferentes maneiras,
como torrada e salgada. Pode ser usada no preparo
de uma deliciosa "caipirinha", rcgada com Vodka, no
fabrico de sorvetes, bolos, comidas e aperitivos.

Desta honrosa tribuna, quero parabenizar o Governo
do meu Estado, o Espírito Santo, pelo Programa de
Apoio e Expansão da Cultura da Macadâmia. Atual
mente, a Secretaria de Estado da Agricultura estará
aplicando, ncste ano de 1989, o montante de NC$
650.000,00 na aquisição de 100.000 mudas, como incen
tivo à diversificação agrícola estadual.

Entendo, SI. Presidente, que é chegada a hora de
os Governos envidarem esforços no sentido de incre
mentar o plantio da macadâmia.

Muito obrigado. •
O SR. OSVALDO BENDER (PDS - RS. Pronuncia

o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr's. e Srs. De
putados, a cada dia que passa o povo brasileiro fica
mais apavorado com a alta inflação que o País vive,
com tendências a se agravar. O mais prejudicado, como
sempre, é o mais pobre. A inflação corrói os salários
dos trabalhadores, c os produtos agrícolas não acompa
nham os preços, assim como as demais mercadorias,
principalmente os insumos de que os produtores preci
sam para produzir. Existe uma imensa desproporção
entre um e outro produto. Por exemplo: os preços dos
automóveis subiram, em 30 dias. 99%. Ainda podería
mos citar muitas outras mercadorias. numa demons
tração clara de que os salários não tiveram esses aumen
tos, nem os produtos agrícolas. Logo, é verdade que
esses dois segmentos de nossa economia são os que
mais sofrem com a inflação.

Outro segmento afetado é a pequena indústria, o
pequeno comércio, que nem sempre conseguem atua
lizar e acompanhar os preços, além de não terem capital
de gi~o para o desenvolvimento do seu pequeno negó
cio. E humanamente impossível contraírem emprésti
mos com a correção existente. Ontem, por exemplo,
os bancos chegaram a cobrar 47,5% ao mês para descon
to de duplicatas. Caso alguém desconte duplicata para
sessenta dias, recebe somente cinco por cento do valor;
95% vão para o banco. Caso o desconto seja para 90
dias, terá que pagar por cima. Nunca, na Hisrória, vive
mos situação semelhante.

Antes; há pouco tempo. descontava-se duplicatas
normalmente, com prazo de tlté 120 dias. Como pode
mos continuar a produzir? Como está., é praticamente
impossível. Precisamos de medidas sérias e competen
t!'s. Caso contrário, iremos rapidamente para o caos.
E preciso que as autoridades tomem providências para
diminuir esta alta inflação. A Nação brasileira não a
suporta mais.

Quero trazer aqui a minha colaboração sugerindo
que se fixe antecipadamente a correção monetária, que
sob hipótese alguma seria alterada, pois o próprio Go
v:!rno determina as taxas na captação de recursos para
"rolagem" de sua dívida interna. Por este motivo, tem
condições de cstabelecer o quc vai pagar. Por exemplo,
com a inflação oficial de 30%, fixaria para o mês seguin
te 20%; para ornes subscqüente, 15%, até reduzir as

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

taxas a 5%. Isto levaria aproximadamente 6 meses,
para, então, termos uma inflação de 5% ao mes, o
que seria aceitável. Poderiam dizer que o Governo ne
cessita de numerário para seu déficit. Este terá que
ser colocado em dia; o Governo terá que pôr suas contas
em dia.

É esta a sugestão que faço às autoridades. Espero
que pelo menos analisem a possibilidade desta alterna
tiva, ou apresentem outra melhor. Seja como for, algu
ma coisa tem que ser feita. Não podemos continuar
de braços cruzados; é preciso ação, decisões corajosas.
Que bom seria voltarmos aos tempos da Velha Repú
blica, com uma inflação de 15% ao ano! Por que não?

O SR. FLORICENO PAIXÃO (PDT - RS. Pronun
cia o seguinte discurso.) - SI. Presidente, Srs. Deputa
dos, cerca de 2.500 candidatos aprovados em concurso
público para Fiscal de Contribuições Previdenciárias,
em todo o Brasil, aguardam. há mais de três anos,
o chamamento pelo lAPAS, para integrarem a fiscali
zação das contribuições sociais de que tanto necessitam
segmentos expressivos. e quase sempre carentes, da
população brasilcira.

Esse concurso, realizado em 1985. selecionou, dentre
cerca de 90.000 candidatos de nível superior, algo em
torno de 3.500 aprovados, dos quais apenas 1.000 foram
chamados, estando os demais aguardando a justa convo
cação, tornada mais necessária em face dos graves pro
blemas enfrentados pelo setor, notadamente em decor
rência dos elevados níveis de sonegação, fraude e ina
dimplê!lcia observadas no momento.

A fiscalização do ICM em todo o Brasil, cuja receita
é inferior à do lAPAS, movimenta cerca de 30.000
fiscais na ingente tarefa de realizar a arrecadação desse
imposto. Comparc-se csse quantitativo com a estreiteza
do quadro de fiscais do lAPAS, hoje'com apenas 4.617
servidores (números de julho) em tOd(1 o País, encarre
gados, ainda, da fiscalização de contribuições para o
FGTS, Salário-Educação. Sesi. Senai, Sesc, Senac, Fun
do Aeroviário, Diretoria de Portos e Costas, etc.

Diante desse quadro desolador, o SI. Ministro da
Previdência Social encaminhou ao Sr. Presidente da
República pedido de excepcionalidade na contratação
desses concursados. não apenas para repor o quadro
específico, mas, sobretudo, buscando, mediante a utili
zação dessa mão-de-obra de elevado nível, recuperar
receitas expressivas em proveito dos milhões de brasi
leiros que estão a exigir, com justiça, melhores bene
fícios e serviços da Seguridade Social.

Daí o apelo que faço ao S~ Presidente da Replílica.
no sentido de que autorize a ijomcação desses fiscais,
os quais, no desempenho de suas funções, contribuirão
para o aumento expressivo de receita da Previdência
Social.

Era o que tinha a dizer.

O SR. ÁTILA LIRA (PFL - PI. Pronuncia o seguinte
discurso.) -SI. Presidente, Sr'" e Srs. Deputados, que
ro registrar o meu apoio à importante decisão da Câma
ra de Vereadores dc Teresina, ao rejeitar o veto do
Prefeito ao projeto de lei que concede aos policiais
civis a isenção do pagamento de passagens nos trans
portes coletivos urbanos, de autoria do Vereador Rena
to Berger, com doze votos a favor e seis contra.

O projeto que concede o benefício aos policiais será
promulgado pelo Presidente da Câmara, Vereador Re
nato Berger, que, juntamente com seus pares, demons
trou a independência do Poder Legislativo.

Muito obrigado.

O SR. ULDURICO PINTO (PMDB - BA. Pronun
cia o scguintc discurso.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs.
Deputados, o repórter fotográfico Jorge Araújo, do
jornal Folha de S. Paulo. acaba de realizar uma exposi
ção, a que deu o nome de "Salve a Amazônia", na
Livraria Letra Viva, em São Paulo, mostrando desde
as queimadas na floresta. na região entre Porto Velho,
no Estado de Rondônia e Cuiabá, em Mato Grosso,
até a erosão no Garimpo de Serra Pelada, no Pará,
passando pelo protesto realizado pelos índios eontra
a construção da barragem de Kararaô, no Município
paraense de Altamira.

Essa mostra, que reuniu ccrca dc 80 fotos, dc um
total superior a mil flagrantes colhidos no Norte do
País por Jorge Araújo, é um dos testemunhos vivos
mais impressionantes da criminosa devastação da Re-

Sexta-feira 15 9499

gmo Amazônica, contra o processo de destruição do
seu ecossistcma.

É importante assinalar, Sr. Presidente. que apesar
de manifestações como essa da repórter Jorge Araújo,
o processo de destruição em larga escala de nossas flo
restas continua a todo vapor, já que as dimensões gigan
tescas do nosso País e a falta de recursos humanos,
técnicos e financeiros têm impossibilitado os órgãos res
ponsáveis pela fiscalização dos crimes contra o meio
ambiente de cumprirem adequadamente o seu papel.

Deve ser enfatizado ainda que esse processo de des
truição se verifica também em inúmeros outros Estados
brasileiros e em vários municípios. como ocorre em
Porto Seguro, na Bahia, onde a Reserva do Monte
Pascoal vem sofrcndo criminoso processo de desmata
mento, com o agravante de as árvores derrubadas cons
tituírem espécies vivas, com mais de quatrocentos anos
de existência.

Queremos, por isso, SI. Presidente, mais uma vez,
deixar registrado o nosso apelo ao Presidente do Insti
tuto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais
Renováveis, jornalista Fernando César Mesquita, no
sentido de que mande intensificar a fiscalização do ór
gão. que tem como atribuição, dentre outras, o controle
das atividades econômicas na Reserva Ecológica do
Monte Pascoal. no Município baiano de Porto Seguro.

Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente.

o SR. PAULO PAIM (PDS - TO. Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, Senhores Congres
sistas, queremos aqui manifestar nossa extrema preocu
pação e nosso descontentamento com o Projeto de Lei
n' 3.308, de 1989, de autoria do Poder Executivo, que
trata da privatização de empresas estatais.

Sabemos da situação delicada do setor produtivo esta
tal, envolvido por um monstruoso endividamento exter
no, fruto de uma política inconseqüente dos governos
militares, que, ao escolher o caminho do endividamento
das empresas estatais ao mesmo tempo em que conti
nham as tarifas públicas, optaram por subsidiar o setor
privado, às custas da saúde financeira das empresas
públicas. Sabemos, também, que, em decorrência dos
encargos financeiros pagos por essas empresas, conco
mitantemente à defasagem tarifária, muitas das empre
sas estatais se encontram em situação deficitária, levan
do à drenagem de recursos públicos para a cobertura
desses rombos.

Entretanto, queremos deixar bem claro que a privati
zação não é, de forma alguma, a solução para a delicada
situação das empresas estatais. Privatizar é a solução
encontrada por um governo fraco, por um governo inca
paz de encarar de frente a necessidade de reestruturar
a gestão e recuperar as tarifas das empresas públicas.
Privatizar, especialmente neste momento, significa ven
der a um preço insignificante o patrimônio público,
visto que esta tem sido a prática nos últimos processos
de desestatização. Privatizar agora significa privilegiar,
mais um vez, uma parcela restrita do setor privado,
CloljO favorecimento no passado estã por trás da ruinosa
situação financeira das empresas públicas.

Em suma, somos pela reavaliação da gestão e mesmo
do controle de empresas produtivas com eontrole esta
tal, rcavaliação essa que se deverá pautar não apenas
pela rentabilidade da empresa, mas principalmente pela
avaliação de sua função social, ou de sua conveniência
no âmbito de uma estratégia consolidada de atuação
governamentaL Não somos, de maneira alguma, pela
solução simplista e simplória de venda, em realidade,
de quase doação, de empresas públicas ao setor privado.

Temos que reavaliar a questão tarifária; temos que
rever a gestão das empresas públicas, tornando transpa
rente sua atuação e submetendo-as à fiscalização dos
trabalhadores c da sociedade civil; temos que repensar
a função social dessas empresas. Mas não temos que
nos curvar ante a impotência deste Governo em encarar
de frente essas questões, que são centrais, no tocante
às empresas públicas; não temos que aceitar a privati
zação como remédio para a doença do setor público
brasileiro, pois não é amputando um membro que forta
lecemos um corpo fraco e mal alimentado.

Em especial, queremos chamar a atenção para duas
empresas do Rio Grande do Sul que foram incluídas
entre as empresas com início imediato de privatização,
no Projeto de Lei n'·' 3.308, de 1989. Essas duas empre
sas, a Aços Finos Piratini e a Copesul, são claros exem-
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pios das características deste distorcido processo de pri
vatização,

A Aços Finos Piratini é uma empresa que sofre com
a defasagem do preço do aço e com um elevado nível
de endividamente c gastos financeiros. Ao invés de ata
car frontalmente esse problema, o Governo opta por
se livrar da empresa, ao que tudo indica a preços ridícu
los. E isso ao mesmo tempo em que o próprio Governo
federal abre a possibilidade de destinar recursos para
a construção dc uma nova usina siderúrgica no Mara
nhão, seguindo o absurdo método de arcar com os cus
tos e riscos da instalação de uma empresa, para depois
praticamente doá-la ao setor privado.

Mais alarmante ainda, contudo, é o caso da Copesul,
empresa altamente rentável, com uma taxa de lucro
líquido elevada, da ordem de 11,83% no ano passado;
empresa cujo lucro atingiu 40 milhões de dólares no
primeiro semestre, devendo atingir 100 milhões de dóla
res este ano.

A venda dessa empresa por preços extremamente
baixos, e em condições extremamente favorecidas de
financiamento, é uma afronta ao público, cujo patri
mônio é dilapidado por um Governo em fim de mandato
e sem nenhum compromisso com a população.

É por isso, Srs. Deputados, que somos frontalmente
contra esse absurdo projeto de privatização ora em tra
mitação nesta Casa.

O SR. MOISÉS AVELINO (PMDB - TO, Pronuncia
o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Sr" e Srs. Depu·
tados, a Amazõnia Legal é um verdadeiro subcontic
nente brasileiro, cobrindo inteiramente os Estados do
Acre, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Amapá
e grande parte do Mato Grosso, Goiás e Maranhão,

0-mundo inteiro considera a região um verdadeiro
santuário ecológico, não apenas no sentido do possível
equilíbrio biótico em toda a terra, mas porque repre
senta um patrimônio florístico e faunístico sem similar
em todo o Globo.

Isso nos impõe obrigações, no sentido de defender
e preservar a região, porque, se ela é considerada indis
pensável ao equilíbrio universal da biomassa, forçosa
mente sua importância é maior para o Brasil, em cujo
território se encontra, abrigando mais de dez milhões
de brasileiros que vivem, direta e indiretamente, da
floresta,

Evidentemente, nnma área de cerca de três milhões
de quilômetros quadrados de florestas, há terras férteis
utilizáveis pela agricultura, quedas d'água para o forne
cimento de energia, enorme variedade de minerais, para
exploração sem comprometimento da flora e da fauna.

Precisamos descqbrir os meios e prócessos diretores
desse aproveitamento, quais os recursos imediatamente
utilizáveis, de que modo proceder à exploração das re·
servas sem prejuízo do ecossistema.

Isso requer, em primeiro lugar, planejamento racio
nal, mobilizados técnicos brasileiros e internacionais,
aproveitando-se o interesse'universalmente demonstra:
do, nos campos científico e político, pelo problema.

Exige sobretudo recnrsos, de qne não dispomos em
quantidade suficiente, ademais porque somos carentes
de uma política de aproveitamento e desenvolvimento
da Amazônia, com a preservação dos seus imensos espa-
ços ecológicos. . .

Já é tempo de aproveitarmos o interesse revelado
pelo mundo,J:onvidando os países qne defendem a pre
servação da ecologia a participar de um plano de grande
envergadura que não apenas conserve a maior floresta
equatorial do mundo, mas tire dela as riquezas que
não lhe fazem falta c podem servir à redenção do seu
habitante.

Era o qne tínhamos a dizer, Sr. Presidente,

O SR. NEUTO DE CONTO (PMDB -SC. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, realizou em
maio do corrente ano, na cidade de Nova Trento, em
Santa Catarina, o I Seminário Municipal de Armaze
nagem.

Os anais do evento, que acabo de receber, contem
informações qne julgo oportuno trazer à alta conside
ração do Congresso Nacional, eis que aqui se vivencia
o Brasil de todos os dias.

Este seminário foi conseqüência da decisão do serviço
de extensão rural catarinense em eleger a armazenagem
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como prioridade número um de atuação dos anos de
1989/9l.

O acontecimento contou com o apoio irrestrito do
Prefeito Municipal de Nova Trento, Saul José Rover,
que, assim, procurou dar enfase prática a um compro
misso eleitoral do PMDB.

Foram realizadas cinco palestras sobre temas relacio
nados ao armazenamento. além de ter sido constituído
um grupo de trabalho cuja preocupação central constou
de "proposições e sugestões para rednzir as perdas na
armazenagem de grãos e obter maior renda para a pro
priedade rural".

Das inúmeras idéias, sugestões, proposições e conclu
sões, descjo, nesta oportunidade, dar êmfase c destaque
à efetiva necessidade de ser municipalizada a ação go
vernamental dc apoio ao armazenamcnto.

Como perdas, citam-se as relativas: ao ataque de pra
gas e doenças; à própria lavoura; ao paiol; às falhas
mecânicas na colheita, transporte e trilha; á maturação.

Dados disponíveis, nos órgãos técnicos, estimam-nas
superiores a 20%, o qne proporcionaria prcjuízo de
toda uma safra a cada 5 colheitas.

Ademais', como os produtos agrícolas têm contribuí
do de forma decisiva na nossa balança de pagamentos,
conclui-se que parte substancial da dívida externa bra~i

leira poderia ser resgatada s6 com as pcrdas agrícolas.
Os números podem parecer exagerados, mas volte

mos nossa atenção, para a armazenagem, para o fato
de que: um único casal de.carunchos, em 5 meses, pode
prodnzir um milhão de novos carunchos; serão capazes
de consumir 5 sacos de milho; um casal de traças é
capaz de produzir 7 milhões de novas traças, em 5 me
ses; consomem 30 sacos de milho; a ação destruidora
dos ratos, já que um casal destes come 14kg de milho
e inutiliza outros 14ükg de milho com fezes e urina.

Desses dados verificaremos que a ação preventiva
desenvolvida pelos produtores rurais poderá assegurar
a diminuição das perdas.

Outra grande vantagem de um sistema de armaze
nagem acessível aos pequenos produtores é a de que
este procedimento assegura melhor remuneração, já
que na entressafra os preços têm cotaçâo maior.

Aliás, os produtores, segundo se constatou neste se
minário, não possuem poder de mercado quando com
pram os produtos que integram os fatores de produção
e, quando a vendem, dependem dos preços estabelecido
por quem lhes vende e compra.

Estamos, destarte, diante de uma concorrência im
perfeita, pois o poder de mercado conflita com aque~es

que produzem as mercadorias no campo.
Ademais, os insnmos de produção sâo fornecidm por

firmas que possnem alta tecnologia, grande capital, ex
cepcional organização, e, via de conseqüência, ditam
os preços dos produtos que comercializam.

Assim, além de não ter condições de ditar preços
na época de colheita, e estes, nesse período, serem
normalmente menores, os produtores rurais enfrentam
o poder da sociedade industrial na aquisição dos seus
produtos.

A armazenagem constitui-se, assim, em uma alterna
tiva que assegnra maior e melhor remnneração ao pro
dutor, na medida em que retém em seu poder os produ·
tos, para colocá-los no mercado em época mais apro
priada.

Os grandes avanços na armazenagem nos municípios,
obtidos especialmente em Santa Catarina, aliados à tcc
nologia desenvolvida pelos órgãos governamentais, as·
seguram melhoria do rendimento nas colheitas agríco
las, notadamente do milho e da cebola,

No caso da cebola, as perdas eram de 50%, já a
partir do 90' dia, e hoje estão reduzidas a menos de
5% no decorrer de todo o ano agrícola.

Esses avanços, convém ressaltar, foram fruto de um
trabalho desenvolvido pelos organismos de assistência
técnica e pela perseverança dos produtores rurais, tendo
na municipalização da atividade armazenadora o prin
cipal fator positivo.

Assistimos, Sr. Presidente, aos pronunciamentos de
inúmeras pessoas, demonstrando, de público, o que
precisa ser feito, embora, quando exercendo cargos pú
blicos, nada daqnilo tenham executado. Detentores do
poder de decisão, nada decidiram.

Orgulho-me, na qualidade de Secretário da Agricul
tura, do Abastecimento e da Irrigação, de tcr executado
este plano de municipalização de armazenagem em San-
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ta Catarina e ter propiciado aos agricultorcs de minha
terra a fixação do homem ao solo; a melhoria da receita
agrícola; o crescimento setorial da agricultura superior
ao dos demais segmentos econômicos; maior oferta de
alimentos no mercado interno e externo e conseqüente
barateamento dos preços; o crescimento da receita tri·
butária do município, do Estado e da União, em conse
qüência da melhor produtividade; o crescimento verti
cal da economia e o aumento da receita do homem
do campo.

Sr. Presidente, precisamos da continuidade deste pro
grama, e para tanto são fundamentais os recursos finan
ceiros do BNDES, de modo a viabilizar a construção
de unidades armazenadoras comunitárias e paióis.

Este seminário contou com o apoio decisivo da Prefei
tura Municipal de Nova Trento, na pessoa d.o Prefeito
e nobre companheiro Saul Rover; do extensionista local
da Acaresc. Acioni Lniz Vicente; dos engenheiros agrô
nomos Arlindo Cervo e Carlos Rogério Remor; do ilus
tre Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais
de Nova Trento, Altair Ruberti; do caro Vereador Alie
nor Muller, Presidente da Igreja de Aguti"":' local do
encontro. Seu sucesso deve-se à efetiva participação
dos agricultores das comunidades de Valsugana, Serra
val, Trinta Réis, Salto, Ribeirão Bonito, Pitanga; Con
quista, Trombudo, Lageado e em especial da comuni
dade de Aguti, inclusive com o fornecimento de manti
mentos para o almoço, por partc desta, bem como dos
debatedores e palestrantes,

Sr" c Srs. Depntados, prccisamos vivenciar nova
consciência pública, e esta nos obriga a proceder a cora
josas mudanças nos procedimentos, pois se não o fizer
mos, haverá um fnturo sem futuro.

Era o que tinha a dizer.

A SRA, MYRIAM PORTELLA (PDS-PI. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados. O recente noticiário telcvisivo e dos jornais
vem-se ocupando, com destaque, de um problema que,
secnlarmente, prejndica o Nordeste e sna população,
sem que, ao longo do tempo, nenhuma medida dura
doura haja sido adotada.

Refiro-me, evidentemente, à seca. No Estado do
Piauí, 37 municípios estão atingidos pelo flagelo, e a
população está passando sede e fome, Aí, a água se
transfonna em mercadoria de extraordinário valor, al
cançando já a cifra de NCz$ 7,00 a lata.

A seca envolve a importante microrregião dos Bal
xões Agrícolas Pianicnses, composta de 18 municípios,
com uma população de 282.618 habitantes, destacan
do-se Picos, pe1a relevância como produtor agrícola,
e Marcolândia, onde, pelas infonnações obtidas, parece
concentrar-se o flagelo. Em Marcolândia, são mais de
10,000 as pessoas sofrendo os rigores da seca, já em
processo de migração, estimulado pelo Prefeito que,
sem recursos, não tem como amparar seu.s munícipes.

Pelos números mencionados, embora de fonna sinté
tica, pode-se avaliar o que o flagelo daseca representa
para as áreas atingidas e para o Estado, corno um todo,
uma vez qne desagrcga e, desestabiliza a frágil economia
cstadual.

Registrando esse fato, desejo chamar a atenção das
antoridades competentes - Ministério do Interior, Su
dene e órgãos envolvidos na questão - e apdar por
socorro para meu Estado nessa gravc emergência.

Providências emergenciais, de praxe, não vão resol
ver o problema. Porém, diante do fato consumado,
elas são indispensáveis, pois não é possível deixar a
população morrer á míngua,

O que se espera, e por isso se vem clamado há tanto
tcmpo, é que, passada a fase emergencial, a questão
da seca não seja esquecida. Que o governo adote provi
dências sérias, permanentes, duradouras, objetivando
a erradicação desse mal, que tanto sofrimento e prejuí
zos impõe á gente do meu Estado e do Nordeste em
geral.

O SR. VLADIMIR PALMEIRA (PT-RJ. Pronuncia
o seguinte discnrso.) - Sr. Prcsidente, Sras. e Srs:
Deputa,<:los, o Jornal do Brasil de hoje publicou matéria
sobre o aparecimento de uma primeira prova concreta
de utilização de informações privilegiadas no caso Na·
has.

Segundo essa matéria, ontem, dnrante nma sessão
de acareação, o Sr. Ricardo Thompson, ex·Direto~ rl3
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Corretora Progresso. apresentou documento maimscri
to da contadora Márcia Nanya. confessando que ela
passava informações sigilosas ,obre as posições assumi
das por Naji Naha, mercados,à vista, de ações e índice
futuro para o investidor Eduardo Ribeiro dos Santos.
tido como testa-de-ferro do Presidente da Bovespa.

A partir daí, tem-se um caso concreto de utilização
de uma pessoa de dentro do Esquema de atuação de
Nahas, para passar informações para algum outro grupo
de investidores do mercado.

Srs. Deputados, até hoje, existem inúmeras cspecu
lações sobre as vias de obtenção dessas informações.
Esse é um fato concreto. Comprova as falcatruas exis
tentes no mercado financeiro.

Todos sabemos que o anterior Presidente do Banco
Central era dono de uma cmpresa que atuava no mer
cado de capitais, dirigida por seu filho.
Quando enfim, assistiremos à desprivarização do Esta
do brasileiro? Quando os figurões da República deixa
rão. de agir a serviço direto dos tubarões das finanças?

E preciso ir fundo. A opinião pública espera que
a investigação prossiga e se aprofunde. E que as puni
ções venham. E preciso acabar com a impunidade.

O SR. FERES NADER (PTB-RJ. Pronuncia o seguin
te discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, temos
acompanhado, com o maior cuidado e isenção emocio
naI, o desdobramento de sonhos ousados de alguns bra
sileiros: o de trocar toda a dívida externa, uma doença
que corrói impicdosamcnte a nossa economia, pelo
compromisso de cuidar do meio ambiente. particur
lamente na Amazõnia.

Em que pese às poucas probabilidades de os bancos
liquidarem seu crédito de 105 bilhões de dólares, não
se pode ignorar que uma pequena fatia de dívida externa
foi convertida por poucos países em investimentos de
preservação ambiental.

Convém, entretanto, refletir sobre a relação entre
meio ambiente e dívida externa.

Além da guerra fria e das conquistas espaciais, dois
fenômenos caracterizaram a década de 1960: o primei
ro, foi o movimento hippie, ético, inconformista, am
biental e pacífico; o segundo foi o início da transnaciona
lização da economia mundial.

Nas décadas seguintes viu-se a mensagem dos hippies
incorporar o amor à natureza e ganhar seriedade, ini
ciando-se a discussão do tema nas Nações Unidas, em
Estocolmo, 1972. Ocorreu, paralelamente, um grande
e ingênuo esforço de modernização' em países do Ter
ceiro Mundo, notadamente no Brasil. Sem perceber
que desenvolvimento não'é sinônimo dc modernização,
o establishment modernizou o transporte, as comuni
cações, as cmpresas, integrando-se na economia trans
nacional.

Para acelerar este avanço., era necessário investir.
Mas como fazê-lo com nossa escassa popança? Trazen
do capital e acelerando o endividamento endêmico, in
centivado pcla disponibilidade de curodólares, alimen
tados pelos petrodõlares após 1973.

Assim, a dívida aumentou, adiou-se o énfrentamento
dos problemas ambientais para quando fôssemos um
país desenvolvido. '

À medida que isto ocorria na economia, a renda per
capita é igual à de 1980 e a inflação enseja nova concen
tração da renda. Em 1.988, a dívida brasileira alçou
105 bilhões de 4ólares, apesar de termos pago mais
de 18 bilhões de juros e amortizações: Mais de 29%
do Produto Interno Bruto vai para o exterior, e a dívida
interna aleança 4% a 5% do PIB, sendo 60% maior
do que em 1982.

De outro lado, cristaliza-se, nos últimos anos, a cons
ciência dos riscos ambientais, o movimento ambien
talista tende a politizar-se e a perceber que, no Terceiro
Mundo, ou se dá conteúdo à expressão "desenvolvi
mento ecologicamente sustentado", ou se arrisca o am
bientalismo a ser questionado - e não apoiado - pelos
setores populares.

Percebe-se, neste final de século, que inovações tec
nológicas, como miniaturização e robotização, dimi
nuem as vantagens relativas de mão-de-obra barata e
de recursos naturais disponíveis, com que os países sub
desenvolvidos pensavam safar-se da situação de depen
dência. Acordamos com a aflitiva perspectiva de o Bra
sil vir a ser punido por não ter deixado seu povo ganhar
mais, educar-se melhor e trabalhar com aficáeia, por
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não ter investido como dcvia cm ciência e tecnologia,
por ter desperdiçado recursos naturais e adotado a ideo
logia do progresso consumista em lugar da estratégia
do desenvolvimento.

Nestes últimos anos surge, com veemência, a necessi
dade de preservar, conservar, recuperar e melhorar o
meio ambiente, como exigência de vastos setores da
população.

A conversão da dívida, nela incluindo os swaps desti
nados ao meio ambiente, pode aumentar a dívida inter
na, que já nos custa quase 5% do PIB. No cntanto,
desde que se confirme a tendência de alguns bancos
estrangeiros de trocar créditos que hoje valem 35%
do valor nominal - embora o seu serviço se..,. sempre
calculado sobre o total- por uma boa imagem ambien
talista perante a comunidade - acionistas e clientes
- conviria tentar algumas operações. As conversões,
doações ou swapsem favor do meio ambiente podem
contemplar a desapropriação de uma área a preservar,
ou,a infra-estrutura para a conservação de parques ou
projetos de economia sustentada, implantação de jar
dins botâuicos ou construção de sistemas de tratamento
de esgoto.

A negociação da dívida é um problema político autô
nomo, mas as conversões da dívida para fins embien
talistas constituem alavancas úteis para uma mobiliza
ção que leve à inserção da dimensão ambiental em nosso
desenvolvimento.

Aí está, Sr. Presidente, uma matéria que exige refle
xão.

O SR. JOSÉ TAVARES (PMDB - PRo Pronuncia
o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Deputados,
ainda estão na memória da Nação os lamentáveis acon
tecimentos que, envolvendo usuários do transporte co
letivo, a empresa detentora do monopólio e choques
da polícia, quebraram uma longa tradição de ordem
orgulhosamente sustentada pela comunidade de Lon
drina, no mcu Estado do Paraná.

Aquela cidade, modelar pelo devotamento de seu
povo ao trabalho, virtude que a colocou como das mais
adiantada's economias do País, a ponto de chegar a
ser cognominada "Capital Mundial do Café" e que hoje
ostenta o perfil de moderna metrópole, viveu contur
bados dias que paralisaram praticamente todas as suas
atividades.

Parecia incompreensível que uma sociedade pacata
e 'ordeira chegasse àqueles extremos no seu incontido
protesto contra o aumento das tarifas dos coletivos.

. Uma generalizada desordem nas ruas, mostrada nos
vídeos e relatada no noticiário dos jornais, passou a
preocupar seriamentc as autoridades' estaduais e fede
rais ligadas à área da segurança.

Mas o fenômeno logo se esgotou com recuo do Pre
feito'local, que revogou o ato de majoração de 40 para
50 centavos no preço das passagens dos ônibus urbanos.
Os ânimos serenaram e a paz social voltou a reinar,
para alívio de todos.

Entretanto; o Prefeito Bclinatti; do PDT, não espe
rou que as coisas esfriassem e, no firme propósito de
atender às exigências da Empresa Transportes Coletivos
Grande Londrina, forte colaboradora de sua eleição,
fixou, a partir do dialO último, a tarifa em NCz$ 0,70.

Esse aumento corrcsponde a um pcrcentual acumu
lado de ordem de 677,7% no período, contra uma infla
ção de 359,01 %.

Trata-se de verdadeiro escárnio sobre uma população'
já tão sofrida, que suporta custo de vida: altíssimo'e
que, nas vésperas da eleição municipal, recebia a pro
messa demagógica do candidato vitorioso de implantar
transporte gratuito para as camadas pobres da popu
lação.

Hoje, a tarifa imposta aos usuários de Londrina é
das mais caras do País, levando-se em conta, principal
mente, o processo do transportc que, a curtas distâncias,
renova grande parte dos passageiros, assim encarecendo
o serviço efetivamente prestado ao cidadão.

Contra esse lamentável ato, registrO' veemente pro
testo. e minha solidariedade ao povo de Londrina, dian
te de mais essa cmel punhalada deferidâ por quem não
tem o menor apreço à palavra empenhada nem respeito
à pobreza das classes mais humildes, obrigadas a pagar
um transporte caro, que corrói parcela significativa de
seus salários.

Era o que tinha a dizer.
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O SR. GIDEL DANTAS (PDC - CE. Pronuncia
o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Deputados,
tomo conhecimento, através da imprensa, de que, den
tro de no máximo quarenta e cinco dias, o sangue bovino
estará sendo aplicado na preparação da merenda escolar
da rede de ensino de Fortaleza.

O aproveitamento do sangue bovino na alimentação
objetiva, como explicam os seus defcnsores, propor
cionar sais minerais e ferro aos jovens carentes, através
de uma fonte não só considerada barata, como dispo
nível em grande escala.

Os estudos que levaram ao aproveitamento do sangue
de bovino na merenda escolar, assim como seu processa
mento industrial, foram realizados na Universidade de
São Carlos, São Paulo, sendo um de seus autores o
professor José Teixeira Frcire. Segundo a imprensa,
referido processo já estaria sendo utilizado noutros paí
ses, como, por exemplo, no Equador.

Além dos benefícios que o aproveitamento do sangue
bovino poderia trazer à alimentação de jovens carentes,
seus defensores assinalam o fato de que, no momento,
apenas quarenta por cento do sangue obtido no Frigo
rífico Industrial de Fortaleza estão sendo aproveitados
pelos fabricantes de produtos e rações veterinárias. Des
sa forma, o aproveitamento seria totai.

Como se vêm, Sr. Presidente, Srs. Deputados, tal
iniciativa parece trazer vantagens, tanto de natureza
social e nutricional quanto econômica.

Preocupa-me entretanto a possibilidade de ocorrên
cia de efeitos indesejáveis ou imprevistos, como, por
exemplo, a transmissão de doenças, por vírus ou aciden
tes devidos à falta de rigoroso controle de qualidade
do produto.

E meu dever, como representante do povo cearense,
alertar todas as autoridades direta ou indiretamente
envolvidas no referido projeto, no sentido de que sejam
tomadas, com a necessária antecipação, medidas desti
nadas a rcsguardar de rj~cos a nossa juventude.

Por outro lado, considero absolutamente indispen
sável, como condição para utilização desse produto na
alimentação infantil, que sejam prestados, com abun
dância de detalhes, todos os esclarecimentos de que
necessitam não só os técnicos envolvidos na sua distri
buição, como os pais dos jovens que serão beneficiados,
as autoridades municipais e o povo de Fortaleza.

Por esta razão, Sr. Presidente, Srs, Dcputados, estou
encaminhando requerimento à Mesa desta Casa 'no sen
tido de que o Ministério da Saúde se pronuncie, sem
perda de tempo, sobre a matéria.

Era o que tinha a dizer.

O SR. GANDI JAMIL (PFL - MS. Pronuncia o
seguinte discurso.) - SI. Presidente, Sr" e Srs. Deputa·
dos, o Jornal do Brasil, em sua edição do último dia
11, publicou, na coluna "Informe·JJ3.", a seguinte nota:

"O Brasil deverá scr a sede da Conferência Inter
nacional de Meio Ambiente que será realizada pela
ONU em 1992, O grande evento - que não acon
tece desde 1972, quando a cldadc dc 'Estocolmo,
na Suécia, foi palco da reunião - reunirá cerca
de 1.500 delegados de todo o inundo."

Segundo o jornal, a decisãô será anunciadano próxi
mo dia 22, quando o PresidenteJosé Sarney irá discursar'

. na Assembléia Gcral das Naçõcs Unidas.
Sr. Presidentc, como brasileiro e como representante

do Estado do Mato Grosso do Sul, onde se situa uma
das maiores riquezas ecológicas nacionais, quero cha
mar a atenção dos meus pares, das autoridades e da
sociedade como um todo para a importância crucial
desse evento.

Afinal, com o advento da nossa nova Constituição,
conquistamos uma nova mentalidade, uma nova lingua
gem, uma nova política, enfim, do meio ambiente. Mas
nosso trabalho não pode parar nesse estágio; ao contrá
rio, é mister que avancemos nos nossos caminhos por
um País mais consciente de seu meio natural 'e de sua
importância, imprescindível para o equilíbrio de todo
o mundo.

Em junho deste ano, Sr. Presidente, foi realizado,
em Campo Grande, o I Congresso Internacional sobre
Conservação do Pantan'll - I Interpan. Na oportu
nidade, evidenCIOu-se que se o pantanal não for enca
rado de forma científica e racional, tende a desaparecer,
como aconteceu com muitas áreas pantanosas ao redor



9502 Sexta-feira 15

do mundo. Como exemplo, podemos citar o Vale do
Rio Reno, na Alemanha Ocidental, outrora uma área
pantanosa, que foi violentamente modificada pela mão
do homem.

Durante o I Interpan, Sr's e Srs. Deputados, o Dr.
Donald Hammer, técnico do Centro de Recursos do
Vale do Tennesse, EUA, afirmou, categoricamente,
que o Pantanal tem uma diversidade de flora e fauna

.únicas no mundo inteiro e que, por isso, deve ser preser
vado. Para tanto, porém, sabemos que não há soluções
fáceis; ao contrário, só opções difíceis.

Precisa-se saber muito ainda sobre os mecanismos
naturais que mantêm esse ecossistema único, necessi
tando-se de mais informações sobre procedimento ou
técnicas para manejar as águas, os sedimentos, os solos,
a fauna e a flora. Sobretudo, é preciso incorporar as
realidades econômicas e políticas dentro do Pantanal
e nas diversas rcgiões vizinhas.

Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, temos largos
desafios à nossa frente, no âmbito da ecologia, que
é a verdadeira e mais forte ciência do futuro. Ao lado
da nossa luta interna pela preservação da Amazônia,
da Mata Atlântica, de toda a nossa zona costeira, da
Serra do Mar e do Pantanal, há denúncias que atestam
ser o Brasil depositário de dejetos, rcsíduos industriais,
tóxicos e radioativos, importados dos países industria
lizados, cuja armazenagem é recusada pelos povos de
suas origens, tendo em vista o risco de contaminação
às pessoas e ao meio ambiente. Este, inclusive, foi tema
de ampla discussão em reunião de audiência pública
da Comissão de Defesa do Consumidor e do Meio Am
biente desta Casa, da qual sou membro efetivo.

Sr. Presidente, acreditamos"firmemente na grandiosa
contribuição que daremos e adquiriremos com a realiza
ção no Brasil, em 1992, da Conferência Internacional
de Meio Ambiente, a exemplo do ocorrido em 1972,
em Estocolmo. Devemos, pois, desde já, começar por
nos preparar para tal evento, sempre cônscios de que
a experiência de outras nações poderá ser uma alerta

.; para o nosso futuro.
Esperamos que os candidatos ao cargo de Presidente

da República comecem por se interessar por esse assun
to, já que a Conferência se realizará sob a égide do
novo Governo, que deverá pleno respeito ã Consti
tuição, hoje guardiã da nova política ambiental, votada
por cada um de nós enquanto constituintes.

Caso não estejamos todos voltados para o bom de
sempenho da Conferência Internacional de Meio Am
biente, continuaremos a nos deparar com notícias como
estas que pas~o a transcrever, publicada na mesma colu
na "Informe JB", edição do último dia 11, do Jornal
do Brasil:

"Ce~ca de 510 mil árvores são derrubadas por
ano no Brasil para a fabricação de 2,5 milhões
de dormentes. O País tem hoje, aproximadamente,
30 mil quilômetros de estradas de ferro e usa 1.650
dormentes por quilômetro, o que significa mais
ou menos 50 milhões de toras de madeiras maciças
sustentando trilhos. Um dormente feito de madeira
nobre dura, em média, 25 anos. Mas a cada dia
'é mais difícil encontrar esse material. Por isso, es
tão sendo dilapidadas, em maior quantidaçle, flo
restas jovens, cujas madeiras duram bem menos
tempo."

Era o que tinha a dizer.

O SR., NEY LOPES (PFL - RN. Pronuncia o seguin
te discurso.) - Sr. Presidente, a cidade de Mossor6,
),la região oeste do Estado do Rio Grande do Nortc,
atravessa no momento situação das mais difíceis. É que
o manancial de água que abastece a cidade e a região
está sofrendo baixas violentas; permitindo que os técni
cos antevejam II impossibilidade de oferta do líquido

, lIos próximos anos.
Tal fato põe em pânico a população de Mossoró,

de cuja luta e obstinação o Estado deve ponderável
parcela'do seu progresso s6cio-cconômico.

Sr. Presidentc, o quadro se torna ainda mais grave
se considerarmos a vocação agroindustrial da região
de Mossoró e dos Municípios vizinhos. Ali se situam
várias unidades agrícolas e industriais, consorciando a
potencialidade do campo com as perspectivas de produ
tos semimanufaturados ou manufaturados para a expor
tação. Veja-se, por exemplo, ~ projeto Maisa, que de-
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senvolvc ação e.mpre~,arial no plantio de frutas tropieai,
para venda ao comércio externo. após beneficiamento
c adequação à demanda internacional.

Grande número de pessoas depende, direta e indire
tamente. dessa atividade econômica regional, na qual
a água é - como não poderia deixar de scr - o insumo
básico e fundamental. Sem água Mossoró pára. Seu
povo migra, sua gente perde a razão de viver, suas
fazendas, suas unidades agrícolas e industriais fenecem.

Este é o grande desafio do momento, onde a natureza
impõe esse ônus à cidade e ao seu povo. E uós 
homens públicos - temos o dever inalienável de somar
forças, para que a solução seja encontrada enquanto
é tempo.

Sr. Presidente, recebi comunicação de que a Câmara
Municipal de Mossoró, na sessão plenária de 24 de
agosto, aprovou moção, alertando para a necessidade
de serem adotadas providências urgentes para solução
do problema de água de Mossoró. A medida conta
com meu inteiro apoio e aplauso.

Era o que tinha a dizer.

O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Faria de Sá) - Con
cedo a palavra ao nobre Deputado Elias Murad.

O SR. ELIAS MURAD (PTB - MG. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, recebi
do Sr. Embaixador do Líbano correspondência conten
do cópia de um ofício que S. Ex' recebeu de D. Luciano
Mendes de Almeida, Presidente da CNBB. Neste ofí
cio, D. Luciano comunica a S. Ex', o Embaixador do
Líbano, que o dia 17 de setembro foi escolhido como
o Dia Nacional de Oração pela paz no Líbano. Sr.
Presidente, gostaria que ficasse registrada nos Anais
desta Casa esta bela oração, que D. Luciano Mendes
de Almeida sugere aos bispos de todo o Brasil seja
feita em benefício ou como uma prece pela paz no
Líbano.

Muito obrigado.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O ORA
DOR:

CONFERÊNCIA NACIONAL DOS BISPOS
DO BRASIL

Brasília-DF, 28 de agosto de 1989

P. n' 833/89
Ao Excelentíssimo
Embaixador Samir Hobeica
DD. Embaixador da República do Líbano
Brasília-DF

Excelê[Jcia,
A paz de Cristo!
Estamos enviando aos Bispos do Brasil um texto de

Oração para ser rezada em todas as Igrejas, especial
mente no dia 17 de setembro, escolhido como Dia Na
cional de Oração pelo Líbano.

Peço-lhe o grande favor de, se possível, informar
o Patriarca Nasrallah Sfeir desta diligência.

Em união de preces a Nossa SeIÍnora do Líbano,
para que apresse o dia da paz para o querido e sofrido
povo irmão, com a amizade de sempre, - Luciano
Mendes de Almeida, Presidente da CNBB.

Oferecemos aos Senhores Bispos um texto de oração
para que seja rezada em muitas ocasiões, em especial
no momento da "Oração dos fiéis".

ORAÇÃO PELO LíBANO

Pai Santo e Misericordioso,
olhai benigno para o povo do Líbano.
Não permitais que vosso rebanho
seja disperso e destruído.
Concedei a vossos filhos tão sofridos
a paz que Jesus nos prometeu.
Convertei para a sabedoria e o bem
os corações possuídos pelo ódio e violência.
Fazei com que os governos e as pessoas
de boa vontade colaborem para que o Líbano
volte a ser uma nação livre e o lugar
de convivência fraterna entre os filhos vossos
de várias religiões.
Não permitais que os mesmos caminhos
percorridos por Jesus para anunciar
a Boa Nova continuem sendo agora
caminhos de destruição e de morte.
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Escutai o clamor das crianças,
das mães, dos homens e mulheres indefesos
e desamparados.
Pai Santo e Misericordioso,
atendei a nossa oração.
Nós vos pedimos por intermédio de
Jesus e confiaute na intercessão de
Nossa Senhora do Líbano. Amém!

O SR. JOSÉ CARLOS COUTINHO (PL - RJ. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente. Srs. De
putados, da maior relevância a homenagem que vem
de ser prestada, pelo insigne Liceu de Artes e Ofícios
de São Paulo, à empresa mineira Biobrâs - Bioquímica
do Brasil S/A, com a outorga do Prêmio Tecnologia
Liceu de 1989.

Associando-se grupos de pesquisadores universitários
da UFMG, USP, UnB e EPM, os modernos bandei
rantes da Biobrás tornaram possível a sintetização da
insulina humana em nosso País. permitindo que nos
situemos entre os únicos quatro países a dominar esta
tecnologia.

Hoje, a capacidade de produção da Biobrás ultra
passa amplamente o consumo nacional. Com isso, pas
samos de importadores a exportadores do produto, o
que vem comprovar também o alto grau de confiabi
!idade alcançado pela indústria nacional.

Queremos parabenizar. na pessoa do Dr. Guilherme
Emrich, Presidente da Biobrás, todos os seus funcio
nários e a comunidade científica nacional, bem como
o Dr. Marcos Luís do Mares Guia, Diretor de Pesquisa
c Desenvolvimento, e ressaltar o reconhcciment() do
valor e da capacidade de empreender e de manter acesa
a chama do idealismo em nosso País - que é o que
vem significando, há onze anos. o, Prêmio Tecnologia
Liceu.

Que os Anais dcsta Casa consignem o registro de
tão grato evento, bem como os discursos que acompa
nharam a solenidade da premiação. que enriqueceram
a compreensão do feito, na presença do nosso Presi·
dente da República, Dr. José Sarney, e de várias autOli
dades do País.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O ORA
DOR:

DISCURSO
PRÊMIO TECNOLOGIA LICEU

Senhores.
É com especial satisfação que recebo em nome da

Biobrás - Bioquímica do Brasil S/A, o Prêmio Tecno
logia Liceu - 1989, concedido em decorrência do de
senvolvimento da tecnologia de produção de insulina
humana.

O ano de 1989 certamente será um ano gravado na
hist6ria do País e não será menos importante na história
da Biobrás.

Este ano podemos considerar concluída a primeira
etapa de um programa estratégico de desenvolvimento
tecnológico e iniciada a seguuda etapa.

Num primciro momento o nosso objetivo era, através
do desenvolvimento tecnológico, reduzir a defasagem
existente na insulinoterapia praticada no Brasil e nivelar
o atendimento aos diabéticos brasileiros com os padrões
internacionalmente adotados.

O desenvolvimento ora premiado sintetiza um pro
grama de pesquisa que foi executado a partir de 1983
e qne permitiu a produção de insulinas mais purificadas
e menos imunogênicas. Assim foram sucessivamente
colocad,* ã disposição dos médicos e diabéticos brasi
leiros as insulinas-mistas purificadas, as insulinas suínas
altamente purificadas, as insulinas suínas monocompo
nentes e as insulinas humanas.

A produção de iniulina da Biobrás atende, diaria
mente, no Brasil e no exterior, em torno de 500 mil
pessoas, que dependem do produto para sobreviver.

Com quartoze anos de vida, a Biobrás tcm hoje em
torno de 500 colaboradores, dos quais, 120 de nível
universitário e cerca de 30 nas operações de pesquisa
e desenvolvimento tecnol6gico. Somos cerca de 2.500
acionistas, muitos dos quais, funcionários da própria
empresa.

Neste período, não só desenvolvemos como também
incorporamos tecnologias oriundas de grupos univer
sitários do país ou de empresas do exterior, balanceando
deste modo, a necessidade de investimentos em P &
D com a modernização das linhas de prodúção.
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Nos anos iniciais dc operação implantamos tecno
logias para a produção de enzimas, de uso nas indústria
alimentícia e farmacêutica, diretamente da bancada dos
laboratórios do departamento de bioquímica da UFMG
para uma planta piloto em montes claros, que logo
se transformou em unidade de produção. O berço uni
versitário significou contato permanente com a litera
tura científica, oportunidades para discussão de projeto
e idéias, formação e seleção de pessoal graduado e pós
graduado para a empresa.

Ao final da década de 70, dispondo já de uma estru
tura operacional significativa, formamos umajoint-ven
ture com uma empresa multinacional para implantação
de uma unidade produtora de cristais de insulina bovina,
capaz de atender toda a demanda nacional e gerar exce
dentes para expot'tação, o que de fato ocorreu. Todas
as tecnologias envolvidas, desde as ligadas à engenharia.
básica até a compra de matérias-primas biológicas, fo
ram assimiladas e incorporadas pela empresa.

Concluída esta etapa, já estamos enfrentando novos
desafios e é neste sentido que consideramos o prêmio
como um novo ponto de partida.

Partida para um novo patamar que se acha em pleno
desenvolvimento e visa atingir o domínio da tecnologia
de produção de proteínas por engenharia genética. Co
mo na primeira etapa, a colaboração com grupos de
cientistas universitários está sendo praticada e desta
forma amplia-se nossa capacidade de inovar, otimiza-se
a aplicação de recursos e não se duplicam esforços.

Entendemos que acompanham o prêmio, o reconhe
cimento do idealismo, da vontade de empreender, do
trabalho e do esforço de cerca dc vintc anos de um
grupo de pessoas para criar uma empresa industrial
no campo da biotecnologia, essencialmente fundamen
tada no descnvolvimento tecnológico de ponta.

O conhecimento, o treinamento e o desenvolvimento
tecnológico sem dúvida são armas capazcs de rcvolu
cionar, não só por seu as~ecto estritamente produtivo,
como sobretudo pela instalação de um processo onde,
ao aparecimento de dúvidas e problemas, segue-se a
busca de respostas e soluções, que transforma compor
tamentos e atitudes e necessariamente conduz à compc
tência.

Competência, conceito quc scria mágico se não fosse
tão dura e petsistentemente procurado e que tem orien
tado nossas atividades e operações.

Foi através de sua busca incessante que hoje podemos
dizer que os produtos da Biobrás apresentam padrão
de qualidade internacional e custos competitivos em
mesmo nível.

Desnecessário dizer das muitas adversidades enfren
tadas: falta de tradição em pesquisa tecnológica no país
com a conseqüente reduzida disponibilidade de pessoal
qualificado e treinado, reduzido volume de recursos
disponíveis para atividades de P & D, já que pesquisa
implica investimento de risco com retorno em geral
a longo prazo. '

Gostaria de enfatizar, no nosso contexto econômico
e social,. a importância da íntima colaboração entre gru
pos de cientistas universitários e os pesquisadores da
empresa como condicionante do sucesso na inovação.
É sobretudo necessário criar reais condições para que
esta associação possa ser efetivamente apoiada em pro
jetos de risco à empresa, o que hoje não sucede de
modo definido.

Saliento a atuação da Abrabi - Associação Brasileira
das Empresas de Biotecnologia - em prol da adoção
de uma política nacional de biotecnologia para o País.

Não podemos dcixar de reconhecer o apoio de grnpos
de pesquisadores universitários da UFMG, USP, UnB
e EPM e de Úrgãos do governo ligados à ciência, tecno
logia. e à promoção do desenvolvimento: BNDES (BN
DESPAR), FINEP, CNPq, STI e cm (MIC) foram
alguns daqucles com cuja ajuda nós contamos em dife
rentes ocasiões. Muito dificilmente uma empresa com
as características iniciais da nossa tcria sobrevivido sem
as colaborações citadas.

Infelizmente, os difícies tempos recentes têm impe
dido a continnidadc destc apoio nos moldes requeridos
por projetos de pesquisa e portanto, de risco: financia
mentos de longo prazo, com liquidação vinculada ao
efetivo sucesso comercial do projeto.

Mais grave ainda: parafraseando o grande Goethe,
ao colhermos a rosa vermelha do prado ela revidou
e nos ameaçou com seus espinhos ponteagudos. Ao
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mesmo tempo em que vimos rednzindo custos; melho
rando tecnologias, lançando novos e sofisticados produ
tos que oferecem ao consumidor brasileiro as mesmas
opçõcs que elc encontra em Nova York, Tóquio ou
Copenhage, tivemos restringida ou mesmo bloqueada,
em ocasiões. a nossa lucratividade em função do con
trole de preços que não reconhece outros custos, como
o financeiro, nem distingue a necessidade de lucro real
para garantir investimento continuado em tecnologia.

Ao eliminarmos a dependência do país da importação
de um dos fármacos mais críticos - sua falta causa
a morte dos doentes. sem alternativas - fomos caracte
rizados como um monopólio, com todas as conseqüên
cias que isto acarreta no Brasil, em termos de controle
de preços. A conseqüência: produtos similares são imo
portados no país, sem sobrecarga fiscal, mas têm preços
mais altos de venda, permitindo boa lucratividade ao
exportador estrangeiro, negada a nós.

Neste momento em que recebemos esta importante
homenagem, hora tão crucial da vida do país. sinto
que seria minha obrigação chamar atenção para o para
doxo em que se vêem, às vezes, os empreendedores
de ponta, que almejam o Brasil do terceiro milênio.
Nâo pedimos mercados fechados, nem proteção; quere
mos tão-somente merecer uma lucratividade que nos
anime a continuar o caminho do desenvolvimento tec
nológico e empresarial contínuos, sem dépender de fa
vores ou concessões. Não será com a ausência do lucro
ql'C poderemos continuar a enfrentar novos desafios
que certamente não só virão, como já estão nas nossas
portas.

Agradeço ao Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo,
em meu nome e em nome de todos os colaboradores
da Biobrás, o reconhecimento' expresso pela outorga
do prêmio tecnologia liceu, ressaltando que iniciativas
como esta representam especial estímulo á pesquisa tec
nológica, a qual apesar de ainda muito incipiente, é
pré-rcquisito para um desenvolvimento sustentado do
país.

Discurso do Dr. Carlos Eduardo Moreira Ferreira,
presidente do Conselho Superior do "Liceu de Artes
e Ofícios de São Paulo", na entrega do prêmio tecno
logia liceu. em audiência concedida pelo Exm' Sr. Presi
dente da República, em Brasília, no dia 11-9-89, às
16 horas.
Senhor Presidente:

A entrega deste décimo primeiro "Prêmio Tecnologia
Liceu" se reveste de um significado especial, na medida
em que representa uma1reafirmação da nossa capaci
dade de criar, de inovar no Plano Tecnológico, demons
trando a vitalidade de nossa indústria e a competência
e o talento dos nossos profissionais.

Em onze anos de existência, o Prêmio Tecnologia
Liceu prestou um serviço inestimável a este País, aju
dando a revelar a face moderna da indústria brasileira
e contribuindo para difundir o conceito de que o desen
volvimento tecnológico - base para a construção de
um sistema produtivo moderno, eficiente e inovador
- é a principal condicionante da riqueza de uma nação,
estamos também convencidos, Senhor Presidente, de
que a estabilidade política e a paz social dependem
do desenvolvimento cconômico, c não o inverso, em
outros termos, a estabilidade, a longo prazo, só será
possível se o País conseguir atingir um nível de progresso
condizente com a nossa posição entre as maiores econo
mias do mundo.

Seja qnal for o enfoque, não há como fugir da cvidên
cia de que o nosso futuro, a qualidade do país qlole
legaremos aos nossos filhos dependerão, essencialmen
te, da atenção, da seriedade e da competência com
que nos debruçarmos sobre a questão da tecnologia.

A preparação do amanhã está necessariamente asso
ciada às opções políticas que fizermos hoje em prol
de nm dcsenvolvimento tecnológico comprometido com
a satisfação das necessidades fundamentais e com O

aproveitamento ótimo das nossas vantagens compara
tivas.

Esta é nma questão, Senhor Presidente, à qual o
Governo de Vossa Excelência não está alheio, pelo
contrário, em diversos pronnnciamentos, Vossa Exce
lência tem reiteradamente destacado a importância do
desenvolvimento tecnológico, e as medidas que tem
tomado nesta área, não obstante os percalços da crise
econômica, refletem a preocupaçâo com a definição
de um modelo adequado às necessidades nacionais.
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O sentimento de urgência que temos em relação á
questão é angustiante.

Se é certo que o êxito de uma política de desenvol
vimento tecnológico depende da capacidade do sistema
produtivo de competir vantajosamente, é igualmente
verdadeiro que o acesso a tecnologias sensiveis se torna
rá crescentemente difícil, na medida em que o País
se torne mais competitivo no mercado internacional.

Não devemos também esquecer que a tecnologia e
as técnicas gerenciais têm contribuído para anular van
tagens comparativas que no passado favoreceram os
países periféricos, com mão-de-obra mais barata e re
cursos naturais abundantes. Tudo isso evidencia a ne
cessidade de ampliarmos vigorosamente o nosso esforço
com o objetivo de desenvolvermos tecnologias próprias,
diante da inevitável tendência à globalização da econo
mia, cada vez haverá menos respeito a fronteiras geo
gráficas e se tornará imperioso flexibilizar a produção,
de modo a nos adaptarmos às exigências do mercado
com rapidez e eficiência.

Senhor Presidente:
Para nós. é extremamente honroso participar desta

solenidade a que Vossa Excelência, mais uma vez, em
presta a força do seu prestígio.

O Liceu de Artes c Ofícios de São Paulo, patrono
deste que é o mais expressivo prêmio de tecnologia
do País, desempenha, desde a sua fundação, em 1873,
papel da maior relevância como Centro Fomentador
de Tecnologia, Contribuir para a manutenção e o reco·
nhecimento deste trabalho é para nós motivo de orgu
lho.

O Prêmio Tecnologia Liceu é, nesse aspecto, o me
lhor cartão de visita e a melhor expressão do nosso
trabalho. Neste ano, o prêmio foi concedido à Empresa
Mineira Biobrás - Bioquímica do Brasil S/A, a primei
ra do setor de biotecnologia a ser contemplada.

A escolha, como sempre, foi difícil. Afinal, todas
as empresas participantes se encontram na linha de fren
te da inovação tecnológica, em setores da maior impor
tância para o País. Não temos dúvida, contudo, de que
a opção foi justa.

A Biobrás desenvolveu um proccsso de produção de
insulina humana por síntese química, permitindo que
nos situemos entre os quatro países do mnndo a dominar
esta tecnologia. Trata-se de um feito da maior impor
tância para o País, valorizado pelo fato de o produto
haver sido descnvolvido apenas dois anos depois de
haver surgido no mercado internacional.

A capacidade dc produção da Biobrás é hoje equiva
lente a exatamente o dobro do consumo nacional. signi
ficando que metade de sua produção poderá ser expor
tada. sem prejuízo para o mercado interno.

A Biobrás, fundada há 15 anos, é uma empresa de
capital aberto e tem 540 funcionários, dos quais 20%
são de nível superior. Trata-se, como se vê, Senhor
Presidente, de uma empresa de alta tecnologia e cuja
escolha pelo júri do Prêmio Tecnologia Liceu mantém
o ótimo nível observado ao longo destes onze anos.

Acima de tudo, permito-me repetir. reflete o enorme
dinamismo da empresa brasileira, que cresce, se renova,
se moderniza, a despeito das dificuldades.

A Vossa Excelência, Senhor Presidente, o nosso mui
to obrigado.

O SR. EVALDO GONÇALVES (PFL - PB. Pronun
cia o seguinte discurso.) -Sr"e Srs. Deputados, dentre
tantas leis ordinárias e complementares recomendadas
pela nova Constituição bras~eira, destaca-se uma de
fundamental importância. Até diríamos que todas são
importantes. Que dizer de uma nova lei de diretrizes
e bases para a educação brasileira? Sobre uma nova
lei eleitoral para este País, traumatizado, ao longo de
todos esses anos, por um processo dc verdadeira instabi
lidade política? E o novo Plano de Carreira dos Servi
dores Civis da União? São matérias de relevância indis
cutível. Sobre todos esses temas, o Congresso Nacional
haverá de se debruçar, acalorada e competentemente,
a fim de que possa dar respostas urgentes e satisfatórias
à Nação brasileira.

Todas essas leis merecem destaque, em separado,
pelo interesse que despertam e natural repercussão na
vida do brasileiro.

Restringir-me-ei. nesta oportunidade, a tecer consi
derações sobre a proposta de uma nova lei agrícola
para este País. A COnstituição andou bem quando, no
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seu art. 187. estabeleceu que haverá planejamentll e
execução de uma pC1líticaagricola para o Brasil. segundo
os critérios e princípios definidos em lei: significa dizer
que o empirismo e a improvisão não terão mais vez
na administração dos recursos destinados à agricultura.
Nem tampouco tais recursos ficarão mais a rehoque
das decisões dos que manipulam a política econômica
do País. como tem acontecido até agora. A área agrícola
ficará autonôma, com seus mecanismos próprios de de
fesa, sustentação e fortalecimento.

Os novos parâmentros constitucionais haverão de ser
obedecidos. e a política agrícola brasileira se balizará
pela criação de novos instrumentos creditícios e fiscais,
preços dos produtos agrícolas compatíveis com os seus
custos, além da garantía da comercialização e incentivo
à pesquisa e à tecnologia. Isto sem se desprezar a assis
tência técnica e a extensão rural, o seguro agrícola,
o cooperativismo e o associativismo, a eletrificação c
irrigação rural, e o problema importantíssimo da habita
ção para o trabalhador rural.

Como se vê, esses princípios todos são indispensáveis
a que tenhamos uma revolução no campo, onde a nossa
agropecuária eSÍll hoje à mercê da sua própria sorte,
como se pudéssemos brincar com a sobrevivência do
nosso povo.

Importa destacar que o Ministét'io da Agricultura,
na pessoa de seu titular, Ministro Íris Resende, e de
toda sua valorosa equipe, está sensível a todos esses
problemas, e, no anteprojeto remetido à Comissão de
Agricultura da Câmara dos Deputados, todos esses pa
rãmetros e pressupostos estão consagrados. Resta-nos,
a todos nós, deputados e senadores, aperfeiçoarmos
o anteprojeto, através de emendas, sem contrariarmos
a expectativa maior da Nação', no sentido de que seja
dada a prioridade necessária ao setor agrícola nacional,
em termos de recursos e de autonomia decisória.

É isto que a Nação espera de nós. De minha parte,
estarei atento, como sempre estive, dando todo o meu
empenho e atenção ao setor primário da nossa econo
mia, sem o qual todos os demais estão seriamente amea
çados e - por que não dizer? - estão realmente des
truídos e inviabilizados.

É chegada a vez e a hora da agricultura. Não podemos
desmerecer da confiança do povo brasileiro. Sejamos
dignos dos desafios da hora presente. Todos seremos
cobrados pela nossa ação ou omissão. Este País deixou
de ser "essencialmente agrícola" no sentido de possuir
excelentes terras agricultáveis, porém ociosas e inapro
veitadas economicamente. Deveremos ser preponde
rantemente agrícola na medida em que nossa produção
primária seja resultado de uma política racional e huma
na, que procure realmente o nosso desenvolvimento
em todos os níveis. Este o desiderato a que todos nós
.devemos submissão c obediência, em nome de melhores
dias e condições de vida do nosso povo. Por uma política
agrícola que responda a todos os desafios do progresso.
O mais deve ser coisa de passado. <.

Livremo-nos do complexo herdado do Escrivão Pera
Vaz de Caminha: "em se plantando, tudo dá". Essa
empolgação primeira teve sua explicação ante o,inusi
tado do Descobrimento. Nos dias que correm, onde
a competitividade é medida pelas conquistas tecnoló
gicas, as emoções dão lugar à pesquisa e à raciona
lização.

Daí a oportunidade da modernização imposta pela
nova lei agrícola,_m discussão no grande "forum" na
cional, que é o Congresso, onde todas as correntes de
opinião terão curso c se imporão pelos fundamentos
científicos e tecnológicos de que se revistam.

Confiemos nesse esforço por uma nova época da agri
cultura e da pecuária brasileira.

o SR. DIONÍSIO HAGE (PRN - PA. Pronuncia
o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Sr"e Srs. Depu
tados, volto a esta tribuna do Congresso Nacional para
solicitar a transcrição, nos Anais da Casa. de artigo
publicado na edição do dia 13 do corrente do jor;al
"O Estado de S. Paulo", de responsabilidade da Reda
ção daqude importante órgão da imprensa brasileira,
e tecer alguns comentários a respeito do acidente aéreo
do Boeing 737-200, da Varig. na Floresta Amazôuica.
no Município de São José do Xingu, em minha região.

Inicialmente, registramos llClssa estranheza pelo fato
de a mais extensa região do País. a Amazónia. não
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possuir um aparelho de radar para o apoio necessário
aaviação.

Não podemos nem mesmo aceitar a alegação de falta
de verbas. pois um país que. por mais estranho que
possa aparecer, é credor e devedor da maior potência
do mundo - os Estados Unidos - com sua Amazônia,
sem dúvida a maior província mineral do mundo. não
pode apresentar a justificativa de falta de recursos finan
ceiros para aquisição de radar para o necessário trabalho
de cobertura da navegação aérea.

Em um segundo aspecto, é preciso fiquem perfeita·
mente esclarecidas as causas do fatídico desastre: falha
humana ou falha material da aeronave. Como sempre.
foram instaurados os "tradicionais" inquéritos, mas
chegou ao nosso conhecimento que objetivam aJlOntar
as causas determinantes do acidente para que o fato
não se repita.

É louvável, por esse argumento, a providência. En
tretanto, perdoem-me se faço algum prejulgamento.
Sou abrigado a confessar desta tribuna que esse ocidente
está cheirando a impunidade - impunidade do Bateau
Muche, impunidade do barco "Correio do Arari", 110

Pará, tão latente em nossa imaginação!
O pouso, de certo modo. foi inédito, pois o núme ro

de sobreviventes foi superior ao das vítimas. Mas. àque
la altura, como declararam alguns sobreviventes, uma
queda com risco calculado,

Na verdade. Sr. Presidente, Sr'; e Srs. Deputados,
doze mortos, e feridas físicas e psicológicas em quarenta
e dois sobreviventes. A estes, empresto minha solidarie
dade, e choro com eles pelas vidas pt'eciosas ceifadas
de nosso convívio de modo tão violento. Professores,
médicos e outros profissionais liberais, donas-de-casa,
crianças, paraenses e pessoas que viviam em meu Esta
do. O Pará, não pertencem mais ao mundo dos vivos.

É fudamental, Sr. Presidente, que as autoridades in
cumbidas de apurar as causas do acidente dêem amplas
satisfações à sociedade brasileira, apontando os culpa
dos. Chega de tanta impunidade! Os que erraram têm
que pagar. Lembramos sempre que a impunidade é
um dos grandes males deste País.

Feitas essas considerações, Sr. Presidente, peço a
transcrição. nos Anais desta Casa, do artigo publicado
pelo jornal "O Estado de S. Paulo", enunciado no início
deste pronunciamento.

Era o que tinha a dizer.

ARTIGO A QUE SE REFERE O ORADOR:

O CRIME DA INDIFERENÇA

Epaminondas Chaves. o engenheiro civil sobreviven
te ileso do Boing 737-200 da Varig que caiu em São
José do Xingu (MT), teve de enfrentar os perigos da
floresta amazônica para conseguir chegar à sede da fa
zenda Ferrão de Prata, a quatro quilômetros do local
do acidente, O mato fechado, os espinhos, a incerteza
do que ainda havia à frente, agravados pela exaustão
física e psicológica do sobrevivente, contudo, não po
dem ser comparados ao que ele ainda teria a enfrentar:
a indiferença e a teimosa omissão dos que ouviram
seus apelos pejo rádio. Depois do mato propriamente
dito. o passageiro do avião acidentado teve de se embre
nhar na selva da burocracia brasileira.

O radioamador da fazenda Ferrão de Prata entrou
na freqüencia pela qual o jovem João Capanema Júnior
costumava fazer contato com seu pai. João Alves da
Silva Sobrinho, para discutir negócios de gado e agricul
tura que ambos mantêm na fazenda Tucuns, também
no Mato Gorsso. Epaminondas disse ao radioamador
do pouso do jato acidentado, a ocorrência de seis mortes
e a sobrevivência do piloto. da tripulação e da maioria
dos passageiros. Imediatamente, o rapaz começou a
mobilizar todos os reeursos posíveis e entrou em contato
com o Serviço de Salvamento Aéreo. o Salvaero,
em Brasilia. Não foi levado a sério. Dias depois, já
em casa, Epaminondas conrou que foi obrigado a repetir
imímeras vezes o número do bilhete d", sua passagem
de Marabá a Belém para que. enfim, alguem começasse
a se movimentar para emprr;ender a busr.a e salvamento
dos sobr(;viventes do acidente aéreo.

"Realment.:. nunca pensei que ajudaI' fosse tão difi
cir, resumiu, em Franca, o radioamador João Capa
nema Júnior. "Passei a repetir o número de meu bilhete
aéreo com 15 dígitos para todo mundo. Falei esse núme
ro umas 800 vezes. até que alguém acreditasse". contou
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Epaminondas Chaves. Infelizmente. este não é <} único
exemplo de desinteresse, desatenção e irresponsabíií
dade no lamentável episódio do acidenle aéreo da sema
na passada. A queda do avião aconreceu num domingo
e, no d,)mingo. a burocracia brasileira descansa. como
se os fatos parassem de ocorrer nos fins de semana.

No domingo à noite. o sinalizador eletrônico "bea
con" a bordo do avião transmitiu sinais de rádio de
alta freqüência na direção de um satélite e. imediata
mente, esses sinais foram retransmitidos para a estação
rastreadora do Instituto de Pesquisas Espaciais (INPEJ,
em Cachoeira Paulista. Mas somente na tarde de segun
da-feira O INPE - com nove horas de atraso no rastrea
mento - passou as primeiras coordenadas da posição
do aparelho à rnfraero. Os técnicos tiveram de esperar
novas passagens do satélite sobre o local do desastre
para definir, de forma mais precisa, o local exato onde.
se encontrava o jato acidentado.

A fatalidade pode ter sido, realmente, a principal
responsável pela perda de 12 preciosas vidas humanas
e pelas feridas físicas e psicológicas produzidas nos 42
sobreviventes da queda do Boeing na Amazônia. O
aspecto acidental do acontecimento, cOlltudo, não pode
justificar, nem perdoar, a ausência completa da noção
de responsabilidade e a impiedosa falta de solidariedade
dos procedimentos, posteriores ao acidente, de técnicos
e funcionários públicos encarregados de salvar as vidas
que ainda havia por resgatar num ponto perdido qual
quer da floresta.

A morosidade com que os dados do satélit~ foram
rastreados e a desconfiança que impediu o pronto aten
dimento aos apelos de Epaminondas Chaves denunciam
a falta de seriedade com que até a vida humana é tratada
no Brasil de hoje. Protegidos por um condenável espí
rito corporativista, funcionários preocupados apenas
com seu próprio conforto e sua situação pessoal não
tratam seriamente como deviam as informações que
recebem e terminam por adiar, criminosamente, o aten
dimento médico indispensável a um grupo de seres hu
manos feridos e desamparados no meio do mato. Se
continuar predomina\ldo essa ausência completa de sen
so de responsabilidade exigido no sen'iço público, não
só vai ficar cada vez mais difícil o salvamento de grupos
como aquele, de passageiros de um avião acidentado,
mas se tornará uma tarefa infinitamente mais penosa
salvar o próprio País da droga letal da indiferença cole
tiva.

O SR. HENRIQUE EDUARDO ALVES (PMDS
RN. Pronuncia O seguinte discurso. - SI. Presidente, ,
Srs. Deputados, nunca, em toda a História da Humani
dade, houve época tão perigosa para a sobrevivência
não apenas dos seres humanos como também de qual
quer forma de vida quanto o tempo em que vivemos. ,

Em verdade, como corolário do desenvolvimento in
dustrial e tecnológico, surgiu a poluição dos rios, dos
mares, do solo e do ar, com o conseqüente desequilíbrio.
ecológico e a extinção de várias espécies animais.

É preciso que sejam adotadas urgentes medidas, ob
jetivando frear esse processo de destruiçiio da flom e'
da fauna, a fim de que sejam asseguradas'condições
de vida para os pósteros.

Pois bem, a esse respeito, é preciso ressaltar que
a flora fluvial brasileira vem- sendo sistematicamente
destruída, não apenas pela poluição dos rios como tam
bém em decorrência da construção e operação de usinas
hidroelétricas.

Para que o equilíbrio ecológico seja resgatado e pre
servado. com a sobrevivência da fauna ictiológica. de
vem ser instaladas redes eletrônicas nas usinas, a fim
de se evitar que os peixes sejam sugados pelas luroÍl1l1";.

Por essa razão, preconizamos, em projeto de lei, a'
exemplo do que ocorre em grande número de países,
que as empresas c-oncessionárias do serviço de geração
de energia elétrica sejam obrigadas a instalar redes de
irônicas nas m;jnas hidroelétrica~, de forma a proteger
a fauna ictiolôgica.

A medida. a no'sso ver_ reveste·se de grandt;. nmpur
tância para a prcserva~âo do indispensável equihbrio
ecúlôgico. nlotivo pelo qual, desta tribuna., pleIteamos
a nossos ilustres Pares seu inestimável apoiu àiniciativ;}.

o SR. MENDES.RIBEmO (PMDB - RS. Pronuncia
o seguinte disemw:} - Sr. Presidente e ilustres Parh
mentares~o emperramenÍ() da máqt!lna pública 6. triigi~
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co. Porém, ainda mais desastrosa é a mentalidade domi
nante sobre ela.

Os políticos, os tão depreciados políticos, perdem
aconta das cartas, telegramas e telefonemas solicitando,
invariavelmente, o privilégio contra o qual, para os ou
tros, todos se insurgiriam: a exceção tida, salvo em
causa própria, como intolerável e o emprego. Na visão
de quem assim procede, o serviço público é um colossal
cabide de empregos. Nenhuma lei, votada ou por votar,
impedirá a voracidade de quantos buscam "arrumar
a vida".

Por favor, sem melindres. Não está em pauta o ho
mellJ liso, o eleitor consciente, a pessoa responsável.
Estão em jogo, isto sim, quantos se habituaram com
velhos e tristes métodos como a compra do voto, a'
bajulação repelente e o aparente sucesso na vida pública
a custo do "dá-cá-toma-Iá".

A distorção é tão gigantesca que alguns não conse
guem fugir ao contágio, e servidores públicos adotam
a mesma mentalidade. Sem garra, sem ânimo, sem amo
bição, deixam o tempo passar com o olho na aposenta
doria, que, em tais casos, não quer dizer inatividade.
Uma vez cumprido o tempo, então, sim, passando para
a atividade privada, como que se renovam exibindo
disposição e garra insuspeitados.

Quem tem culpa? Sem pensar duas vezes, respondo:
,certos homens públicos. Não importa, importam siglas.
.Muito menos áreas de atu~ção. Empregar ou' fazer em·
'pregar é do esquema tradicional. Empilhar gente onc·
rando o Tesouro faz parte! do contexto.

O vício explica a deteribração da máquina adminis·
trativa e o descrédito cr~scente de tudo quanto diga
respeito ao Estado.

Não deveria ser assim. Vm dia, certamente, quando
os índices de fome e amllfabetismo forem menores,
'atravessaremos a ponte e~tre a pretensa e a verdadeira
·liberdade. Então, mudarão os conceitos. E não se atre
lará o voto a benesse futUra. E ninguém se atreverá
a prometer favor que, f6rçosamente, será pago pelo
povo, caracterizando o de~caminho.

B não será sem tempo.

o SR. EDUARDO SIQ,UEIRA CAMPOS (PDC 
TO. Pronuncia o seguinte !discurso.) Sr. Presidente Sr"
e Srs Deputados, o País :inteiro assistiu, estarrecido,
no debate entre os preside'nciáveis, realizado no último
dia 14 pela Rede Bandeirantes de Televisão, à~ afirma
ções do candidato do Partido Democrático Trabalhista,
aC1JSando a revista "Veja/' e seus diretores, Victor e
Roberto Civitã, de repres\,ntarem interesses das multi
nacionais no Brasil; a setvico de governos ou grupos
econômicos estrangeiros.

Afirmações dessa natur\,z~profcridas por um candi
dato à Presidência da Rep~blica,assumem importância
c gravidade que não podem deixar de repercutir no
Plenário 'desta Casa. Tal lacusação atinge não apenas
uma revista, porém macula toda uma empresa - a
Editora Abril - seus diretores, editores e jornalistas
e coloca sob suspeita um dos mais importantes sema·
nários da imprensa nacional.

,As acusações do candidato, porém, se examinadas
atentamente, parecem-nos carregar três vícios: o pre·
conceito, a injustiça e o equívoco político.

O preconceito é pelo fato de os Civita não terem
nascido no Brasit. Ora, Sr. Presidente, Srs. Deputados,
não ser brasileiro nato não é condição suficiente para
alguém ser rotulado de suspeito, de mau brasileiro ou
testa-de·ferro de interesses multinacionais. Sabemos
que esta Nação foi construída com a participação de
imigrantes que aqui se instalaram, irabalharam e produ
ziram, contribuindo com lealdade e patriotismo na for
mação econômica, política e cultural do País. Atacar
os diretores da Editora Abril, tratando-os pejorativa
mente de estrangeiros, acusando-os, sem provas ou indí·
cios, de representarem multinacionais, parece-nos uma
atitude quc beira a Icviandade e não pode contar com
a nossa concordância.

O segundo vício que pcrmeia as afirmações do candi·
dato é a injustiça. Há menos de dois meses, a revista
"Veja", na sua edição de 28 de junho, publicou extensa
reportagem, de 8 páginas, com o candidato do PDT.
A foto do Sr. Leonel Brizola na capa da revista revelava
sua satisfação em ser matéria no conceituado órgão
de informação. As páginas do semanário estavam repll'
ta~ de decla~ÕE.s e depoimentos de seus correlil!io-
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nários, inclusive do candidato a Vice, Deputado Fer
nando Lyra. Naquele momento, a revista era um veículo
idôneo para divulgar a vida e as idéias do. presidenciável.

Quando. porém, a mesma revista. em reportagem
publicada no mês de agosto. fez críticas a militantes
do PDT, pelos episódios de violência ocorridos na cida
de de Niterói, passou a scr acusada de porta-voz do
imperialismo e das multinacionais. Em que momento
ocorreu a transformação? Quando e como a "Veja"
investiu contra os interesses nacionais?

É possível discordar do conteúdo das reportagens;
talvez a revista cometa injustiças, é provável que incorra
em erro. Quantos de nós. Parlamentares, não fomos
alvos de eventuais críticas na imprensa e, especifica
mente, na revista "Veja"? Mas ao constatar o erro
ou desmentir a informação, não nos é dado o direito
da agressão generalizada.

Por último, nas acusações, o equívoco político. É
preciso que entendamos com clareza o momento de
transição na vida institucional e política do País. É pre
ciso que estejamo!, atentos para garantir as conquistas
democráticas alcançadas e para aperfeiçoá-Ias. O direito
de informar e ser informado, o de elogiar e criticar,
o direito à opinião e à expressão dc pensamento, enfim,
o exercício da liberdade de imprensa são as pilastras
fundamentais para a construção de um Brasil livre, mo
derno e democrático.

A tolerância à crítica é uma virtude quando exercitada
pelo cidadão em sua vida privada, mas para o homem
público é compromisso e dever, é conduta necessária
à convivência política nos regimes de democraciá e liber
dade.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, sustentadas por pro
vas ou fortes indícios, caberia a esta Casa investigar
as afirmações graves divulgadas em rede nacional de
televisão. Prefiro acreditar em uma empresa editorial
que gera empregos para brasileiros, em empresários
que trabalham e aplicam seus capitais no Brasil, em
veículos de comunicação que, com mais de 800 mil
exemplares semanais e 20 anos de existência, adqui
riram a confiança e o respeito de seus leitores e anun
ciantes. O resto nos parece produto dos arroubos e
excessos .da campanha eleitoral.

O SR. DASO COIMBRA (PMDB - RI. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr's e Srs. Depu
tados, os deficientes físicos e mentais conquistaram uma
série relevante de direitos, inscritos na Constituição Fe
deral de 1988.

Entretanto, por paradoxal e absurdo que possa pare
cer, os deficientes visuais não podem, sequer. ter acesso
à leitura do texto da Lei Maior, porquanto inexiste
qualquer edição pelo método Braille.

Pois bem, atentos ao problema e à condição dos defi·
cientes visuais, elaboramos projeto de lei determinando
que o Ministério da Educação, por intermédio do Insti
tuto Nacional do Livro, providenciará a publicação do
texto constitucional pelo método Braille, sendo os
exemplares editados e distribuídos pelas entidades assis-
tenciais aos deficientes visuais. •

Tratando-se de medida que se nos afigura relevanre
e democrática, apelamos aos ilustres membros desta
Casa para que nos apóiem nessa iniciativa.

O SR. AÉCIO NEVES (PSDB - MG. Pronuncia
o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Sr's e Srs. Depu
tados, comemorou-se no último dia 8 de setembro o
Dia Nacional da Educação, cujo transcurso colheu o
nosso País em meio à maior crise educacional de sua
história, representada não apenas pela rebelião estu
dantil, a nível de segundo grau, mas também pela cons
tatação de que os índices de analfabctismo cresceram
de forma assustadora nos últimos anos.

Para que se tenha idéia da gravidade dessa situação,
Sr. Presidente, suficiente é registrar que, no meu Esta
do, Minas Gerais, a população analfabeta com idade
acima de cinco anos é de aproximadamente três mi
lhões, duzentos e cinqüenta mil, para uma população
total de cerca de treze milhões e quinhentos mil pessoas,
ou seja, vinte c quatro por cento daquele total.

Pelos números que estão sendo divulgados pelo IB
GE, verificà-se que o Estado do Piauí continua a deter
o recorde no número de analfabetos, com o total de
um milhão cento e noventa e duas mil pessoas que
não sabem ler nem escrever, para uma população total
de,gois milhões, cento e sessenta e quatro mil pessoas,
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equivalendo a um índice de analfabetismo de 55 por
cento.

Seguem-se os Estados do Maranhão e das Alagoas.
sendo de ressaltar que o Estado de Santa Catarina apre
senta o menor índice de analfabetismo. com treze vírgu
la quatro por cento. isto é. para uma população total
de três milhões setecentos e setenta e dois mil habi
tantes, o número dos que não sabem ler nem escrever
é de quinhentos e oito mil.

Não se pode esquecer, porém, Sr. Presidente. que
esses números são números absolutos, já que o levanta
mento realizado pelo IBGE não faz referência aos cha
mados alfabetizados funcionais, ou seja, aquela parcela
da população que, embora sabendo ler e escrever. não
tem educação política e, por isso, são pessoas inteira
mente destituídas da consciência sobre a nossa realidade
social. econômica e cultural.

A gravidade da revelação contida nesses números
está no fato de que, apesar de o Brasil ter pulado para
a posição de oitava economia do mundo. em termos
sociais, e especialmente em matéria educacional, esta
mos entre os países mais atrasados do mundo, equiva
lendo a dizer que o próximo Presidente, a ser eleito
a 15 de novembro, terá como tarefa prioritária, a reali
zação de programas educacionais, que possibilitem a
diminuição dos índices de analfabetismo.

Era o que tinha a dizer SI. Presidente.

o SR. MANUEL DOMINGOS (PC do B - PI. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr" e
Srs. Deputados, é cada vez mais tenso o ambiente no
interior do Piauí. As violências contra os trabalhadores
rurais se multiplicam em quase uma centena de conflitos
nos mais diversos Municípios. A Olllissão das autori
dades Estaduais incentiva a arrogância e a truculência
dos latifundiários.

Acabo de receber mais uma denúncia da liderança
sindical de trabalhadores rurais do Município de José
de Freitas. O SI. Jeferson Sousa de Araújo Chaves,
que há muito tempo pretende expulsar os posseiros
da área chamada Caboré, ontem atemorizou dcz humil
des famílias de lavradores, acompanhado de uma tropa
de jagunços armados. Esse senhor, que age sempre
contando com a inércia e a cumplicidade das autori
dades policiais. ameaça voltar no próximo fim de sema
na, para invadir e desmatar o terreno dos posseiros.
A concretização dessa ameaça significa grave risco de
novo derramamento de sangue. Há cerca de dois meses,
os trabalhadores de José de Freitaf, assistiram, estarre
cidos, ao assassinato do lavrador Francisco Cardoso
de Macedo, que morreu defendendo seus direitos à
posse da terra; mas não se intimidaram. estão dispostos
a resistir.

Faço essas denúncias, solicitando intervenção urgente
do Governador do Estado. O Piauí está se tornando
uma terra violenta. O Governo não pode cruzar os
braços frente a isso. Aqueles que querem impor a lei
do mais forte são incentivados pela omissáo governa
mental!

Por outro lado. a lentidão do trabalho do INCRA.
que protela a vistoria para desapropriação da localidade
denominada Caboré, leva a intranqüilidade aos traba
lhadores. Vai aqui o meu pedido ao TNCRA, no sentido
de agilizar o processo de desapropriação desses 897
hectares de terra, tão necessários à sobrevivência dessa
pequena comunidade. Basta de tanto descaso. de tanta
inj ustiça. Os trabalhadores de José de Freitas neces
sitam de 1m mínÍJpo de atenção!

O SR. HAROLDO LIMA (PC do B - BA. Pronuncia
o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Sr" c Srs. Depu
tados, os profissionais.da área de saúde vêm realizando
uma grande luta em nosso Estado pela melhoria das
condições de atendimento à população. Há dois meses,
iniciaram campanha de mobilização com o intuito de
levar à população e às autoridades do Estado as reivindi
cações mais Sentidas da categoria. Após inúmeras tenta
tivas de negociação com o Secretário de Saúde, Dr.
Herval Pina, e com o Governador Nilo Coelho, todas
infrutíferas, não tiveram outra alternativa que não fosse
a greve.

Quero, neste momento. destacar dois aspectos que
chamam a atenção na cena política baiana atual. Toda
a expectativa criada pelo nosso povo nestes últimos
anos, em torno de novos métodos de governo na Bahia,
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foram frustradas. Em Salvador. dirige a cidade um Pre
feito completamente inabilitado. que vem fazendo do
cargo motivo de riso e de decadência da nossa Capital.
Recentemente. em resposta a uma manifestação pací
fica de estudantes secundaristas, o Prefeito Fernando
José. em conluio com a Polícia Militar do Estado, repri
miu violentamente a manifestação. realizando prisões.
até de Vereadores que buscavam intermediar as reivin
dicações dos jovens. A justificação do Secretário dc
Segurança Pública, Deputado Fernando Daltro, é digna
dos tempos da ditadura: não só defendeu a ação da
Polícia como enxergou pessoas infiltradas no movimen
to. Também no episódio da greve dos profissionais de
saúde, a alegação para o não-atendimento das reivindi
cações retrocede aos tempos dos governos autoritários.
Além dc ter cortado o salário dos profissionais grevistas,
o Governo da Bahia vem-se mantendo irredutível ante
os pleitos da categoria, tentando esvaziar o movimento
pelo cansaço. Mas a manipulação do Governo não tem,
surtido efeito. Durante toda a greve os profissionais
de saúde têm demonstrado grande maturidade. Mesmo
em greve, colaboraram com a campanha de vacinação
antipólio; têm feito funcionar os serviços de urgência
de todos os hospitais do Estado, de vigilãncia epidemio
lógica. vacinação anti-rábica. soro antiofídico e contra
animais peçonhentos. Infelizmente, a dignidade e o
compromisso dos profissionais com a população não
recebeu do Governo o mesmo tratamento. O Gover
nador vem se negando a atender às reivindi<õações. esta
belecendo um impasse. O povo da Bahia vê-se privado
de atendimento médico.

Recentemente, Sr. Presidente, esteve em Brasília a
Comissão de Saúde da Assembléia Legislativa do Esta
do. presidida pelo deputado Vandilson Costa, acompa
nhado dc outros Deputados. Eu mesmo acompanhei
a comitiva na audiência que tiveram com o Ministro
da Saúde. Posso dizer a V. Ex's que o dossiê elaborado
pela comissão é alarmente. Eles visitaram 24 unidades
de saúde, sendo 18 no interior e 6 na capital. Em todas
elas as CTI estavam desativadas, com insuficiência de
material, instalações deterioradas etc. No caso do Hos
pital Psiquiátrico de Feira de Santana, no pátio f<xterno
onde ficam os doentes, o esgoto corre a céu aberto.
Portanto, as denúncias apresentadas sobre a deterio
ração dos serviços são feitos pela própria Assembléia
Legislativa.

O Governador vem alegando falta de verbas. Não
concordo com este argumento. O Governo vem anun
ciando inúmera~ inaugurações e editais para construção
de hospitais, justamente quando mais de 80% da rede
de saúde se encontra em estado lamentável. Nós, que
conhecemos os meandros da corrução c do clientelismo,
e os favorecimentos de empreiteiras de construção civil,
sabemos como funcionam essas obras. Não podemos
admitir que o Governador esteja realizando obras, dis
cutíveis em sua prioridade, quando a maioria dos hospi
tais do Estado encontra-se em franca decadência. caren·
te de recursos, de pessoal etc.

A greve dos profissionais da saúde continua. Eles
conseguiram reunir 100 mil assinatm:as de apoio ao mo
vimento. Já reccberam a solidariedade da OAB, da
Uniáo Metropolitana de Estudantes, da ABI e até do
Cardeali'rimaz de Salvador. Reivindicam o cumpri
mento da nova Constituição, que estabelece a isonomia
salarial com os profissionais do INAMPS, a readmissão
de 367 profissionais demitidos, quando se sabe que o
Estado necessita de profissionais; a não-consumação
de 4.500 demissões previstas no Decreto n' 2.923, corre
çáo da tabela salarial do PCS, enquadramento dos agen
tes e assistentes de saúde, pagamento' da insalubridade
e, por último, nenhuma punição aos grevistas.

Estas reivindicações são reconhecidamente justas. Os
salaríos pagos hoje são vergonhosos. Um médico com
mais de 20 anos de serviço público está percebendo
apenas 820 cruzados. Dos 11 níveis salariais existentes
na categoria, os profissionais dos níveis 1 a 6 ganham'
salário mínimo. Diante deste quadro alarmante, outra
não poderia ser a resposta da categoria.

Quero, para finalizar, Sr. Presidente, comunicar à
Cas!! que estamos enviando ao Governador Nilo Coelho
- eu e outros deputados -, ao Secretário de Saúde
e do Trabalho nossos protestos antc a intransigência
do Governo, que se vem recusando a apresentar qual
quer proposta concreta referente às reivindicações e,

DIÁRlO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

ainda, responsabilizá-los pela crise vivida pela área hos
pitalar na Bahia e as graves conseqüências advindas
da greve.

As lideranças do movimento - Gil Freire, Presidente
do Sindicato dos Médicos, Lopes, do Sindicato dos Nu
tricionistas, Marjorie Santos, Débora, do Sindicato dos
Farmacêuticos; Sílvio Roberto, do Sindicato dos Enfer
meiros; Ulisses Santana, do Sindsaúde; e Anival Maia,
de Associação dos Servidores de SEB - continuam
.mobilizando a categoria, realizando esta luta que é do
interesse de toda a população.

O SR. DARCY DEITOS (PSDB - PRo Pronuncia
o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Deputados,
a propósito da construção e pavimentação de trecho
da rodovia BR-272, situado entre os Municípios de
Goio-Erê e Iporã, encaminhamos expediente ao Sr.
Ministro dos Trnasportes, do seguinte teor:

"OF. 2991576/89

Brasília, 13 de 'setembro de 1989.

Exm" Sr.
Dr. José Reinaldo Carneiro Tavares
MD Ministro de Estado dos Transportes
Brasília-DF.

Senhor Ministro,
Os deputados federais que este subscrevem, integran

tes da bancada do Paraná, dirigem apelo a V. Ex'
no sentido de tornar viável, a partir de dotação orça
mentária própria na Lei de Meios para o exercício de
1990, a construção e pavimentação dos 72,5 quilômetros
da rodovia BR-272, situados entre os municípios de
Goio-&ê e Iporã. .

Referido trecho encurtará significativamente a 'dis
tãncia entre os municípios que serão servidos por aquela
rodovia e o porto de Paranaguá, além de assegurar
perfeito fluxo viário num ponto estrangulado do escoa
mento agrícola paranaense. O traçado da BR-272 aten
de uma estratégia estabelecida pela União, funcionando
como artéria de ligação com a BR-487, formando a
espinha dorsal do chamado "Corredor de Exportação
do Setentrião".

A estrada tem, portanto, dupla importância: serve
aos intcresses da economia regional e atende ao inte
resse nacional.

No momento em que a Proposta Orçamentária de
1990 entra em discussão, consideramos oportuno contar
com o apoio de V. Ex' e do Ministério dos Transportes
para se levar a termo a importante obra, discrimjnan
do-lhe dotação própria e compatível com o seu custo.

Com as melhores expressões de nosso apreço c distin~

guida consideração, firmamo-nos.

Seguem.se as assinaturas dos segnintes Deputados Fe.
derais: - Darcy Deitos - Antonio Veno - Renato Ber
nardi - José Carlos Martinez - Sérgio Spada - Borges
da Silveira - Waldyr Pugliesi - José Tavares - Jovani
Masini - Osvaldo Macedo - Dionísio Dal Prá - .Iae)'
Scanagatta - Euclides Scalco - Tadeu França - Mau.
rício Nasser - Nilso Sguarezi - Airton Cordeiro 
N.elton Friedrich - Maurício Fruet - Alceni Guerra.

O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Faria de Sá) - Pas
sa-se ao

v - GRANDE EXPEDIENTE

Tem a palavra o Sr. Virgílio Guimarães.

O SR. VIRGÍLIO GUIMARÃES (PT - MG. Sem
revisão do orador.) -Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputa·
dos, neste último 7 de setembro, o nosso candidato
a Presidente da República, o companheiro Luiz Inácio
Lula da Silva, esteve em Ouro Preto, Minas Gerais,
antiga Vila Rica, terra de Tiradentes, berço da Inconfi·
dência Mineira. Naquela cidade já tombada, conside-.
rada patrimônio da humanidade. encontram-se obras.
do Aleijadinho, formando um conjunto arquitetônieq
talvez único no mundo inteiro.

A presença do candidato do PT no dia 7 de setembro
em Ouro Freto tem um significado simbólico da maior
profundidade. Usualmente Ouro Preto é visitada no
dia 21 de abril, quando se comemora a morte de Tira
dentes por enforcameQl:O, condenado que foi pela Co-
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roa portuguesa. O dia 7 de setembro reverencia o "Grito
do Ipiranga" como a marca da independência nacional.
Mas exatamente a presença do Deputado. Luiz Inácio
Lula 'da Sirva em Ouro Preto tinha o sentido simbólico
de dizer que o Brasil não é um país independente, que
a luta pela independência, a luta de Tiradentes, iniciada
há duzentos anos, continua tão atual quanto na época
da insurreição nascida em Ouro Preto e que se estendeu
por várias partes do País. Lá havia uma relação muito'
grande entr!, a luta pela independência e o sentido da
IijJerdade. E esse o sentido que também quis ser dado
pelo PT e pela Frente Brasil Popular com a presença
do seu candidato, naquela data, naquela cidade. Reafir
mamos que a independência é indissociável da liberdade
interna, que hoje não existe no Brasil, a não ser em
sua formulação formal, jurídica e puramcnte legal, paS
sando ao largo da realidade da vida da esmagadora
maioria do povo brasileiro. Como falar em liberdade
no Brasil se o exercício da atividade sindical é punido
da forma mais cruel possível com a demissão sumária,
extirpando não apenas aquele ativista sindical, ou ati
vista partidário, lutador pela causa socialista, do conví
vio dos seus colegas, retirando-o do seu ambiente, do
exercício da sua atividade política, mas penalizando-o,
também, e a toda a sua faD1l1ia com a penúria, com
a falta do pão, atirando-o na rua da amargura, na m~
ria econômica?

Que liberdatlc é essa, quando a liberdade de expres
são é condicionada pelo poder econômico. pelos m~os
je comunicação - que são controlados pelos anUn
ciantes - pelo monop6Iio,.•pelos grandes conglome
rados econômicos? Como comparar-se a liberdade e·
o direito de se expressar de uma pessoa do povo, de
um operário, com aqueles que são proprietários das
rotativas, das grandes gráficas, das estaçôes de rádio
e televisão?

Portanto, no capitalismo essa liberdade é apenas for
mal, é uma palavra vazia, oca, porque tampouco o povo
tem o direito de ser bem informado, ser informado
com isenção; é sujcito às' mistificações que partem não
só do Governo, mas também de todo um aparato ecom\·
rtJico e também ideol6gico que percorre a universidade,
os templos religiosos, a própria família, as instituições'
de reprodução que aí estão e que são instrumentos de
reprodução da ideologia das classes dominantes '" o
que é tão grave quanto a repressão, porque esSa é a
repressão mais dura, que pretende aprisionar a cons
ciência do· próprio escravizado. Portanto, a luta pela
liberdade continua no Brasil, porquc vivemos num País
escravizado;- além de dependente.

A presença de Lula em Ouro Preto significa um bra
do, uma c1arinada pela independência do Brasil. Não
se pode falar em independência política sem indepen
dência econômica, e isso já estava presente.nos ideais
de Tiradentes há duzentos anos. Ele tinha uma plata
forma para o País, com a vitória da rebelião de Ouro
Preto: a independência econômica, um projeto educa
cional e o enfrentamento dos interesses da Coroa.

Tiradentes organizou a detonação daquela revolta
exatamente para o dia em que a Coroa portuguesa iria
cobrar aquilo que considerava uma dívida, a dívida ex
terna do Brasil, na época. Era aquele quinto do ouro
que não era recolhido, ato que a Coroa portuguesa
considerava um verdadeiro crime. Deveria ser reco
lhido. Marcou, por isso mesmo;' uma data para a derra
ma, a cobrança daquela dívida externa do Brasil. E
foi exatamente aí que se organizou aquela insurreição,
aquela sublevação pela indcpendência do País, mas.ten
d,o à sua frente a luta pelo não-reconhecimento daquela
dívida externa, o repúdio àquela cobrança indevida feita
péla Coroa portuguesa.

Hoje o Brasil vive a situação de uma derrama que
se realiza dia a dia, uma cobrança muito mais pesada
do que o quinto' do OUl;O daquela êpoca. O e~orçO

produtivo do povo brasileiro é canalizado a cadainstan
te não apenas para a Coroa americana, mas também
para a japonesa, para a dos países europeus, enfim,
para' a Coroa imperialista internacional, que faz essa
cobrança da forma mais sub-reptícia' e eficaz, t:jlvez,
do 'lu\, aquela l'obrança visível que se fazia há dois
sédl1os.

Nossas divisas e nossos esforços são drenados para
o 'exterior através do sistema financeiro internacional.
Em primeiro lugar~ubmeteram o País a um sistema
çhainado de endividamento. Mas o PaíI DIo tem qual-.
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quer dívida para com ele, porque aquilo que aqui apor
tou, quer seja capital de risco, quer empréstimos em
moedas estrangeiras, já foi muitas e muitas vezes reme
tido para o exterior a vários títulos: em termos de serviço
da dívida, de pagamento de juros, de taxas. Tudo isso
é feito cotidianamente a título de pagamento de comis
sões de taxas de risco.

Tudo isso, que compõe o pagamento do serviço da
dívida, monta a algo em torno de dezoito bilhões de
dólares em apenas um ano. Isso seria suficiente, apenas
para exemplificar, para solucionar em somente um ano
todo o problema do déficit habitacional do País, algo
em torno de dez milhões de casas, que poderiam ser
construídas com esses recursos. Poder-se-ia, num perío
do de cinco anos, realizar um projeto de reforma agrária
que atendesse à totalidade dos trabalhadores semterra
do Brasil, não só com o assentamento das famílias ndS
terras mas também com o financiamento da produção
e com a implantação de uma política agrícola capaz
de elevar a produtividade do Brasil a níveis de Europ'l
e de países mais desenvolvidos.

Tudo isso poderia ser feito apenas com os recursos
que são drenados hoje através desse mecanismo extor
sivo do chamado serviço da dívida, dívida que já paga
mos várias vezes. Há muito que não há aporte de dinhei
ro novo no Brasil, há muito que o Brasil paga religiosa
mente esse serviço da dívida a cada ano, mesmo naquele
curto período em que o Governo Sarney não o fco
porque não possuía recursos para isso. Jamais o G"
verno Sarney rompeu de fato com os banq. :iros inter
nacionais. Ele não pôde, em determinada ocasião, en
viar esses recursos, e depois pagou pesadnmente, com
juros e multas, essa mora que houve an' ~ o sistema
financeiro interntv:-i{lf1aI.

Em que pese a luc,,-, ISSO, a dívida cresce e hoje ultra
passa os cento e vinte bilhões de dólares. Se não bastasse
esse pagamento, a cada dia as multinacionais aqui im
plantadas praticam a remessa legal de lucros e também
as remessas sub-repíticias, através dos mecanismos de
subfaturamento ou de superfaturamento, seja nas im
portações, seja nas exportações.

As matrizes lá fora superfaturam os equipamentos
e a assistência técnica que prestam ou enviam às suas
subsidiárias no Brasil- uma forma indireta de remessa
de lucros - da mesma forma que as filiais aqui no
País subfaturam as suas exportações para as matrizes,
praticando também a fraude. Segundo estimativas, ou
tros dezoito bilhões de dólares saem do Brasil apenas
através desses mecanismos ilícitos.

As garras do imperalismo, portanto, estão firmes nes
te País. Como falar em independência se o Brasil se
curva diante dessa rapinagem, desse parasitismo, con
denando à fome o povo brasileiro? O que falta para
a cducação, para a saúde, para a casa pr6pria é o que
sobra aos banqueiros internacionais. É o repúdio dessa
dívida que a Frente Brasil Popular, com a vitória do
companheiro Lula, coloca como ponto crucial para se
decretar que o Brasil passará a ser uma Nação indepen
dente a partir da nossa vitória nas eleiçóes deste ano.

Concedo o aparte ao nobre Deputado e caro colega
Ernesto Gradella.

o Sr. Ernesto Gradella- Nobre companheiro Virgí
lio Guimarles, estamos ouvindo atentamente V. Ex'
e poderíamos lembrar pronunciamento dos Srs. Tan
credo Neves e José Sarney, na Nova República, decla
rando que não pagariam a dívida externa com o suor
e o sangue dos bra~lciros. O balanço de pagamento,
após quatro anos de Nova República, demonstra a re
messa de cinqüenta e seis bilhões de dólares, a título
de pagamcnto do scrviço da dívida, e o recebimento
de apenas dezesseis bilhóes de dólares pelo Governo
brasileiro. Na vcrdadc, o que foi cumprido também
nesse caso. Por isso é importante, neste momento em
que há importante, neste momcnto cm que há prcsiden
cial, que destaquem essas questões, pois vários candi
datos declararam que poderiam enfrentar a questão da
dívida, via renegociação com o FMI ou eventual suspen
são de seu pagamento. Porém nenhum deles, a não
ser o nosso companheiro Luiz Inácio Lula da Silva,
da Frente Brasil Popular, diz claramente que não pagará
a dívida externa, que suspenderá esse pagamento como
forma de garal}tir a este País a retomada do crescimento
e uma política social mais justa. Portanto, as mensagens
dos candidatos à Presidência da Repúblaca em relação
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à dívida externa não devem enganar a população. Sabe
mos, pelas entrevistas dos presidenciáveis, que apenas
um candidato tem um programa realmente de enfrenta
menta ao FMI, todos os outros aventam soluções e
expectativa de melhor 'negociação c nenhum deles é
categ6rico a ponto de pregar a suspensão do pagamento
dessa dívida externa. Por isso insistimos no destaque
deste ponto. E mais ainda: o pronunciamento de V.
Ex' poderia avançar na questão da privatização, um
assunto atual, e ressaltar a exigência dos credores inter
nacionais, que, além da parcela de juros que recebem,
assim como o pagamento do serviço da dívida, desejam
tomar conta da nossa economia, desmoraliZando-a. Es
peramos. inclusive, que V. Ex' examine a questão da
privatização como é discutida hoje neste Congresso Na
cional.

O I'R. VlRGÍLIO GUIMARÃES - Agradcço ao
companheiro Ernesto Gradella o oportuno aparte, que
me à memória um paralelo com a Inconfidência
Mineira. S. Ex' nos alerta sobre a ingerência do Fundo
Monetário Internacional e dos interesses imperialistas
nos programas governamentais do País, tanto na dita
dnTa militar quanto na Nova República, em que pese

"eu discurso. Também a plataforma de governo da
é;rande maioria dos candidatos que disputam esse pleito,
inclusive alguns que, no passado, se disseram naciona
listas, mesmo de esquerda hoje se dobra completamente
a esse discurso chamado neoliberal. Na realidade, trata
se de uma plataforma pro-imperialista e burguesa para
o País, que atende aos interesses de uma ínfima minoria
e que a ela se submetetotalmente.

É nesse paralelo que sinto a Inconfidência Mineira
e a idéia-força de unidade .que preside a Frente Brasil
Popular. Quando Tiradentes foi preso no Rio de Janei
ro, ele se encontrava fazendo articulações, procurando
ampliar forças, estabelecer contatos, isso faz hoje a
Frente Brasil Popular. Como na Inconfidência Mineira
tínhamos a presença dos padres Rolim e Toledo, temos
também na Frente Brasil Popular a Igreja Progressista,
o clero que não admite ser conduzido para o conserva
dorismo, para uma postura a favor das oligarquias, co
mo tradicionalmente se comportou no passado. Vemos
na Frentc as Comunidades Eclesiais de Base. Como
naquela época estavam presentes na luta os intelectuais,
os poetas, hoje temos a intelectualidade libertária. Te
mos os professores que entendem que educação tam
bém deve ser sinônimo da prática da liberdade. Os
escravos, que seriam libertados naquela época, estão
representados pelos ·escravos de hoje - os operários,
os metalúrgicos, os trabalhadores da construção civil,
os trabalhadores rurais, que são escravizados 'pelo capi
tal e que são representados pela Frente Brasil Popular.
Temos uma síntese da Inconfidência Mineira, um resu
mo, na Frente Brasil Popular. Temos tudo, exceto Silvé
rio dos Reis, hoje representado, sem dúvida alguma,
pela Nova República, que traiu, de maneira ver&onhosa
e completa, as esperanças do povo brasileiro. E o Go
verno Sarney que se submete ao Fundo Monetário In
ternacional, sujeitando o País ao pagamento dessa ex
torsão chamada dívida externa e que disse, nos seus
primórdios, que não pagaria a dívida brasileira com
a fome e o sangue do povo brasileiro. E o que ·faz
Sarney, senão repetir exatamente o que foi a relação
da ditadura militar com o sistema financeiro interna
cional, como bem lembrou o companheiro Ernesto Gra
della?

O discurso de privatização, de que a iniciativa privada
seria mais eficiente, é um discurso absolutamente hipó
crita no Brasil. Porque são exatamente os mesmos se
nhores, que falam hoje em privatização, que sempre
clamaram pelas' tetas do Estado para financiar seus in
vestimentos e assumir as despesas em infra-estrutura
de energia elétrica, de comunicações, rodovias, ferro
vias, sempre supridas pelo Estado, porque eram investi
mentos de longa maturação, e baixo retorno. Tudo isto
foi propociado pelo Estado para criar condições ao de
senvolvimento da chamada iniciativa privada. Quantas
e quantas vezes o Estado assumiu algumas empresas
em dificuldades financeiras, atendendo aos interesses
de grupos econômicos! Não foi por estratégia de desen
volvimento, não foi por intenção de crescer a partici
pação do Estado na economia, senão a submissão dos
gov<;rnos aos interesses privatistas que levaram a esta
situação, e hoje, ao propor a privatização, a desesta-
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tização, a Nova República, mais uma vcz, se· prosta
de joelhos ante a chamada iniciativa privada, mais 'parti
cularmente o imperialismo, as multinacionais, repetin
do o papel, no passado daqueles vice-reis qu~ aqui ha
via, que se dobravam completamente às imposições do
império colonial que dizia o que podia ser feito ou
não, ditava o que deveria ser educação no Brasil ou
não, e o país continua submetido ao colonialismo cultu
ral e ao mesmo tempo. ao imperialismo econõmicç>.

Concedo o aparte ao nobre DcputadÇl e caro conter
râneo do norte de Minas. da mesma região sofrida,
Deputado Humberto Souto.

O Sr. Humberto Souto -Nobre Deputado. o discurso
de V. Ex' no meu entendimento, é um discurso ideoló
gico e, conseqüentemente, comporta discussão ideoló
gica ou doutrinária. Mas, no que se refere à condenação
que V. Ex'faz ao presidentc Sarney, a respeito da dívidn
externa e do seu comportamento na política interna
cional, V. Ex' comete uma profunda injustiça.

O Presidente José Sarney deve ter sido dos últimos
prcsidentes da república no Brasil que efetivamente
tiveram preocupação em organizar, em participar do
proce.sso de fortalecimento dos países devedores da
América Latina. V. Ex' é testemunha das reuniões de
todos os países da Améri·''1 Latina no Brasil. a Reunião
de Contadora, do gesto de coragem do Presidente da
Repupública ao decr~tar a moratória da dívida externa.

Ao fazê-lo, estava sozinho. As chamadas forças polí
ticas sociais desapareceram no momento em que o Presi
dente mais prccisava de ilVlio para manter uma mora
tória. V. Ex' inteligente como {, conhecedor das conse
qüências globais de um gesto como no esse mundo inter·
nacionalizado como o atual, sJhe (. 'Hle representa essa
atitude para um país. E, naquele momento, o Presidente
da República ficou sozinho: faltaram os partidos, a cha
mada esquerda brasileira, as forças populares. E S. Ex'
acabou entregando-se novamente ao sistema interna
cional. Assim, V. Ex' não pode cometer essa injustiça.
O primeiro discurso do Presidente da República na
ONU, logo que foi empossado, foi um libelo contra
os países ricos, contra a forma de condução com relação
aos países subdesenvolvidos e devedores o que foi posto
em todas as reuniões de que o Presidente da República
participou. Sem nenhuma intenção de defender o Presi
dente da República, até porque não tenho procuraçlio,
não é justo que se ouça isto nesta Casa e ninguém
se levante para mostrar, pelo menos a quem ler o discur
so de V. Ex' no futuro, que não é correta a colocação
que faz em relação ao Presidente da República no que
refere aos gestos, às manifestações, aos atos, às inten
ções e à conduta, ao procedimento de V. Ex' diante
dos países ricos e do problema da dívida externa brasi
leira.

o SR. VIRGÍLIO GUIMARÃES - Agradeço a V.
Ex' o aparte. Mesmo sem a intenção de defender o
Presidente Sarney, V. Ex' - o que. aliás, é muito raro
nesta Casa - defendeu pelo menos as intençôes do
nosso Presidente da República. Não julgo as intenções,
discutimos aqui os gestos.

O Sr. Humberto Souto - Não foi intenção. Decretar
a moratória não é intenção, é um ato.

O SR. VIRGÍLIO GUIMARÃES - Não julgo as in
tenções, se S. Ex' pretendia decretar a moratória. Aq ui
lo foi uma decorrência simplesmente da caixa do Pais,
que, depois de manobra eleitoral feita na época do
Plano Cruzado, reduziu nossas reservas e nos levou
a um impasse que poderia ser enfrentado em diversos
sentidos. O Governo, no nosso entendimento, foi força
do, porum caixa a zero, a postcrgar o pagamento daque
les compromissos; é a chamada minimorat6ria do Go
verno Sarney. Mas, depois, o que fez o atual Governo'!
Levou o País a um pagamento ainda mais oneroso.
Não quero dizer que foi por falta de apoio. O apoio
se daria a um Governo que, ao lado de uma morat<",ria
unilaveral do principal e dos juros dessa dívida traças.se,
internamente, uma política compatível com o rompi
mento do sistema financeiro internacional, que signifi
casse, aqui mesmo, uma mudança estrutural da CCClDO

mia brasileira, fazendo com que aqueles banqueiros.
parasitas internos, também fossem penalizados, ao con
trário do que, evidentemente, tem feito o Governo Sar
ney.
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o Sr. José Genoíno - Permite V. Ex" um aparte"

O SR. VIRGÍLIO GUIMARÃES - Concedo o aparte
do nobrc Deputado José Genoíno.

O Sr. José Genoino - Nobre companheiro de luta.
quero apoiá-lo integralmente. O ponto central da atitu
de em relação à dívida externa é problema de redefi
nição de uma política econômica global para n País.
Na verdade. a dívida externa se coloca no centro de
uma nova saída econômica. porque a lôgica do desen
volvimento econômico está atrelada ao capital cxterno.
a um grau de dependencia que produz deformação ao
nível da distribuição de renda. do arrocho salarial. da
pobreza etc. Só poderemos enfrentar esse problema
tocando naquilo que é essencial: a suspensão imediata
do pagamento da dívida externa. Entende nosso candi
dato e companheiro Luiz Inácio Lula da Silva que a
dívida externa é impagável e está levando os países
devedores a uma situação insustentável na relação com
os países credores. E é evidente que uma tomada de
posição em relação à dívida externa pressupõe mudança
de política econ6mica global; mexer no capital finan
ceiro daqueles que vivem da especulação. de fazer uma
política de distribuição de renda mediante aumento de
salários ou da participação do Estado. no sentido do
bem-estar da população, Só assim o Brasil poderá en
frentar esse grave problema. A ,aída não-liberal. tão
alardeada pelas candidaturas Collor de Mello. Afif Do
mingos c até mesmo a do candidato do PSDB. de cho
que de capitalismo. não é a solução para esse problema.
Todas elas acabam trilhando o caminho de uma reorga
nização do capitali,mo sob a ótica neolibcral. É neces
sária uma ruptura com essa lógica da dependência do
agravamento da situação social do povo brasileiro e
do País. Congratulo-me com V. EX" pelo brilhante dis
curso desta tarde.

O SR. VIRGÍLIO GUIMARÃES - Agradeço ao no
bre Deputado José Genoíno o aparte que. com muita
honra. incorporo ao meu pronunciamento.

Encerro, Sr. Presidente. A dívida externa é a p,dra
de toque do programa da Frente Brasil Popular e do
governo do futuro Presidente Lula, a partir de 15 de
março dc 1990. Teremos. cntão, o início da indepen
dência efetiva. A presença de Lula em Ouro Preto.
lançando um manifesto ao País aos pés dc Tiradentes.
significa não só O início da independência do Brasil.
mas uma proclamação pela sublevação do país contra
a dívida externa. a falcatrua que se pratica a cada dia
neste País e contra esse parasitismo externo e interno.
A suspensão do pagamcnto da dívida se viabiliza tam
bém na independência dos povos oprimidos aqui mesmo
no Brasil. e signica a sublevação dos trabalhadores.
dos explorados. dos marginalizados, contra um estado
de coisas que tem na dependência externa apenas uma
das suas faces. porque a dependência externa. o impe
rialismo. se manifesta também no Brasil. onde existem
potentados, classes parasitárias. enquanto a grande
maioria do povo se encontra em situação de miséria.

A vitória da Frente Brasil Popular significa. portanto.
a independência em face do imperialismo. mas também
a independência cultural. o desabrochar da consciência
política. da construção de uma sociedadc nova do ponto
de vista econômico. de resgatar a independência do
próprio povo. de resgatar a dignidade do trabalhador
rural. do camponês. para que O Brasil caminhe na cons
trução de uma sociedade socialista. que seja um passo
efetivo junto à América Latina - o País de mãos dadas
com a América Latina, com o Terceiro Mundo - para
fazer do Brasil um instrumento na construção dc uma
sociedade nova mais frate.rna e humana.

Mas. para isso. o povo brasileiro começará elegendo
Lula Presidente da República, Brasil Frente Popular,
a independência do Brasil.

O SR. MILTON BARBOSA (PDC - BA. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
quando Juscelino Kubitschek anunciou o binômio ener
gia-transportes, como fundamento necessário do nosso
processo de desenvolvimento. decerto demonstrou lar
ga visão de estadista.

Mas. enquanto. no primeiro caso. apelou para as
obras monumentais. como Furnas e Três IVlal'i::4s. seiH
um piano paralelo de: aproveitamento dos médios dep(j.
sito aquífero~ no epic'::;ntro de urbes C'o!t1sumldorm;~no
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segundo emprestou prioridade exclusiva ao transporte
rodovilÍrio pavimentado, o de manutenção mais cara
existente em todo o mundo.

O resultado dessa opção dos anos cinqüenta veio re
tletir-se negativamente na década seguinte, quando pas
samos a gastar enorme cota de divisas com a construção
de Itaipu e. a apartir da década de LY60. começamos
a desmantelar o quase centenlÍrio parque ferroviário
do Pais.

A solução rodoviária para o incremento do sistema
viário brasileiro tem sido responslÍvel. a partir da década
passada. pelo espetacular crescimento do consumo de
petróleo - quando chegamos à penúria de divisas. a
partir do primeiro choque da OPEP - e pelo insupor
tável estrangulamento dos transportes. quando cerca
de quinze por cento da produção agrícola apodrece nas
estradas. na estação invernal, imeD<;os trechos rodoviá
rios transformados em crateras e lamaçais. com enorme
encarecimento do custo das mercadorias. em funcão
das perdas de grãos. das esperas intêrminas para o de~lo
camentn da frota, dos prejuízos crescentes com a dete
rioração das viaturas, dadas as condições insuportáveis
do terrenn.

Impõe-se emprestar prioridade ao transporte ferro·
viário. e isso significa a construção de novas ferrovias.
ligando o nada a coisa nenhuma. ou em paralelismq
a rodovias existentes.

Devem-se recuperar aqueles troncos e ramais ferro
vilÍrios inexplicavelmente dcsativados em vários Esta
dos da Federação', como no Rio de Janeiro, em Minas
Gerais. no Ceará, em Pernambuco e na Bahia. solução
ditada pela miopia. que pretendia, simplesmente. libe
rar-se de meios de transportes estatizados, margina
lizando, paralelamente, milhares de funcionários do se
torferroviário. que incomodavam o Governo ditatorial.
principalmente por sua capacidade e tenacidade reivin
dicatória.

Decerto. a orgdnização laboral brasileira teve, nos
ferrovilÍrios. os seus primeiros e eficientes propugna
dores. na defesa bem informada das legítimas reivindi
cações da classe trabalhadora.

Encontro Nacional Ferroviário
Por maiores que tenham sido os golpes desferidos

contra o sistema ferroviário c- levando as rodovias a
transportar mais de sessenta por cento da nossa produ
ção e conduzindo ao boom da indústria automobilística.
a que mais lucrou com essa orientação que nos vem
do Governo de JK - a classe. como um todo, continua
unida e. recentemente, no início do ano. realizou-se
o Encontro Nacional Fenoviãrio. com a participação
de dez sindicatos. quatro associações de-engenheiros.
da Associação de Maquinistas e de Federações Nacio
nais de Ferroviários e Engenheiros.

O objetivo do conclave foi analisar a conjuntura só
cio-política e econômica do País. a privatização da Rede
Ferroviária Federal e as perdas salariais sofridas pelos
fenoviários nos últimos anos,

Concedo o aparte ao nobre Deputado Costa Ferreira,

O Sr. Costa Ferreira - Nobre Deputado Milton Bar
bosa. ouço atentamente o seu pronunciamento e quero
congratular-me com V. Ex' pela oportunidade de ressal
tar o quanto é fundamental para O País a ampliação
das rodovias. No passado, tivemos homens corajosos.
como JK e outros, que se dignaram abrir novas frontei
ras, como o caso da Belém-Brasília. Hoje. o Brasil.
de Norte a Sul, conta com rodovias. Acredito que a
preocupação de V. Ex' é no sentido de que essas rodo
vias sejam melhoradas. ampliadas. a fim de que possa
mos experimentar desenvolvimento à altura das aspira
ções do povo brasileiro. Esse setor rodoviário e ferro
viário ~ importante. A União Soviética, os Estados Uni
dos, a India. o Canadá, enfim, as nações de proporções
continentais preocuparam-se em implantar ferrovias.
É claro que o Brasil não poderia ficar à margem desses
acontecimentos nem desse desenvolvimento. V, Ex' traz
a este Parlamento assunto que é de fundamental impor
tância para o desenvolvimento do Brasil. Congratula
mo-nos cóm V. Ex' por esse gesto. que enalreee e en
grandece a Casa e dignifica a Pátria.

'Ü SE, MILTON EAfmOSk -lvlui'io obri!.!ado. De
rmtado Cm~ta Ferrdra. Kncorporo curo fO.uha a~egrÍí::>
oap3.,'c(e dê EJJ:~ ao meu. pronunda\ll,::n~:(J.
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A privatização da RFFSA consistiria em entregar um
patrimônio de quatro e meio bilhões de dólares, dificul
tando-se, futuramente, o controle das tarifas. prejudi
cando-se o serviço de passageiros e DS transportes urba
nos. desde que mais rentáveis as cargas.

Ainda no primeiro trimestre deste ano. os ferrovilÍrios
realizaram grande mobilização nacional em defesa da

ferrovia. com encontros no Rio de Janeiro e em Brasl1ia.
para posicionarem-se contra o sucatcamento da ferrovia
nacional.

Nessa oportunidade. foram denunciados grupos in
terressados no aviltamento das matérias-primas. da
mão-de-obra e da produção nacional. para aumentar
seus lucros. influindo sobre o Governo. mediante pres
sões exercidas pelo FMI, pelo BIRD e outros orga-
nismos internacionais. •

Foi claramente demostrado o ceticismo dos ferroviá
rios brasileiros diante das medidas adotadas para o se
tor. que não levam ao saneamento da economia nacio
nal não promovem a renda per capita. nem incentivam
o Produto Interno Bruto, no mesmo tempo em que
inviabilizam o bem-estar coletivo e individual dos brasi
leiros.

Somos citados como a oitava economia do mundo
e possuímos uma das menores rendas per capita. a maior
taxa de analfabetismo do continente. uma espantosa
mortalidade infantil e uma carência crónica de mão-de
obra ~.)pecializada.

Nesse contexto. os empresários. em julho do ano
passado. fizeram proposta de privatização da ferrovia.
pretendendo. com capital social de duzentos e cinqüenta
milhões de dólares, eontrolar um patrimônio integra
lizado de quatro e meio bilhões de dólares.

O capital ofcrecido teria cinqüenta por cento coloca
dos na bolsa; trinta por cento adquiridos pelo grupo
controlador e vinte por cento adquiridos pelos empre
gados.

Isso significa que o grupo privado entraria com seten
ta e cinco milhôes de dólares. numa operação ofensiva
à Lei n' 3.115, Além disso, a empresa a ser constituída
não assumiria os investímentos realizados, mas usufrui
ria das melhorias decorrentes. gozando de liberdade
tarifária em fluxos de transportes monopoListas.e os
direitos trabalhistas adquiridos pelos empregados não
seriam por ela absorvidos, mas mantidos pela União.
Proposta de Modernização.

Repudiando essa solução. os ferroviários propuseram
o Plano Nacional de Transporte. com o fortalecimento
do subsetor ferroviário; uma política tarifária com base
nos custos reais; repasse ao Governo da diferença da
tarifa subsidiada; indenização dos custos de manutenção
dos trechos deficitários de interesse público; regulari
zação das dividas internas e externas contraídas por
interesse governamentais; descentralização administra
tiva. transformada a administração Geral em órgão de
planejamento estrantégico, normativo e fiscalizador;
participação de empregados no Conselho Diretor. por
eleição direta; otimização da malha ferroviária. pela
retificação de traçados. construção de novos trechos
e outros investimentos prioritários; atualização adminis
trativa, com o emprego de métodos e princípios moder
nos de gestão; eliminação da privatização indireta. dis
pensado o contrato de empreiteiros; admissão de em
pregados somente mediante concurso público. extraída
a assessoria do quadro ativo da empresa; escolha do
Presidente e Superintendente Regional por eleiçôes di
retas. aprovada por Assembléia Geral dos empregados
a nomeação de não-co,ncursados; destinação de recursos
e meios para desenvolver tecnologia. reabertos os Cen
tros de Formação Profissional.

Paralelamente. vários estamentos do setor sindical
começaram a movimentar-se no sentido de empr.õstar
maior atenção ao fut\lro das regiões Norte, Nordeste
e Centro-Oeste. onde se expande a fronteira agrícola
do Pais. dependente da agilização dos transportes de
carga pesada. com maior economicidadc pela solução
fenoviária. incrementada a construção diís ferrovia~

Norte-Sul e Leste-Oeste. que vêm sofrendo forte oposi
ção. principalmente dos setores rodoviários.

Ouço com prazer. o nobre Deputado Salatiel Caro
valho.

ÜJ SL~o §c&]fr[el Ca1!valhü - )\fOl"lre DçpJ.Hacio [V'tihOT':
~OlJ conhecedor prochrwlo da :;u.a sensibHff'

dade~ com rclaçilo D 'it;rrm'; í:;j,{) imn'y;'
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tantcs, como o que V. Ex' cst" abordando nesta tarde.
Seu pronunciamento abrangeu os mais variados aspec
tos, não somente econômicos, mas tanlbém sociais. Co
nhecedor da sua preocupação com essas questões direta
mente ligadas ao desenvolvimento do nosso País, não
me admira que V. Ex" esteja brindando não apenas
esta Casa, que é do povo, mas também a Nação hrasi
leira com dados da maior relevância e importância. E
oxalá este plenário tivesse hoje número maior de Parla
mentares. Mas sei que o eco das suas palavras está
nos gabinetes e, à noite, certamente estará nos lares
de milhões de brasileiros. Quero congratular-me com
V, Ex" pela oportunidade do seu pronunciamento. Em
verdade, meu caro Deputado Milton Barbosa, não en
tendemos como, em um País onde é fundamental a
viabilização e o bom funcionamento do transporte ferro
viário, já que tem dimcnsões geográficas gigantescas,
o sistema ferroviário esteja relegado a plano ultra-se
cundário. O nosso sistema ferroviário, hoje, cstá trans·
formado em sucata. quando, um dos grandes caminhos
para o fortalecimento e desenvolvimento econômico
desta Nação é exatamente a existência de malha ferro
viária à altura de suas nece'5idades. As colocações de
V. Ex", além do elevado nível de propricdade e clareza,
estão embasadas em dados levantados por aqueles que
detêm o verdadeiro conhecimento dessa questão, que
são os ferroviários, homens e mulheres dignos que tra·
balharam a vida inteira por um sistema ferroviário que
faça jus ao País. As palavras de V. Ex' não devem
cair no vazio. Suas constatações certamente terão eco
nos órgãos de decisão, para que comecem a tomar medi·
das e a levar a sério aquilo que é necessidade, saída,
alternativa única. O custo do transporte rodoviário é
absurdo, alarmaute e até proibitivo para os grandes
deslocamentos. Brasil afora. O seu fortalecimeuto e
aperfeiçoamento - inclusive do pessoal - transfor
ma-se em clamor, que V. Ex' canaliza, com muita com
petência e propriedade, nesta tarde. Por isso, quero
aliar-me à sua manifestão e dizer que estamos juntos,
Não só V. Ex'. mas creio que outros companheiros
empenham-se para que o Brasil. como outras nações
desenvolvidas, tcnha um sistema ferroviário à sua al
trua, visando à arrancada definitiva rumo ao grande
futuro que merece. Parabenizo V. Ex' pelo oportuno
c brilhante pronunciamento.

O SR. MILTON BARBOSA - Agradeço a V. Ex',
nobre Deputado Salatiel Carvalho, o riquíssimo aparte,
que incorporo, com muita alegria, ao meu discurso.

O Exemplo Mundial
Quando se pretende dar exemplo de um veículo rápi

do. moderno. eficiente, inigualável no transporte de
grandes massas urbanas, lembra-se, imediatamente, o
"trem-bala", do Japão, com uma velocidade de duzen
tos e cinqüenta quilômetros horários, dispensando, per
feitamente. o transporte aéreo para percursos de até
mil quilômetros, que nele são feitos entre duas refei
ções,

O transporte ferroviário representa cerca de quarenta
por cento do escoamento de cargas e passageiros nos
países desenvolvidos, elevando-se a setenta e três por
cento nos países socialistas. como a União Soviética,
baixando para trinta c nove por cento no Terceiro Mun
do, representado por apenas vinte e um por cento no
Brasil.

Os Estados Unidos, o Japão, o Canadá. quase todos
os países europeus exibem uma economia robusta, en
quanto 'a China, o Sudeste da Ásia, a África, o Oriente
Médio. o Líbano, o Irã e os países sul-americanos vivem
em permanente estado de insuficiência econômica, fa
zendo sua produção correr, preferentemente, pelo as
falto das rodovias, consumindo petróleo.

Ouço, com muito prazer, o nobre Deputado José
Egreja.

O Sr. José Egreja - Nobre Deputado Milton Barbo
sa, interrompo-o por um minuto para prestar homena
gem à delegação, de dezessete membros, da Comissão
de Agricultura do Parlamento sueco, que nos visita.
S. Ex" já estiveram eom o Presidente da Câmara dos
Deputados, almoçaram com os membros da Comissão
de Agricultura da Casa e, neste momento, visitam o
plenário (Palmas.)

O Sr. João de Deus Antunes - Nobre Deputado Mil
ton ~arbosa, eoneede-me V. Ex' um aparte?
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o SR. MILTON BARBOSA - Ouço, com muito
prazer, o nobre Deputado João de Deus Antunes.

O Sr. João de Deus Antunes - Nobre Deputado,
estamos ouvindo seu belo discurso e queremos dizer
da nossa satisfaçáo em podermos, neste momento 
tenho absoluta certeza de que com a anuência de V.
Ex' - saudar essa delegação, que vem de tão lrmge
para trazer-nos um pouco do brilho do Parlamento sue
co. Falamos isso porque somos gratos. porque recebe
mos no Rio Grande do Sul uma das figuras mais ilustres
de nossa terra. que é o missionário Nils Taranger. radi
cada na Brasil há quarenta anos. semeando a boa se
mente. a palavra de Deus. Temps certeza de que, assim
como o nosso Nils Taranger. esses senhores que estão
chegando trazem algo de bom para o Brasil. Queremos
dizer da nossa satisfação por estarem nesta Casa e,
ao mesmo tempo, transmitir-lhes nossas felicitações.
Somos gratos a esse povo que, como Nils Taranger.
deixou sua terra ainda na mocidade, abandonando pai.
irmão c amigos, vindo trazer-nos o que havia de melhor,
incorporando-se a este Brasil que nos idos de 1935 era
uma Nação sem muita perspectiva. Nobre Deputado
e amigo Milton Barbosa. queremos dizer da nossa satis
fação, de que representa para nós, não só no Rio Gran
de do Sul, como em todo o Brasil. nma malha ferroviá
ria. Durante os anos de ai-bítrio do Governo militar
instalado em nosso País vimos o progresso da malha
rodoviária. Bom. seria que tivéssemos tido também o
aumento da nossa malha ferroviária. Há pouco tempo.
estivemos na Europa a serviço e vimos o transporte
m seria que nós, não só no Brasil, mas em toda a Amé
rica do Sul, tivéssemos também oportunidades e facili
dades para esse tipo de transporte. aí incluindo o de
massa e o de cargas, numa única bitola. Esperamos
que o próximo Governo. seja lá qual for. tenha essa
visão sobre a necessidade de aumentarmos a nossa ma
lha ferroviária, imprescindível para o desenvolvimento
do Brasil. Ouvimos o Presidenciável Leonel Brizola
dizer que deseja terminar a Norte-Sul, pelo que ela
vai representar de progresso para esses Estados. Para
benizo V. Ex' pelo seu pronunciamento. O Rio Grande
do Sul está solidário com os Parlamentares que desejam
fazer algo de bom para esta Nação tão sofrida. Parece
que estão soprando ventos sobejos para este País.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Esta
Presidência pede licença ao nobre Deputado Milton
Barbosa para registrar a presença. em nosso plenário,
de dezessete integrantes dos diferentes Partidos do Par
lamento sueco. sobretudo o Presidente da Comissão
de Agricultura e Meio Ambiente, nobre Deputado Karl
Erik Olsson e sua comitiva.

Em nome do Poder Legislativo do nosso País no qual
se inclui a Câmara dos Deputados, em nome do Presi
dente Paes de Andrade e de todos seus integrantes.
damos as boas-vindas a V. Ex''. desejando que essa
estada em noSSO País sirva para. cada vez mais, estrei
tarmos os laços de amizade entre os dois povos e os
dois Parlamentos.

Esperamos que essa visita seja realmente proveitosa
e que possam ter uma visão do nosso País, que, apesar
da crise em que vive, tem uma potencialidade inesgo
tável.

Portanto, com as boas-vindas, neste momento o povo
brasileiro presta homenagem ao povo sueco por inter
médio de seus legítimos representantes nesta Casa do
Poder Legislativo do nosso País, que tem sido o berço
da democracia do Brasil. (Palmas.)

Concedo a palavra para, em nome dos partidos com
assento nesta Casa, fazer uma saudação aos parlamen
tares suecos, ao nobre Deputado Amaury Müller.

O Sr. Aillury Müller-Sr. Presidente, peço desculpas
ao ilustre Deputado Milton Barbosa por interromper
sua brilhante oração para dirigir, em nome do meu
partido, o Partido Democrático Trabalhista, cujas raízes
estão plantadas historicamente nas lutas do povo brasi
leiro por justiça social, por liberdade, por uma demo
cracia ~etiva e partieipativa, à ilustre caravana de parla
mentares suecos, integrantes da Comissão de Agricul
tura e Meio Ambiente daq uele País. A eles nossas boas
vindas e o desejo de que levem do Brasil a melhor
impressão, enriquecendo, assim. sua experiência com
nossa tentativa de construir uma democracia sólida e
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voltada exclusivamente para os direitos do povo brasi
leiro.

O Sr. Rny Nedel - Se me permite. nobre Deputado
Milton Barbosa, em nome do PMDB quero deixar regis
trada, também, a nossa euforia por este evento. Desejo
que o Congresso. em Estocolmo, e aquela pujante na
ção brevemente tenham um novo estadista do porte
de Olof PaIme.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Resti
tuímos a palavra ao nohre Deputado Milton Barbosa,
agradecendo a tolerância de V. Ex'

O orador na tribuna não pode ser interrompido, a
não ser por questões especiais como esta.

O SR. MILTON BARqOSA - Sr. Presidente, agra
deço a Deus esta oportunidade que me concede por
ter permitido a V. Ex' esta interfen!ncia, porque tam~

bém quero saudar este grupo de suecos que hoje visitam
nosso Parlamento. E uma homenagem que recebemos
do povo sueco.

Particularmente, aproveito a oportunidade para dizer
do amor e do carinho que. nós, evangélicos brasileiros,
temos pelo povo sueco, principalmente o pentecostal.
Peço permissão a V. Ex' e a meus pares para prestar
uma a homenagem uma 'sueca ilustre~ que, há cerca
de um ano, foi tragicamente morta nas estradas perigo
sas deste País: a nossa querida Eli Maria Joscph.

Peço aos companheiros suecos que permaneçam por
inais um pouco, pois iremos prestar uma homenagem
a nossa querida e saudosa missionária, Eli Maria .To
seph.

Com a permissão de V. Ex" Sr. Presidente, gostaria
que fosse consagrado este minuto de silêncio.

A Missionária Eli Maria Joseph foi uma grande bata
lhadora do Evangelho na cidade de Itaberaba. Ela nos
deixou na ano passado. vítima de um acidente trágico
na cidade de Feira de Santana.

Prossigo, Sr. Presidente,
Nesse contexto, como a oitava economia do mundo,

não somos impedidos, no processo de desenvolvimento,
apenas pela nossa enorme dívida externa. mas sobre
tudo pela ausência de um modelo desenvolvimentista
moderno, a começar pelo setor dos transportes. que
exige radical mudança. numa tarefa complexa. abran
gente de sucessivos governos. até que possamos dar
completo escoamento a toda a produção interna, sem
perdê-Ia parcialmente por falta de ensilagem e de trans'
portes.

Sc é imperativo, para a melhoria das nossas trocas
externas. o desenvolvimento do transporte marítimo,
mais premente e necessário cutilizarmos um meio mais
barata e eficaz de movimentação interna das nossas
riquezas. necessariamente. o transporte ferroviário.

Quando o transporte rodiviário representa mais de
sessenta por cento das nossas disponibilidades para
atendimento à tarefa distributiva de cargas e merca
dorias, torna-se óbvia a conclusão de que se mostra
inadiável uma ampla reformulação dos transportes bra
sileiros, maximalizada a utilização das ferrovias, hoje
muito aquém da média mundial. deficiência que contri
bui para onerar os custos do transporte com inevitável
reflexos na inflação.

Essa tese se torna cada dia mais aceitávc1, principal
mente a partir de agora, quando o sistema rodoviário
nacional, por absoluta carência de investimentos, apre
senta gargalos em todo o País, praticamente impedindo
a ocupação do Brasil Central pelo alargamento da fron
teira agrícola.

Não sairemos da situação de inércia em que nos en
contramos. ilhados pela dívida internacional, pela dívi
da interna e pela dívida social, com uma inflação cróni
ca, enquanto não recuperarmos e desenvolvermos o
parque ferroviário nacional.

O exemplo da Bahia
A paralisação dos chamados ramais deficitários, na

década de sessenta. seguido pelo desenfr~io do rodovia
rismo, a partir da década de setenta, deixaram escanda
losas seqüelas em todo o País.

O fenômeno se refletiu, principalemente, no aban
dono a que começaram a ser condenadas as chamadas
linhas suburbanas, nas regiões metropolitanas que não
tiveram a ventura de obter a construção de um metrô.

Salvador foi uma dessas cidades sacrificadas, princi·
palmente pelo irrealismo das tarifas. Quando as passa-
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gens subiram de cinco para dez centavos de cruzados
novos. nem um mendigo aceitaria esmola desse preço.

Ora, o gue se reclama dos trens suburbanos é a má
qualidade dos serviços. sem horário. vagões sujos e
superlotados. Para melhorar essa situação são neces
sários investimentos e. portanto. atualização das tarifas.

Mas a decadência dessc transporte, de passageiros
e de cargas, principalmente nos Estados do Nordeste,
começou com a mentalidade roaoviária. oricntada para
o consumo de gasolina e óleo e o sustento da indústria
automobilística.

Somente a crise internacional do petróleo é que serviu
para abrir um pouco os olhos do Governo, mas nem
por isso ressurgiram linhas extintas, como Salvador
Aracaju. a Estrada de Ferro Nazaré e a Estrada de
Fcrro Ilhéus. Ficou ~squecido o anel ferroviário que
serviria Salvador e sua Região Metropolitana, sendo
todos os recursos destinados ao transporte rodoviário
urbano, intermunicipal ou interestadual. hoje. em lugar
de trens e bondes nos centros populosos, os ônibus
convencionais.

Assim, Salvador, com os seus dois milhões de habi
tantes, tem o seu escoamento de passageiros confiado
exclusivamente a um sistema de transporte, o rodoviá
rio, transformado em sucata o que resta do transporte
ferroviário.

Ainda restam alguns trens, refletindo imagens saudo
sitas, como a composição semanal que liga São Paulo
a Brasília. Seria um bom começo que, nos moldes da
ligação Rio-São Paulo. houvesse linhas assim em todas
as capitais, como a da Great Western, de Recife eCa
ruaru. encurtada pela metade.

Paralelamente, linhas interioranas. como a Norte-Sul
e a Leste-Oeste eliminariam a crise de transportes en
frentada pelos produtores rurais, na comercialização
das safras.

Se a ferrovia é negócio lucrativo no Canadá. nos
Estados Unidos, no Japão, por que não o seria no Bra
sil?

Trata-se de um transporte de baixo custo tanto mais
necessário quanto a evolução urbana torna mais distan
tes os centros de produção e de consumo,

Escrevendo sobre o assunto, dizia Junot Silveira, n~
jornal "A Tarde", da Bahia:

"Todo o mundo sabe que para cobrir as grandes
distãncias o transporte ferroviário é o melhor, o
mais barato. Como é importante também a sua
integração ao sistema urbano nas grandes cidades.

Mas, das grandes cidades brasileiras, só foram
beneficiadas o Rio de Janeiro e São Paulo com
o metrô. Recife e outras, razoavelmente. A Bahia
é que tem sido uma grande vítima. Quando,o Leste
Brasileiro estcve sem autonomia, grande parte do
seu patrimônio foi vendido e o dinheiro revertido
para a construção de uma pomposa sede na capital
pernambucana. Desativaram-se trechos eletrifica
dos. Descuidou-se do material permanente e ro
dante. Retiraram-se trens de passageiros."

Esse quadro desolador se repetiu em outras cidades,
·do litoral e do interior, como aquelas servidas pela Rede
Mineira de Viação, que ligava Belo Horizonte ao Rio
de Janeiro e a São Paulo.

Em Salvador surgiu, há três anos, o "Movimento
Trem de Ferro", mas, apesar dessa mobilização, os
últimos trens foram retirados de circulação em fevereiro
deste ano - Iaçu a Monte Azul e Alagoinhas a Senhor
do Bonfim,

Lugares como Mapeie, Tertuliano Sampaio e Macha
do Portc-la já não ouvem os trens apitando em suas
estações.

Só há trcns dc passageiros operando no Rio de Janei
ro, em Belo Horizonte, São Paulo e Recife e o único
trem de carga que ainda chega a Salvador é o da Magne
sita, que descarrega no porto.

Esse quadro precisa ser revertido, com trens elétricos
em todas as áreas metropolitanas e composições de car
ga, de Norte a Sul e de Leste a Oeste, transportando
a crescente produção brasileira.

Na qualidade de filho de ferroviário, que. a exemplo
de tantos outros, dedicou toda sua vida à ferrovia na
Bahia, não poderia faltar com as denúncias, com as
advertências aqui trazidas e, principahnente com a con
vocação que fazemos a todos os setores ligados aos
transportes por trens: empregados - empresas - RFP-
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SA - revistas especializadas, etc. - todos, enfim, para
que deflagremos uma campanha aguerrida em defesa
da preservação e da melhoria da nossa malha ferroviária
como meio. inclusive, de corrigir e ajudar o próprio
desenvolvimento sócio-econômico do País.

Talo trabalho que esperamos seja fomentado pelo
próximo Presidente da República, a fim de que, mais
uma vez, não percamos o vagão da História.

Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente. Sras.
e Srs. Deputados.

Durante o discurso do Sr. Milton Barbosa assu
mem sucessivamente a Presidencia, os 51'S. Flori
cena Paixão, S"plente de Secretário e Inoc<'lzcio
Oliveira, I:' Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Conti
nuando o período do Grande Expediente, concedo a
palavra ao terceiro orador inscrito, Deputado Maurílio
Ferreira Lima,

O SR. MAURÍLIO FERREIRA LIMA (PMDB 
PE. Sem revisão do oradm.) - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, está em tramitação na Comissão de Consti
tuição e Justiça e Redação anteprojeto de regulamen
tação das eleições do próximo ano.

A iniciativa da Comissão merece louvor. uma vez
que inserimos na nova Cçmstituição dispositivo segundo
o qual qualquer legislação eleitoral deverá ser aprovada
um ano antes das eleições, para evitar os deprimentes
espetáculos vividos nesta Casa nas últimas 48 horas.
Faltando ponco mais de dois meses para as eleições
presidenciais, ainda estamos debruçados em alterar a
legislação eleitoral. inclusive a cédula de votação, Esse
é um espetáculO deprimentc porque se criou nesta Casa
o hábito esperto e condenável de se qnerer ganhar elei
ção no "tapetão·'. isto é aquelas forças que não têm
votos buscam fazer uma legislação eleitoral adaptada
ao seu perfil e aos seus interesses.

Chamou-me a atenção no anteprojeto entregue à Co
missão de Constituição e Justiça e Redação o fato de
ser ele também um amontoado de espertczas e. sobre
tudo, é inconstitucional, porque preconiza a adoção
do voto distrital, apclidado de voto proporcional.

Durante os trabalhos da Assembléia Nacional Consti
tuinte, a discussão sobre voto proporcional e voto distri
tal se deu com toda a clareza, foi transparente, cada
Constituinde teve a oportunidade de mostrar seu ponto
de vista. Dizia-se o voto distrital era compatível com
os sisfema parlamentarista, e que o voto proporcional
era mais compatível com sistema presidencialista. Mui
tos Constituintes, entre os quais me incluo, alertaram
esta Casa para o fato de quc nos países que adotaram
o voto proporcional, as forças democráticas, progres
sistas foram esmagadas, Por quê? Porque a voto distri
tal, na realidade, transforma o parlamento nacional nu
ma grande câmara de vereadores, e deixa o eleitorado
reduzido a distritos, que são influenciados pela ação
danosa do poder econômico.

Estamos às vésperas da renovação do Congresso Na
cional, que na Constituinte recuperou profundamente
suas prerrogativas, e o que acontece? Em cada Estado
barões capitalistas já anunciam suas candidaturas ao
Congresso Nacional. seja como deputados seja como
senadores. Os orçamentos divulgados pela imprensa pa
ra essas candidaturas são cifrados não em míseros cruza
dos, mas em dólares americanos, e diz-se que nos Esta
dos brasileiros há capitalistas e burgueses dispostos a
investir mais de um milhão de dólares para ter um man
dato parlamentar. Qualquer um que tenha assento nesta
Casa, Deputado ou Senador, não ganha, nos quatro
anos de exercício de mandato, mais do que 150 mil
dólares. E se aparecem alguns maus brasileiros que
querem investir milhões de dólares para terem um man
dato parlamentar. certamente que esse investimento
deverá ser rentável. Investe-se no mandato parlamentar
para tirar dividendos do Poder Público graças aos proje
tos-jumbão aqui aprovados, tirar dividendos nos gabi
netes dos Ministros e do Presidente, por meio de obras
públicas com preços supervalorizados; e, no Banco do
Brasil e no BNDES, linhas de créditos subsidiadas para
favorecer seus negócios. O voto distrital é. neste País,
um crime, porque deixa que os problemas nacionais
sejam relegados a plano secundário e permite que qual
quer burguês ou qualquer capitalista que financie a cam
panha dos vereadores e dos deputados estaduais, nos
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colégios estaduais do interior, acabe com candidaturas
de lideranças políticas. descomprometidas com os inte
resses das classes dominantes, por não aceitar esse des~

respeito à nova Constituição e por entender que fizemos
uma opção nítida e clara pelo voto proporcional. Enca
minhei consulta ao Superior Tribunal Eleitoral, inda
gando se, diante do ar!. 45 da Constituição, mediante
lei ordinária, poderemos modificar a Carta Magna c
escamotear a vontade dos Constituintes, introduzindo
o voto distrital, com o apelido de voto regional, contrá
rio à Carta Magna do País.

Ouço com prazer o nobre Deputado José Genoíno
e. depois, o Deputado Paulo Marques.

a Sr. José Genoíno - Nobre Deputado Maunlio
Ferreira Lima. como integrante da Frente Brasil Popu
lar, gostaria de incorporar-me ao discurso de V. Ex'
pela importância da discussão deste tema, Como mem
bro da Comissão de Constituição e Justiça e Redação,
tomei conhecimento da proposta apresentada na Subeo
missão, proposta esta que deve ser objeto de debate.
. Nôs, membros da Comissão de Constituição e Justiça

e Redação, devemos esclarecer que o voto distrital.
da maneira como está sendo introdizido na proposta,
contraria abertamente o art. 45 da Constituição, que
diz claramente: "Ar!. 45, A Câmara dos Deputados
compõe-se de representantes do povo, eleitos, pelo sis
tema proporcional... " A introdução desse tipo de meca
nismo que mistura o voto distrital com o proporcional,
O chamado distrital misto. na verdade é o melhor cami
nho para que as elites brasileiras exerçam e consolidem
uma dominação sobre a maioria do nosso povo da ma
neira mais conservadora, autoritária e impositiva, por
que os laços políticos se darão por meio do curral, do
fisiologismo do voto de cabresto, e não de programas
políticos e ideológicos. Na verdade, o voto distrital..
além de transformar o Parlamento numa grande Câma
ra de corrutela, numa grande Câmara Municipal que
vai tratar dos problemas menores, ele introduz um pro
cesso de despolitização da eleição nacional. A eleição
para o Parlamento marca o momento de discutir os
temas nacionais - economia, política, sociedade como
um todo - mas estarão submetidos ao curral, àquilo
que é restrito. E quando-este Parlamento deveria posi
cionar-se sobre esses grandes temas, na realidade não
o fará porque estará amordaçado, acomodado e adap
tado a um processo de visualizar apenas o interesse
fragmentário dessa ou daquela região. A economia,
na dominação burguesa no Brasil, tem o sentido conser
vador e autoritário que, por uma fragmentação da cons
ciência política do nosso povo. busca mantê-lo em uma
cidadania tutelada por um Estado quc ora é pai. ora
é terror, para impedir uma cidadania plena. Por isso,
os combater esta proposta. porque ela representa. na
verdade, a consagração de um sistema político que asfi
xia o debate nacional e a formação de correntes políticas
nacionais, que é o grande objetivo do Parlamento, e
de uma eleição proporcional. Devíamos vincnlar a elei
ção proporcional à eleição presidencial, para termos
a discussão dos temas e das propostas nacionais. Veja
V. Ex'. como as elites procuram agora despartidarizar
a eleição para estabelecer uma relação com milagreiros,
com um salvador da pátria, como vêm fazendo alguns
meios de comunicação com a candidatura Collor de
Mello, que não representa o partido, não tem trajetória
nem programa, Sua candidatura representa exatamente
a fisionomia, como se eleição presidencial fosse con
curso de beleza ou de fantasia, não um debate de idéias,
de programas e propostas políticas para enfrentar a
erise no País. Portanto, o discurso de V. Ex', é da
maior importância, e com este aparte gostaria de inte
grar-me ao conteúdo do seu pronunciamento.

O SR. MAURÍLIO FERREIRA LIMA - Deputado
José Genoíno, agradeço a V. Ex' o aparte, quc enri
quece sobremaneira minhas argumentações e alerta o
Parlamentu brasileiro. Na crise em quc vivemos, temos
de transformar esta Casa no pulmão das decisões nacio
nais, e não fazer com que se destine única e, exdusiva~

mente, a discussões paroquianas.
Ouço o aparte do nobre companheiro da bancada

de Pernambuco, Deputado Paulo Marques.

O Sr. Paulo Marques - Caro Deputado. desejo in
corporar minha solidariedade ao pronunciamento que
V. Ex' faz nesta tarde, porque é da maior importância.
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Nós que representamos aqui a classe média da sociedade
do nosso Estado, vocacionadas para o Parlamento e
para a vidllt!Pública, vislumbramos nesta possibilidade
de se instituir o voto distrital no Brasil o atendimento
aos interesses daqueles aos quais V. Ex' se referiu, que,
guardadas as devidas proporções, são pessoas que que
rem introduzir-se na vida pública nacional de forma
acéfala, com uma pasta preta na mão, representando
interesses que não são aqueles que nos trouxeram até
aqui. Este país com dimensões continentais, um Paí,
geograficamente enorme, não comportaria uma eleição
pelo voto distrital. Ele descaracteriza o Parlamento que
do Oiapoque ao Chuí representa as mâis diferentes ten
dências da sociedade. O voto distrital que se quer insti·
tucionalizar, além de um acinte à classe média, que
hoje participa de forma sacrificada do processo político
do Brasil, é uma agressão à nossa Constituição. Não
vou alongar-me para não tirar o brilhantismo do seu
discurso. Solidarizo-me com V. Ex", esperando que a
consciência cívica do País e a responsabilidade do Con
gresso Nacional não permitam que esse fato aconteça,
pois além de ser um acinte, além de ser inconstitucional,
não condiz com a realidade política do processo de
democratização em que vivemos. Muito obrigado.

O SR. MAURÍLIO FERREIRA LIMA - Agrade
ço-lhe o aparte, nobre companheiro de bancada de Per
nambuco; que também enriquece o meu pronunciamen
to com o seu testemunho. Só quero lembrar a esta
Casa que, durante algum tempo, tivemos grandes difi
culdades com a opinião pública em razão de não encon
trarmos quorum para realizar as votações. Quantas ve
zes a televisão mostrou à opinião pública brasileira o_
plenário vazio'! Contudo, os meios de comunicação nun
ca tiveram o cuidado de fazer a análise daqueles que
faltavam costumeiramente às sessóes desta Casa. Os
mais ausentes foram justamente aqueles que, no pleito
eleitoral de 1986, gastaram milhóes e milhóes de dólares
para poderem ter um mandato popular, aqueles cuja<
interesses maiores se encontram nos bureaux dos gran
des empórios financeiros, nas casas dos grandes latifún
dios e nos escritórios das grandes indústrias. Esses gas
tam milhóes para terem um mandato, não para exer·
cê-lo com dignidade, mas para, com carteira de Depu
tado ou Senador, poderem abrir facilmente as portas
dos ministérios ou dos bancos oficiais. E é assim que
recuperam o investimento que fazem na campanha elei
toral, gastando para terem um mandato e ganhando
quatro, cinco ou dez vezes o que ganha um deputado
em quatro anos.

O voto distrital está sendo proposto num anteprojeto
que foi entregue ao presidente da Comissão de Consti
tuição e Justiça e Redação apesar do apelido que lhe
deram de voto regional. Esse voto vai consagrar a auto
ridade do Parlamento e das instituiçóe~ brasileiras pelas
oligarquias dominantrs e pelo poder econômico, em
detrimento das questões nacionais que devemos discutir
neste Congresso.

Tenho certeza de que o Tribunal Superior Eleitoral
responderá a minha consulta, invalidando todas as pro
postas, no sentido de ir ao encontro da decisão soberana
da Constituinte quando optou pelo voto proporcional,
que, em uma democracia deformada como a brasileira,
é o sistema que melhor se adapta ao Brasil e resguarda
os interesses de uma representação voltada para os inte
resses das camadas majoritárias do País.

Ouço, com prazer, o nobre Deputado Ney Lopes,
tendo em conta que S. Ex' foi o Presidente de um grupo
que deu origem ao projeto que tenho a honra, neste.
momento, de combater desta tribuna.

O Sr. Ney Lopes - Deputado Maurílio Ferreira Li- .
ma, inicialmente, quero parabenizar V. Ex' pela serie- .
dade das reflexões que faz, neste instante, sobre o pro- 
cesso eleitoral brasileiro. Na verdade, fui o Relator
e o Coordenador do grupo de trabalho mencionado'
por V. Ex' e dc cujo trabalho resultaram esses dois'
projetos de lei que já se encontram em tramitação nesta
Casa. Em todo o momento, a preocupação de quantos.
integraram esse grupo de trabalho foi a de refletir sobre
o processo eleitoral, justamente com essa variável de'
~reocupaçãoque preside as reflexões deV. E«' - expe
hr do processo eleitoral brasileiro, que hoje é um mer
cado persa, o abuso do poder cconômico e da função
pública. Tanto isso é verdade que o Código Eleitoral
atual tem um dispositivo que confere ao Corregedor
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a investigação das denúncias de abuso de poder econô
mico. No projeto de lei elaborado pelo nosso grupo
de trabalho - e V. Ex', com a sua inteligência, contri
buiu para elucidar as idéias submetidas com humildades
a esta Casa - está escrito no rito processual que vai
permitir efetivamcnte à Justiça coibir o poder econô
mico. No entanto, Deputado Maurílio Ferreira Lima,
com o devido respeito ao seu conceito, gostaria de repe
lir, com toda a energia, as consideraçóes e até as insinua
ções - entre aspas - de V. EX' com referência à
proposta que fizemos de implantação no País do voto
regional, que é, de certa forma, uma variante do voto
distrital. Em primeiro lugar, porque a Constituição do
Brasil não proíbe voto regional nem voto distrital. Se
proíbe. confesso de público a minha ignorãncia, pois
eu tinha o dever de saber isto, já que há vinte anos,
como humilde advogado e professor de Direito Consti
tucional na minha universidade venho estudando esses
temas. O que a Constituição brasileira diz é que a elei
ção dos Deputados devc ser feita pelo sistema propor
cional. E é possível ter-se o modelo de voto regional,
como propus nos projetos de lei que encaminhei, repei
tando o princípio da proporcionalidade. Encaminhei
a minuta desses projetos de lei desde a primeira hora
que V. Ex' m'a pediu, e, estudioso que é, sei que o
nobre colega não iria fazer essas considerações sem
ter lido scu conteúdo. Se porventura houver nesses pro
jetos alguma~ disposições referentes ao voto regional
que não sejam de obediência restrita ao sistema propor
cional, pediria que V. Ex' as declinasse da tribuna neste
instante. Se não há, o projeto não é inconstitucional;
está de acordo com a regra constitucional. No mérito
V. Ex' tem o direito de discordarm como tantos outros
colegas. Afinal de contas, esta Casa estimula o processo
dialético da contraposição das idéias. É possível que
V. Ex' discorde desse projeto, e eu respeito isso, mas
peço a V. Ex' que não inquine de inconstitucional um
estudo que foi feito durante o recesso, com a ajuda
de professores da UnB, do Ministério da Justiça e do
Tribunal Superior Eleitoral, com a preocupação da juri
cidade, da técnica legislativa e da constitucionalidade.
E da forma como nós propuse"mos não se trata de voto
distrital, mas de sistema regional misto, com votação
em todas as circunscrições, e nas regióes a proporcio
nalidade é obedecida até para a indicação dos eleitos.
Quer dizer, aqueles que forem eleitos pelos partidos
só conseguirão sucesso se alcançarem um pe-rcentual
calculado entre os votos que obtiverem e o universo
eleitoral de seus distritos. Significa dizer que, num dis
trito ou numa região de 100.000 eleitores, quem tiver
51.000 votos pode perder para aquele que, em região
com 80.000 eleitores, obteve 45.000 votos. Por quê?
Porque o percentual de quem recebeu 45.000 votos é
maior do que o de quem teve 51.000 votos. Trata-se
justamente de evitar a influência do poder econômico.
Por último, Sr. Deputado Maunlio Ferreira Lima 
e honra-nos acompanhar suas reflexões - devo dizer
que a nossa preocupação ao apresentar essas idéias foi
sair do lugar co1ÍÍum e sugerir propostas para o processo
eleitoral brasileiro, repelindo as velhas técnicas, inclu
sive aquelas herdadas do Código Eleitoral de 1965, na
época do autoritarismo, e sei que V. Ex' as conCIena.
Trouxemos a debate, sem sermos donos da verdade,
idéias novas, numa tentativa de modernizar o processo
eleitoral brasileiro e sobretudo na busca de scnsibilizar
inteligências como V. Ex' e tantos outros companheiros
desta Casa que podem aperfeiçoar essa proposta e dotar
o País de um novo sistema, a fim de que o processo
eleitoral deixe de ser esse mercado persa para tornar-se
o reflexo dos interesses legítimos da comunidade.

O SR. MAURÍLIO FERREIRA LIMA - Nobre De·
putado Ney Lopes, respondo-lhe com suas próprias pa
lavras. V. Ex' afirmou que, sem dúvida, sua proposta
de voto regional era uma forma de voto distrital 
creio que V. Ex' poderá constatar essa afinnação nas
notas taquigráficas. O art. 45 da Constituição é muito.
claro quando diz que os deputados serão eleitos pelo
sistema proporcional. E há mais uma agravante: V.
EX' está diante de uma Casa que elaborou, discutiu,
votou e aprovou a norma constitucional.

Todos sabemos da intenção do legislador. Muitas ve
zes, quando o texto é ambíguo, a jurisprudência busca
orientação na intenção do legislador. E aqui a intenção
~i muito clara, porque tivemos a oportunidade de, em _
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momentos dramáticos da Constituinte, discutir o voto
distrital, o distrital misto e o proporcional. Por maioria
muito clara, sem nenhuma ambuigüidade, esta Casa
optou pelo voto proporcional.

Dessa maneira, quando V. Ex' diz que sua proposta
não deixa dúvidas quanto ao fato de ser uma forma
de voto distrital, vai de encontro à norma constitucional
expressa com clareza e à intenção do legislador.

a Sr. Ney Lopes - Permite-me V. Ex' um esclare
cimento?

O SR. MAURÍLfa FERREIRA LIMA - Poi~ não.

O Sr. Ney Lopes - A proposta iria de encontro ao
dispositivo a que V. Ex-' ~e referiu, art. 45 da Consti-'
tuição, se não respeitasse o sistema proporcional. Há
algum artigo na Constituição que prOlba o voto distrital,
nobre Deputado~ Não. O que há é a recomendação
do sistema proporcional, e é possível o voto distrital,
ou regional, com obediência ao sistema proporcional.
Aliás, os Anais desta casa contêm um brilhante discurso
do atual Presidente da Comissão de Constituição e Jus
tiça e Redação, Deputado Nelson Jobim, em que, citan
do doutrinas de Ciência Política e de Direito Público,
S. Ex' comprova a inteira possibilidade de compati
bilizar o voto regional, ou distrital, com o sistema pro
porcionaI. Desde que haja a compatibilização, não há
inconstitucionalidade. Pode haver - repito - o direito
de V. Ex" e de tantos outros companheiros de. no méri
to, serem contrários a essa proposição. Mas o que estou
me referindo é à preliminar de inconstitucionalidade.
Obedecida proporcionalidade. a proposta é constitu
cional, com o devido respeito ao entendimento de V.
Ex".

a SR. MAURÍLIO FERREIRA LIMA - Fiz a con
sulta ao Superior Tribunal Eleitoral e espero que na
resposta a mais alta corte de Justiça Eleitoral possa
esclarecer sobre a cOWstitucionalidade ou não da pro
posta de V. Ex'.

a Sr. Jo~ge Arbage - Permite-me V.Ex' um aparte?

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Esta
Presidência informa ao nobre orador que dispóe de
três minutos para concluir o seu pronunciamento.

O SR. MAURÍLIO FERREIRA LIMA - 8.J;..Presi
dente, peço a V. Ex' autorização para conceder um
aparte ao nobre Deputado Jorge Arbage. Logo em se
guida concluirei meu discurso.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Esta
Presidência concorda com a intervenção do nobre De
putado Jorge Arbage, um dos mais importante e brihan..
tes parlamentares desta Casa, mas pede aS. Ex' que
seja breve.

O Sr. Jorge Arbage - Nobre Deputado Maurílio
Ferreira Lima, quero apenas dizer que, acompanhando
o desdobramento do brilhanre pronunciamento de V.
Ex,,; cheguei a uma conclusão muito realista no itine
rário da minha vida: quanto mais penso que sei, nada,
sei. Confesso que a figura do voto regional, a mim,
até agora, tem sido desconhecida. Conheço o voto pro
porcional, o majoritário, o distrital e o distrital misto.
Esta tem sido uma tradição muito discutida no Direito
Constitucional brasileiro. Tramita nesta casa um proje
to de lei, de minha autoria, que trata do voto distrital
misto. Apresentei-o em 1983, para disciplinar dispo
sitivo da Constituição, que mais tarde veio a ser derro
gado. E repeti agora. Entendo que o voto distrital misto,
isso é metade proporcional e metade majoritório, é
uma conquista progressista para a política deste País,
proporcionando aos deputados federais e estaduais uma
boa identificação com suas bases. É também uma forma
de conceder ao representante político a oportunidade
de vir para o Parlamento Nacional ou para as Assem
bléias Estaduais conhecendo os problemas da sua re
gião, do seu distrito. Deste modo, acompanho o racio
cínio de V. Ex' e tenho por ele o mais profundo respeito.
Mas diria a V. Ex' que o voto distrital misto deveria
ser analisado e discutido com um sentido democrático,
a fim de mudarmos as regras atuais, já ultrapassadas.

a SR. MAURÍLIO FERREIRA LIMA - Agradeço
a V. Ex' o aparte, minha consulta ao Tribunal Superior
Eleitoral teve também outro sentido. Quando interro
gados sobre a data das eleições de 1990 para Gover-
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nador, Vice-Governador, Senador e Deputado, comu
mente nossos colegas e até mesmo os jornalistas respon
dem que será a 3 de outubro. Não sei por que se conso
lidou a idéia de que as próximas eleições realizar-se-ão
a 3 de outubro. Consultei o órgão competente sobre
a data exata das eleições de 1990, porque, lendo a Cons
tituição, cheguei à conclusão de que a norma constitu
cional é clara a esse respeito, ou seja, as eleições de
1990 reálizar-se-ão a 17 de dezembro. Por que razão?
Porque a Constituição, no seu art. 28, estabelece que
as eleições para Governadores ocorrerão noventa dias
antes do término do mandato de seus antee~ores, e
a posse se dará a l' de janeiro do ano seguinte. Então,
não haveria dúvidas se o assunto fosse regulado apenas
pelo art. 28 da Carta Magna, pois, fazendo-se os cálcu
los, teríamos: l' de janeiro menos noventa dias corres
ponderia, mais ou menos, a 3 de outubro. Porém' o
fato se agrava quando o art. 4', § 3'. das Disposições
Transitórias da Lei Maior estabelcce que o mandato
dos atuais Governadores terminará a 15 de março de
1991. Se o mandato termina nesta data e as eleições
se realizam noventa dias antes do término do mandato,
a realização das próximas eleições será a 17 de dezem
bro. Essa data tem grandes implicações políticas. por
que os Governadores, candidatos a cargos de Deputado
ou Senador, se a eleição ocorrer a 17 de dezembro,
só deixarão seus cargos, renunciando aos mandatos,
a 17 de junho, e não em abril ou maio, se a cleição
for em 3 de outubro.

Assim sendo, espero que o Ministro Bueno de Souza
apresente seu relatório imediatamente, a fim de que
a Corte Suprema decida sobre a data exata das eleições,
para que saibamos quando se esgota o prazo de um
ano para votarmos a legislação eleitoral no ano seguinte.

Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. MaurOio Ferreira Lima
o Sr. I;nc~ncio Oliveira, l' Vice-Presidente deixa
a ca#cUJl da presidência, que é ocupada pelo Sr.
AiIlftMo Faria de Sá, Suplente de Secretário

o SR. PRESIDENTE (Arnaldo Faria de Sá) - Findo
o tempo destinado ao Expediente, vai-se passar à Oro
dem do Dia.

COMPARECEM MAIS OS SRS.:

Acre

João Maia - PMDB; Rubem Branquinho - PL.

Amazonas

José Dutra - PMDB; Sadie Hauache - PFL.

Rondônia

Assis Canuto - PL; Chagas Neto - PMDB; Fran
cisco Sales - PMDB; José Guedes - PSDB.

Pará

Ademir Andrade - PSB; Amilcar Moreira
PMDB õ Asdrubal Bentes - PMDB; Carlos Vinagre
-PMDB; Dionísio Hage -PRN; Domingos Juvenil
-PMDB; Eliel Rodrigues - PMDB; Fernando Velas-
co - PMDB; Gerson Peres - PDS; Mário Martins
-PMDB; Paulo Roberto - PL.

Tocantins

Alziro Gomes - PFL; Edmundo Galdino - PSDB;
Eduardo Siqueira Campos - PDC; Moisés Avelino
-PMDB.

Maranhão

Edivaldo Holanda - PCN; Francisco Coelho
PDC; Mauro Fecury - PFi..

Piauí

Átila Lira - PFL; Myriam Portella - PDS; Paes
Landim - PFL.

cearA
Aécio de Borba~PDS; Carlos Benevides - PMDB;

C6sar Cals Neto -·PSD; Firmo de Castro - PMDB;
Gidel Dantas - PDC; Mauro Sampaio - PMDB; Moe
ma 510 Thiago -l'SDB; Raimundo Bezerra - PMDB õ
Ubiratan Aguiar - PMDB.
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Rio Grande do Norte

Flávio Rocha - PRN; Henrique Eduardo Alves
PMDB: Ismael Wanderley - PTR; Ney Lopes - PFL.

Paraíba

Agassiz Almeida - PMDB; Aluízio Campos 
PMDB; Edme Tavares - PFL; Francisco Rolim 
PSC; João Agripino - PMDB; José Maranhão 
PMDB.

Pernambuco

Fernando Bezerra Coelho - PMDB; Gilson Macha
do - PFL; Gonzaga Patriota - PDT; Horácio Ferraz
- PSDB; José Jorge - PFL; José Mendonça Bezerra
- PFL; José Monra - PFL; Maurílio Ferreira Lima
- PMDB; Oswaldo Lima Filho - PMDB; Paulo Mar-
ques - PL; Ricardo Fiuza - PFL; Wilson Campos
-PMDB.

Alagoas

José Thomaz Noná - PFL; Renan Calheiros 
PRN; Roberto Torres-PTB.

Sergipe

Cleonâncio Fonseca - PFL; Lauro Maia - PFL;
Leopoldo Souza - PMDB; Messias Góis ~ PFL.

Bahia

Benito Gama - PFL; Celso Dourado - PMDB'
Domingos Leonelli - PSB; Francisco Benjamim 
PFL; Francisco Pinto - PMDB; Genebaldo Correia
- PMDB; Haroldo Lima - PC do B; Jairo Azi 
PDC; Jonival Lucas - PDC; Jorge Hage - PSDB;
Jorge Vianna - PMDB; Leur Lomanto - PFL; Luiz
Eduardo - PFL; Luiz Vianna Neto - PMDB; Marcelo
Cordeiro - PMDB; Milton Barbosa - PL; Virgildásio
de Senna -PSDB; Waldeck Ornélas - PFL.

Espírito Santo

Hélio Manhães - PMDB; Lezio Sathler - PSDB;
Nelson Aguiar - PDT; Rita Camata - PMDB; Stélio
Dias-PFL.

Rio de Janeiro

Alvaro Valle - PL; Arolde de Oliveira - PFL; Artur
da Távola - PSDB; Bocayuva Cunha - PDT; Carlos
Alberto Caó - PDT; Daso Coimbra - PMDB; Edmil·
son Valentim - PC do B; Ernani Boldrim - PMDB;
Fábio Raunheitti - PTB; Francisco Dornelles - PFL;
Gustavo de Faria - PRONA; Jorge Leite - PMDB;
José Carlos Coutinho - PL; Luiz Salomão - PDT;
Lysâneas Maciel - PDT; Márcio Braga - PMDB;
Messias Soares - PMDB; Nelson Sabrá - PRN; Os
mar Leitão - PFL; Oswaldo Almeida - PL; Roberto
Augusto - PL; Ronaldo Cezar Coelho - PSDB; Vladi
mir Palmeira - PT.

Minas Gerais

Aécio Neves - PSDB; Carlos Mosconi - PSDB;
Chico Humberto-PDT; Dálton Canabrava- PMDB;
Genésio Bernardin9 - PMDB õ Humberto Santo 
PFL; Ibrahim Abi-Ackel - PDS; José da Conceição
- PMDB; José Geraldo - PMDB; José Santana de
Vasconcellos - PFL; José Ulísses de Oliveira 
PMDB; Luiz Alberto Rodrigues - PMDB; Marcos
Lima - PMDB; Maurício Campos - PFL; Milton Li·
ma - PMDB; Milton Reis - PMDB õ Octávio Elísio
- PSDB; Paulo Almada - PMDB; Raul Belém 
PMDB; Roberto Brant - PMDB; Ronaro Corrêa 
PFL; Saulo Coelho - PFL; Sérgio Naya - PMDB õ
Sílvio Abreu - õ Ziza Valadares - PSDB.

São Panlo

Antonio Perosa - PSDB; Bete Mendes - PMDB;
Caio Pompeu - PSDB; Dirce Tutu Quadros - P8DB;
Ernesto Gradella - PT; Geraldo Alckmin Filho 
PSDB; Gerson Marcondes -PMDB; Gumercindo Mi·
lhomem - PT; Hélio Rosas - PMDB; Jayme Paliarin
- PTE; João Cunha - PST; José Maria Eymael
PDC; José Serra - PSDB; Koyu Iha - PSDB; Maluly
Neto - PFL; Manoel Moreira-l'MDB; Mendes Bote
lho - PTB; Michel Temer - PMDB; Plínio Arruda
Sampaio - PT; Ralph Biasi - PMDB;~ Izar
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- PL; Samir Achôa - PMDB; Sólon Borges dos Reis
- PTB; Theodoro Mendes - PMDB; Tidei de Lima
-PMDB.

Goiás

Délio Braz - PMDB: Genésio de Barros - PMDB;
Iturival Nascimento - PMDB; Paulo Borges - PDC;
Roberto Balestra - PDC.

Distrito Federal

Francisco Carneiro - PMDB; Jorran Frejat - PFL;
Valmir Campelo - PTB.

Mato Grosso

Ubiratan Spinelli - PLP.

Mato Grosso do Sul

Ivo Cersósimo - PMDB; Juarez Marques Batista
- PSDB; Levy Dias - PFL; Plínio Martins - PMDB;
Saulo Queiroz - PSDB.

Paraná

Airton Cordeiro - PFL: Alarico Abib - PMDB;
Antônio U eno - PFL; Basilio Villani - PRN; Dionísio
Dal Prá - PFL; Hélio Duque - PMDB; Jacy Scana
gatta - PFL; José Carlos Martinez - PRN; Jovanni
Masini - PMDB; Matheus Iensen - PMDB; Maurício
Fruet-PMDB; Maurício Nasser-PMDB; Max Ro
senmann - PL; Renato Bernardi - PMDB; Santinho
Furtado - PMDB; Sérgio. Spada - PMJ)B; Waldyr
Pugliesi - PMDB.

Santa Catarina

Artenir Werner - PDS; Geovah Amarante 
PMDB; Henrique Córdova - PDS; Luiz Henrique 
PMDB; Orlando Pacheco - PFL; Ruberval Pilotto 
PDS; Valdir Colatto -PMDB; Vilson Souza- P8DB.

Rio Grande do Sul

Antônio Britto - PMDB; Darcy Pozza - PDS; Fio·
rieeno Jilflixão - PDT; Hermes Zaneti - PSDB; Irajá
Rodrigues - PMDB; João de Deus Antunes - PTB;
Jorge Uequed - PSDB; Luís Roberto Ponte - PMDB;
Mendes Ribeiro - PMDB; Osvaldo Bender - PDS;
Rospide Netto -PMDB; Ruy Nedel- PMDB: Telmo
Kirst-PDS.

Amapá

Eraldo Trindade - PL; Geovani Borges - PRN;
Raquel Capiberibe - PSB.

Roraima

Chagas Dl.drte - PDT.

VI Ordem do Dia
o SR. PRESIDENTE (Arnaldo Faria de Sá) - A

lista de presença registra o comparecimento de 264 Srs.
Deputados.

Apresentação de Proposições
Os Senhores Deputados que tenham proposições a

apresentar poderão fazê-lo.

APRESENTAM PROPOSIÇÕES OS SRS:

JOSÉ TAVARES - Proposta de emenda à Consti·
tuição que altera o disposto no inciso LXI do art. 5'
da Constituição, estabelecendo a prisão administrativa
nos casos a serem definidos em lei.

LUIZ INACIO LULA DA SILVA - Projeto de
lei que dispõe sobre os planos de beneffcioe custeio
da Previdência Social e dá outras providências. ..

ANTERO DE BARROS -Projeto de lei que dispõe
sobre a guarda e conservação dos suportes fotográficos
e dá outras providências.

- Projeto de lei que dispõe sobre a destinação dos
recursos provenientes de multas por agressão à fauna,
à flora e à ecologia, e dá outras providências.

- Pmjeto de lei que cria a reserva ecológica da re·
gião de Morro Pelado, no Município de Cáceres, Estado
do Mato Grosso, c dá outras providc!ncias.
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HENRIQUE EDUARDO ALVES - Projeto de lei
que assegura o direito à aposentadoria especial aos em
pregados na indústria da cerâmica, e dá outras provi
dências.

- Projeto de lei que determina a instalação dc dispo
sitivo de proteção à ictiofauna nas usinas hidroelétricas.

- Projeto de lci que asscgura a percepção do adicio
nal de periculosidade aos eletricistas e demais trabalha
dores que especifica.

JORGE LEITE - Projeto de lei que torna obriga
tória campanha de saúde pública contra as doenças
transmissíveis pelos cães.

CHAGAS NETO - Projeto de lei que dá a denomi
nação dc Saul Bennesby à Rodovia 425 - Abunã
Guajará Mirim, Estado de Rondônia.

ANTÓNIO UENO - Projeto de lei que altera a
Lei n' 1.779, de 22 dc setembro de 1952, que dispõe
sobre o regime jurídico e pessoal do Instituto Brasileiro
do Café e dá outras providências.

IRMA PASSONI - Projeto de lei que reduz o prazo
para o pagamento de salários.

JAYME PALIARIN - Requerimento de consigna
ção nos Anais da Câmara dos Deputados de voto de
congratulações com o povo e autoridades de Limeira,
Estado de São Paulo, pelo transcurso do aniversário
da cidade no dia 15 de setembro.

GERSON MARCONDES - Requerimento de in
formações ao Ministro da Fazenda sobre a situação,
junto ao Fisco, da Empresa de Segurança Bancária Re
silar Limitada.

- Requerimento de informações ao Ministro da Jus
tiça sobre habilitação .e fiscalização das atividades da
Empresa de Segurança Bancária Resilar Limitada.

- Requ'erimento de informações ao Ministro da Pre
vidência e Assistência Social sobre critérios para desig
nação de representantes oficiais da Prcvidência e para
celebração de convênios de representação com Prefei
turas do Estado de São Paulo.

- Projeto de lei que dispõe sobre a limitação de
lucros de entidades que enumera e proíbe a venda de
"oamê" de sorteio c dá outras providências.

FLORICENO PAIXÃO - Projeto de lei que dispõe
sobre gratificação de inatividade dos militares e sobre'
pensões a dependentes de servidores militares e civis
(art. 40, § 5' da Constituição).

ULDURICO PINTO - Projeto de lei que dispõe
sobre os direitos das empregadas domésticas e deter
mina outras providências.

RALPH BIASI - Projeto de lei complementar que
cstabclcce hipóteses de incidências do Imposto sobre
Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e so
bre Prestações de Serviços dc Transportes Interestadual
e Intermunicipal e de Comunicação, e do Imposto sobre
Produtos Industrializados e dá outras providências.

RENAN CALHEIROS - Projeto de lei que isenta
do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) a
aquisição de veículos automotores por motoristas pro
fissionais.

ALCENI GUERRA - Projeto' de lei que regula
menta o inciso XIX do art. 7" da Constituição Federal,
dispondo sobre licença-paternidade e dá outras provi
dencias.

JORGE ARBAGE - Projeto de lei complementar
que dispõe sobre os direitos das Polícias Militares e
Corpos de Bombeiros Militares dos Estados, Distrito
Federal e Territórios e dá outras providências.

KOYU IHA - Projeto de lei que dá nova redação
ao art. 26 da Lei n" 5_107, de 13 de setembro de 1966
(Fundo de Garantia do Tempo de Serviço).

- Projeto de lei que dá nova redação ao art. 3
da Lei n' 4.090, de 13 de julho de 1962.

GIDEL DANTAS - Requerimcnto de informações
ao Ministro da Saúde sobre estudos que justifiquem
a utilização ele. sangue bovino em pó na alimeniacã"
ele crianca5 da redi educacional de Fo::laleza. E5!:iÔiJ
doCean:..
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GANDI JAMIL - Projeto de lei que institui a obri
gatoriedade da realização do teste sorológico para taxo
plasmose no exame pré-natal.

AMAURY MÜLLE!t- Projeto de lei complemen
tar que estabelece restrições à dispensa imotivada (art.
7', I, da Constituição).

BETE MENDES - Projeto de lei que dispõe sobre
a inelusão da disciplina História e Cultura Musical nos
currículos que especifica.

- Projeto de lei que dispõe sobre a isenção de impos
tos sobre a importação de equipamentos para a produ
ção cultural.

- Projeto de lei que acrescenta dispositivo no ar!.
459 da CLT, dispondo sobre multa a que os emprega
dores estarão sujeitos quando atrasarem o pagamento
dos salários de empregados.

- Projeto de lei que dispõe sobrc estabelecimento
e conservação de espaço cultural e altera a Lei n' 7.505
de 2 de julho de 1985.

JOSÉ CARLOS COUTINHO - Projeto de lei que
dispõc sobre a importação, produção, comercialização
e distribuição de biocida, agrotóxico ou não.

LEOPOLDO SOUZA - Projeto de lei que deter
mina que, pelo menos, 10% do quadro de telefonistas
sejam ocupados por paraplégicos e dá outras provi
dências.

UBIRATAN SPINELLI - Projeto de lei que auto
riza a criação da Zona de Processamento de Exporta
ção-ZPE, no Município de Cáceres, Estado de Mato
Grosso.

DASO COIMBRA - Projeto de lei que determina
a indicação do Fator Rh e do grupo sangüíneo nos
documentos que especifica.

o SR. PRESIDENTE (Arnaldo de Faria de Sá) 
Vai-se passar ao horário destinado às

Comunicações das Lideranças.
o SR. PRESIDENTE (Arnaldo de Faria de Sá) 

Concedo a palavra, no horário destinado à Liderança
do PMDB, ao nobre Deputado Ruy Nedel.

O SR-. RUY NEDEL (PMDB - RS. ·Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sra" e Srs. Deputados,
antes dc abordar o tema dc hojc, faço um apelo ao
Ministro da Seplan, João Batista de Abreu, e ao Minis
tro da Fazenda, MaIlson da Nóbrega, no sentido de
liberarem os recursos já empenhados para a LBA no
Brasil. Não é possível que desde julho as creches, asilos
ou PAES deste País não tenham recebido recursos.
Há uma série de pagamentos a serem feitos, per capit.1,
e os empenhos estão aí. É necessário a liberação.

Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, quanto mais
pensamos, mais nos convencemos de que as elites e
os grandes meios de comunicação têm medo do PMDB
e de uma vitória do candidato Ulysses Guimarães.

Fazendo-se uma análise retroativa, suspreendemo
nos com o que tem sido feito, no sentido de denegrir,
tanto o PMDB, quanto a figura do estadista Ulysses
Guimarães.

No início da Nova República, alguns programas de
televisão e manchetes de jornal, repetidos diariamente,
davam a impressão de que Ulysses Guimarães estava
com eselerose senil, caduco. Somente quando não foi
mais possível sustentar-se essa idéia, nada mais se disse
à Nação. Contou-se a verdade, mudando-se o tempo.

Quando Ulysses Guimarães ocupou, com competên
cia, cargos-chave nesta Casa; quando o viram na sua
vida pública atabalhoada, atribulada, demonstrando
sempre eficiência, competência, liderança, bom senso
e dinamismo, passaram a quereT"incutir na Nação brasi
leira que Ulysses Guimarães tinha ganância do poder
pefo poder. Era o tetrapresidente: tentavam denegrir
essa'imagem, como se ele tivesse uma verdadeira fome
do poder pelo poder, para seu usufruto, e não o gosto
do poder para aplicá-lo em benefício da Nação e da
sociedade. E assim, desde 1985. todos os anos repe
tem-se esses fatos. com as artimanhas as mais variadas~,

no sentido de diminuir Ulvsses Guimarães e (1 PMDE:
: hgOI@:, nesta. . nos i.n1.F>reS3ionaD1{}2

ffiSlbo ma:] a meSIDS, (~e mRnt5;~iiil<
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Surge agora uma reunião política. em Minas Gcrais.
Encontram-se oito mil pessoas presentes. Procura-se
desmerecer o fato e dizer até que, em reunião partidá
ria, não houve presentes. Ora, foi o único partido que
juntou vinte e oito mil pessoas em São Paulo. As man
chetes disseram que ele foi vaiado.

Quando Ulysses Guimarães juntou cinqüenta mil pes
soas no interior da Bahia, teceram comentários sobre
um outro homem público, que teria dito que Ulysses
Guimarães não tinha chance. Em nenhum momento
se mostrou a pujança partidária e a pujança do candi
dato. As pessoas têm medo e agora sabem que este
partido foi competentc na transição e o será na demo
cracia do estômago, no grande compromisso dt demo
cracia social, que irá, efctivamente, tomar posse no
Governo em favor da Nação.

Lembra aos Pares desta Casa algo que nos deve preo
cupar. O profeta Nostradamus, nas confusões que fez
dentro de sua obra secular, alertou-nos, num determi
nado momento, de que os povos seriam escravizados
por um instrumeuto de um olho só. Deixo esta pergunta,
com as reticências: este aparelho de um olho só não
será a televisão ou o computador a ela aclopado? Será
que este aparelho vai qucrer instrumentalizar todo o
eleitorado de uma nação e, futuramente, os povos, para
dominá-los e aí, sim, apli~ar a ganância pelo poder,
em seus interesses e benefícios, e destruir os anseios
e direitos de uma sociedadc?

Temos confiança de que o PMDB, com Ulysses Gui
marães, chegará ao segundo turno. Queremos um pleito
que seja a expressão legítima da vontade do eleitor
e a expressão maior da boca de urna.

Era o que tinha a dizer.

o SR. PRESIDENTE (Arnaldo Faria de Sá) - Con
cedo a palavra, dentro do horário destinado à Lidcrança
do PSD~, ao nobre Deputado Antônio Perosa.

O SR. ANTÔNIO PEROSA (PSDB - SP. Pronuncia
o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Sr" e Srs. Depu
tados, a imputação de fatos ofensivos da reputaçã.o,
do decoro e da honra - ou a imputação de vícios ou
defeitos que possam expor a pessoa ao ódio ou ao des
prezo público - é qualificada pclo Código Penal de '
injúria. Nesse momento, estou sendo vítima de uma
injúria; e, mais do que injúria, Sr. Presidcnte, estou
sendo vítima de uma calúnia. Por isso, assumo à tribuna,
no horário que meu partido me oferece. para me defen
der em relação à publicação feita por um prctcnso cien
tista político, que se utiliza, sabe-se lã de que fontes
de informações para fazer afirmações falsas, que deni
grem a honra de uma pessoa, exatamente num campo
em que não se tem o que falar dessa mesma pcssoa.

Sinto-me mais do que injuriado, Sr. Presidente, calu
niado, porque "a falsa imputação feita a alguém de
fato que a lei qualifica crime" - que é como o Código
Penal define a calúnia - a mim foi assacada por esse
senhor irresponsável, que se diz cientista político. Es
tou-me referindo à publicação feita pela Editora "Vo
zes" do Rio de Janeiro, chamada "Jogo da Dircita",
de autoria do Sr. René Dreifuss, em que meu nome
é arrolado como um daqucles Parlamentares que teriam
sido eleitos com apoio da UDR.

Quem me conheceu na luta contínua contra o arbítrio
e a ditadura militar neste País. como V. Ex'., nobre
Deputado Maunlio Ferreira Lima, sabe que não posso
deixar passar em branco uma calúnia dcssas'.

Sr. Presidente, somente a meus companheiros, aque
les que me conhecenlm na luta clandestina contra a
ditadura, contra o regime autoritário que vivemos, te
nho alguma satisfação a dar, e não a esse pretenso
senhor, cientista que, munindo-se dc dados falsos, vem
a público denegrir a honra de um militante político
que iniciou sua vida política nos bancos universitários,
até assumir sua cadeira como Deputado. Tido como
progressista por todos, para aquele senhor pertcnço
a uma entidade de inspiração fascista, como é o caso
daUDR.

Fica, Sr. Presidente, meu protesto e o aviso a esse
.;;enhor de que será processado nos termos da lei. Terá
de ir à Justiça provar as afirmações quc faz, para que
nenhum desses fatos pese contra a minha honra oU!
contra a honrg, ria minha famJl1i~. TeMO um m}me ~

Sr, Presidente~ nOfi'G: que cOmJs~nü·1!Il.~ miIDllnEl vidn
desne 03 rmncn::, eS:}'J~8..1eS~ (.:1.'18 21ElSnmiÍr J::Cr3 HJ .
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mandato nesta Casa. Cidadão algum terá o direito, prin
cipalmente esse irresponsável, que nenhum compro
misso tcm com a democracia deste País. de assacar
inverdades contra minha honra. Por isso, Sr. Presiden
te, venho fazer este protesto e avisar àquele senhor
que se defenda na Justiça. porq)le vou processá-lo.

O Sr. Milton Reis-Nobre Deputado Antônio Perosa
concede-me V. Ex' um aparte?

O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Faria de Sá) - Nobre
Deputado Milton Reis. não são permitidos apartes no
horário de Comunicações de Lideranças.

O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Faria de Sá) - Con
cedo a palavra ao Deputado Adhemar de Barros Filho,
pelo PRP.

O SR. ADHEMAR DE BARROS FILHO (PRP 
SP. Pronuncia o seguinte discurso) - Sr. Presidente,
Se" e Srs. Deputados. é triste verificar. mas é simples
mente a verdade: a dcsoncstidade das autoridades pú
blicas no tratamento com O cidadão está-se transfor
mando. infelizmente. numa norma neste País. Exemplo
marcante pode ser constatado em relação às vendas
de telefones aos cidadãos pela Telesp.

Há quase um ano, aquela empresa colocou à venda
telefones para a comunidade paulistana. Diante de ca
rência de aparelhos telefônicos na cidade de São Paulo,
assim que estes foram colocados à disposição do públi
co, ocorreu significativa corrida dos interessados. Os
planos de pagamento estão sendo rigorosamente cum
pridos pelos adquirentes, mesmo porque, no momento
de receber. o Poder Público cumpre fielmente suas obri
gações, qual seja, a de cobrar a tempo e a hora.

Entretanto, Sr. Presidente. Sr" e Srs. Deputados,
passado um ano do início das vendas dos aparelhos,
tendo os adquirentes cumprido todas as suas obrigações,
o que vemos? Simplesmente agora vem a Telesp a públi
co informar que não dispõe, no momento, de condições
de cumprir suas obrigações, em face das dificuldades
pelas quais passa a economia brasileira. Ela se escora
numa desculpa de caráter conjuntural para não cumprir
suas devidas obrigações.

Perguntamos: Onde estão os recursos programados
no Orçamento. através do Fundo Nacional de Teleco
municações, de que a Telebrás dispõe? Por que- não
são repassados ã Telesp, para que sejam imediatamente
implantadas as linhas telefônicas? Onde estão os recur
sos arrecadados com os pagamentos efetuados pelos
adquirentes? Por acaso~ não são esses recursos os com
ponentes necessários para a formação da receita corres
pondente, destinada à implantação dos serviços a serem
oferecidos à comunidade?

Diante desse comportamento desonesto. tanto da Te
lesp. como da Telebrás. para com os cidadãos paulis-
tanos, não temos outra conclusão a tirar. Sr. Presidente,
Sr·' e Srs_ Deputados, senão a de que os recúrsos que
deveriam ser destinados à implantação das linhas telefô
nicas foram desviados pclas autoridades para o atendi
mento d~ outros interesses escusos, os quais não conhe
cemos. E isso. Estamos assistindo ao que já virou norma
neste País: a mais um ato de corrupção com o dinheiro
do contribuinte. que já sofre na pele as agruras de um
modelo superconcentrado de renda, que arrocha cons
tantemente os salários e não oferece. em contrapartida,
serviços adequados ã população, como educação, saú
de. transporte. lazer. etc,

Não acreditamos nos propósitos expressos pelas auto
ridades para justificar o excessivo atraso na impremen
taçüo das linhas telefônicas. Não há justificativa plau
sível, porque os recursos destinados a esse fim estavam
devidamente programados em orçamento. E agora ve
mos que eles foram desonestamente desviados para ou
tros fins. Por isso. nossa posição é a de exigir com
severidade o cumprimento de um dever público o mais
nipido possível. Caso contrário. entendemos que cabe
uma ação judicial reparadora, para que a justiça seja
feita.

Chegamos ao cúmulo do absurdo. Sr. Presidente.
Sr" e Srs. Deputados. de ter que recorrer à Justiça
para que o Governo cumpra com o seu dever. depois
de agir desonestamente em relação ao contribuinte. co
brando-lhe e não devolvendo o que lhe é de direito.

Não temos mais ilusão em relação a este Governo.
São comportamentos desse tipo que contribuem para
que el~ jamais consiga recuperar a sua credibilidade

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

pública. Somente outro governo, que tenha compro
misso efetivo com a sociedade. que seja eleito por ela,
terá condições de ser devidamente respeitado.

Era o que tinha a dizer.

Durante o discurso do Sr. Adhemar de Barros
Filho, o Sr. Arnaldo Faria de Sá, Suplente de Secre
tário, deixa a cadeira da presidência. que é ocupada
pelo Sr. José Melo, Suplente de Secretário

O SR. PRESIDENTE (José Melo) - Concedo a pala
vra ao nobre Deputado Gidel Dantas, que falará pela
liderança do PDC.

O SR. GIDEL DANTAS (PDC - CE. Pronuncia
o seguinte discurso.) -Sr. Presidente. Sr's e Srs. Depu
tados, realiza-se hoje, em Fortaleza, um encontro regio
nal de prefeitos e vereadores, sob o patrocínio da Uni
versidade Estadual do Ceará, da Associação dos Prefei
tos do Ceará. da União dos Vereadores do Ceará e
da Frente Municipalista. O tema, cm boa hora esco
lhido, intitulado Revolução pelos Municípios, reflete,
de um lado,a esperança, da qual pa~tiIho, de que ocorra
grande mudança em todos os planos, capaz de transfor
mar nosso País na grande Nação a que está destinado
a ser, pelas suas riquezas, pela sua história e, principal
mente. pelo valor do seu povo.

De outro lado, reflete a confiança, da qual também
partilho, de que essa revolução pacífica somente poderá
ser posta em prática através do trabalho dedicado e
coeso dos municípios brasileiros.

Foi assim em todos os povos civilizados. A construção
da nacionalidade começou pelas suas bases políticas,
e no alicerce de todos os países estão os seus municípios.
Isto é tanto mais verdadeiro no Brasil. um país de di
menSÕes continentais, de pluralidade de usos e costumes
e, principalmente, de grande diversidade de problemas
e de soluções.

Falharam, como falharão, todas as tentativas de se
corrigir os erros dos nossos sistemas, sociais e políticos,
porque, até hoje, essas iniciativas partiram sempre do
alto da pirâmide.

A nova Constituição do Brasil legislou com sabedo
ria. ao assegurar a autonomia dos municípios e ao reser
var-lhes papel central na construção, sob os princípios
da nova Carta. de uma nação rica. soberana, indepen
dente e poderosa,assim como ao assegurar aos seus
filhos o bem-estar, a paz social e o conforto desfrutados
por todos os povos civilizados.

Congratulo-me com os prefeitos e vereadores do Cea
rá. Quero parabenizá-los pela feliz iniciativa e solidari
zar-me pelas idéias e princípios que nortearão a reunião.

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Melo) - Concedo a pala
vra ao nobre Deputado Arnaldo Faria de Sá, que falará
pela liderança do PRN.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PRN - SP. Sem
revisão do orador.) -Sr. Presid~nte,Sr's e Srs. Deputa
dos, é sabido que o jornal Folha de S. Paulo tem tido
postura bastante criticável com relação ao candidato
Fernando Collor de Mello. Mas não poderia deixar,
no dia de hoje, de ler o editorial da Folha de S. Pauloin
titulado "Vitória do casuísmo" .

Diz aquele editorial:

"No mesmo clima ete oportunismo triunfante,
de improvisação casuística; de cartorialismo e de
tumulto que caracterizava os serviços prestados ao
regime autoritário pela Arena e pelo PDS, a maio
ria dos deputados federais aprova, a praticamente
dois meses do pleito, uma iegislação eleitoral arbi
trária, contraditória e liberticida. Não se faz refe
rência, nesta avaliação. ao problema que opôs
adeptos e adversários de Collor de Mello - seria
difícil prever quais os efeitos concretos da cédula
mista, consagrada nesta decisão.

Antes de tudo. o que deve ser ressalvado é a
violência, o absurdo e o escândalo de se decidirem
regras eleitorais praticamente às vésperas do pleito.
A Constituição impunha, acertadamente, o veto
a qualquer modificação desse gênero que se viesse
a realizar no mesmo ano das eleições. Agora, no
açodamento oportunista e nos conchavos da maio
ria. produz-se uma legislação de última hora, ainda __
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a ser submetida ao Senado e à sanção presidencial.
tumultuando-se e cobrindo-se' de incógnitas o mo
mento decisivo do reencontro do País com a demo
cracia.

Democracia que é insultada no seu princípio bá
sico da liberdade de expressão pela idéia revoltante
e arbitrária de que todos os candidatos - seja
qual for sua real dimensão política, seja qual for
o interesse jornalístico que possuam - devem tcr
o mesmo tempo de aparição nas entrevistas que
concederem à TV. Interfere-se autoritariamente
nos meios de comunicação. impõe-se uma regra
que o próprio horário eleitoral gratuito não adotou
- à medida que garante o tempo proporcional
à representação parlamentar de cada candidato.

Numa afronta suplementar, submete-se a divul
gação de pesquisas eleitorais a esse insólito "acom
panhamento" dos partidos a todas as fases de sua
elaboração. Como impedir que as entrevistas com
o eleitor não se deturpem neste processo? Esta
Folha, soberana no compromisso com o apartida
rismo e ciente de que a credibilidade é seu maior
patrimônio, responde sozinha. junto a seu público
de leitores, pela isenção de sua cobertura jorna
lística e das pesquisas que, há anos, têm passado
vitoriosamente pelo teste inapelável dos resultados
nas urnas. Abre-se caminho. com a decisão da Câ
mara dos Deputados, a -toda sorte de casuísmos
e de intervenções cartoriais sobre a liberdade de
expressão e de informação consagrada no texto
constitucional.

Quer-se uma imprensa sob a tutela dos interesses
políticos, da estreiteza corporativa, do burocratis
mo cego das concessões, das licenças, das proibi
ções e desinterditos. Tudo se impõe num ambiente
de degradação da atividade parlamentar, de predo
mínio de intercsses fisiológicos, de desrespeito pela
liberdade de expressão, de acinte à democracia e
à inteligência do eleitor."

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

Dura1lte o discu~so do Dr. Arnaldo Faria de Sã,
o Sr. José Melo, Suplente de Secretário, deixa a
cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Car
los Cotta, 3' Secretário

O SR, PRESIDENTE (Carlos Colta) - Concedo a
palavra ao nobre Deputado Ney Lopes, pela Liderança
do PFL.

O SR. NEY LOPES (PFL - RN. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, há
pouco tempo, no Grande Expediente, o Deputado
Maurílio Ferreira Lima teceu considerações judiciosas
sobre matérias que tramitam nesta Casa, resultantes
de um grupo de trabalho da Comissào de Constituição
e Justiça, da qual fui relator e coordenador. Trata-se
do projeto de lei que regula a eleição de 1990 e a lei
complementar de inelegibilidade.

Sr. Presidente, em razão das citações e comentários
feitos pelo eminente Padamentar, quero prestar alguns
esclarecimentos que desejo não sejam latifúndios de
verdade, mas que possam ser desapropriados pelo bom
senso dos colegas, desde que tragam argumentos racio
nais, jurídicos e constitucionais.

Em primeiro lugar, quando optamos no projeto pela
data de 3 de outubro para a realização das eleições
do próximo ano, tivemos uma razão lógica e constitu
cional: a Constituição do Brasil não estabe1ece, em ne
nhum artigo, data para a realização de eleição de depu
tado federal, deputado cstadual e senador. A única
regra que a Constituição estabelece está no art. 28,
que se refere à data para eleição de governador e vice
governador. Lá está escrito que a eleição do governador
e vice-governador realizar-se-á 90 dias antes do término
do mandato dos seus antecessores, e a posse ocorrerá
em l' de janeiro do ano subseqüente.

É bem verdade também. Sr. Prcsidente, que os gover
nadores atuais foram excepcionados no Ato das Dispo
sições Constitucionais Transitórias, somente term,inan·
do seus mandatos no dia 15 de março de 1991. Porém.
a boa hermenêutica constitucional e do Direito Público
recomenda que a interpretação da Constituição devc
ser feita pela regra geral e não pela regra transitória.
A regra transitória se exaure quando se efctive o que
nela está contido ao se interpretar a Constituição. E..
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assim, existem as regrar de exegese do Direito Público.
Tem-se sempre como princípio que a interpretação é
em função dn princípio geral. Qual é o princípio geral,
Sr. Presidente'? A eleição de Governador deve ser dia
3 de outubro, ju~;tamente noventa dias antes de 1" de
janeiro. O fato de os atuais governadores estarem.ex
cepcionados no Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias não significa, data venia do entendimento
contrário, que se deve levar o povo brasileiro a um
pingue-pongue de datas de eleição: em 1990, no dia
17 de dezembro, em 1994, 1995, no dia 3 de outubro;
depois, no dia 15 de novembro. Devemos ter, como
legisladores, até o sentido político-pedagógico de defi
nir uma data e ela se inscrever como o dia em que
o cidadão é convocado a escolher os seus governadores,
deputados, senadores, etc.

Portanto, Sr. Presidente, a razão pela qual o projeto
desse grupo de trabalho definiu a data da eleição 
a proposta será submetida à apreciação nesta Casa -,
3 de outubro, está ligada à nossa opção pela interpre
tação do princípio geral do art. 28, e não da exceção
das Disposições Transitórias, que estabelece que os go
vernadores atuais terminarão seus mandatos no dia 15
de março.

Quanto ao voto regional, Sr. Presidente, devo dizer,
mais uma vez, que o art. 45 da Constituição do Brasil
é claro quando estabeleceu que os deputados são eleitos
com obediência ao princípio do sistema proporcional.

Ora, Sr. Presidente, em matéria de Direito Eleitoral
temos dois sistemas: o proporcional e o majoritário.
Nossa proposta do voto regional, forma variável do
voto distrital misto - não é puro - obedece ao sistema
proporcional, não há um artigo em nossa proposta que
possa se inquinado de escolha pelo sistema majoritário.
Logo, no mérito, reconhece-se o direito do Parlamentar
de ser contra. Porém, em todo lugar do mundo a dou
trina de Direito Público diz que é possível ter-se o voto
distrital ou regional sob forma do sistema proporcional,
e no Direito Constitucional brasileiro não há proibição
de voto distrital nem regional.

Quanto ao argumento de que temos de ir atrás dos
Anais da Constituinte para ver a intenção do legislador,
parece-me que é a mesma coisa, data venia, que se
recomendar uma Babel para o sistema jurídico. Como
é que podemos interpretar uma regra escrita pela inten
ção de quem escreveu? O que prevalece é a mens legis,
ou seja, a regra como está escrita, e não a intenção,
porque, se prevalecesse este argumento, todo princípio
legal, quer constitucional, quer infraconstitucional, es
taria submetido a um estudo histórico da intenção do
legislador que,redigiu aquela norma.

Com esses dois esclarecimentos, desejo, nest~ hora,
justificar as propostas que fizemos nesta Casa, através
de um projeto de lei que pretende ser apenas uma con
tribuição ao debate deste tema tão importante! a eleição
do próximo ano.

Precisamos abrir os olhos do Parlamento. E aí o De
putado Maurilio Ferreira Lima prestou um grande servi
ço quando fez seu discurso, formulou sua consulta, por
que, para a eleição de Presidente e Vice-Presidente
da República, estamos diante de impasses como o que
vivemos no momento. Imaginem se não concorrermos,
não tivermos rapidez até para obedecer ao princípio
da anualidade eleitoral do art. 16 da Constituição, discu
tindo e elaborando a lei que vai regular a eleição de
1990. Se isso não for feito, corremos dois riscos: o de
t"rmos uma lei feita em cima da perna, casuística, sem
modernidade, sem inovação, ou, o risco maior, fazer
mos uma eleição no próximo ano com a norma autori
tária do Código Eleitoral de 1965 e legislação rema
nescente.

É preciso que este Parlamento abra os olhos para
iniciar o debate, o que não quer dizer apoiar proposta
de a, b, ou cporque, afinal, ninguém é dono da verdade.
Nossa proposta é apenas o início de um debate, com
o concurso das lideranças, cuja participação é funda
mentaI neste instante para que se faça .uma..reflexão
sobte a necessidade de se aprovar a lei eleitoral brasi
leira que regulará as eleições de 1990 e também a lei
complementar das inegibilidades, tudo isso dentro de
uma visão inovadora, e não aquela repetição dos siste
mas do passado, como é tradição, infelizmente, nas
vésperas de eleições no Brasil, quando se copia a lei
da eleição anterior sem nenhuma mudança, sem ne
nhum debate novo.
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É em razão disso que nosso Grupo de Trabalho pro
pôs o voto regional, o sistema misto. propôs a criação
do Fundo Partidário, com desconto de 5% do Imposto
de Renda devido pelo cidad,10, a ser rateado pelos parti
dos; propôs alterações no sistema de fiscalização das
despesas das eleições, não sendo mais através dos parti
dos, mas, sim, responsabilidadc pessoal dos candidatos;
propõs a criação de um sistema de prestação de contas
mcnsais dos candidatos e dos partidos para evitar o
abuso do poder econômico e o abuso da função pública.
Se isso não for conseguido, o processo eleitoral brasi
leiro será mais um overnight eleitoral, um mercado per
sa do que a forma de escolha legítima dos nossos repre
sentantes.

Era o que tinha a dizer.

Durante o discurso do Sr. Ney Lopes, o Sr. Carlos
Colta, 3' Secretário, deixa a cadeira da presidência,
que é ocupada pelo Sr. Inocêncio Oliveira l' Vice
Presidente.

o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Pela
liderança do PSB, concedo a palavra ao nobre Depu
tado Ademir Andrade.

oSR. ADEMm ANDRADE (PSB - PA. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidlente, Sr" e Srs. Deputados,
registro a presença, nesta Casa, de uma comissão forma
da por aproximadamente setenta lideranças, represen
tando os expropriados da Usina Hidrelétrica de Tucu
ruí. Acabaram de ter conosco e com o Presidente da
Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Depu
tados uma audiência, em que nos foi apresentado um
relatório com o título "Encontro dos Sindicatos dos
Trabalhadores Rurais e Colônias de Pescadores atingi
dos pela Usina Hidrelétrica de Tucuruí".

Nesse relatório, essa comissão analisa a situação e
as dificuldades em que vivem 3.500 famílias, atingidas
pelo lago da Eletronorte. Trazem eles as cópias dos
acordos e atas de reuniões travadas, ao longo do pro
cesso da construção da hidrelétrica, com aquela empre
sa e a prova de que inúmeras cláusulas não foram cum
pridas. Há mais de um ano que a Eletronorte se recusa,
terminantemente, a negociar com esses expropriados,
a dialogar e a cumprir seus compromissos de atender
àquela gente e dar-lhe condições de sobrevivência como
a que tinham na época em que suas terras foram inun
dadas Qelo lago da hidrelétrica. O Presidente da Comis
são de Minas e Energia assumiu o compromisso, junta
mente conosco e a Eletronorte, de retomar as negocia
ções e, se necessário, convocar a direção daquela em
presa - conforme diz a Constituição e o Regimento
Interno desta Casa - para que ela, publicamente, pres
te informações ao povo brasileiro sobre os-problemas
enfrentados por esses expropriados.

Também reivindicamos uma audiência pública nessa
mesma Comissão, onde representantes dos Sindicatos
dos Trabalhadores Rurais dos Muncicípios de Jacundá,
Tucuruí, ltupiranga, Cametá, Igarapé-Mirim, Baião,
Mocajuba, Limoeiro do Ajuru, com suas colônias de
pescadores, representantes da Fetag, CUT e Contag,
estarão presentes, para relatarmos oficialmente o sofri
mento por que passou essa gente, em função da implan
tação da barragem da Hidrelétrica de Tucuruí.

Existem muitos outros projetos a serem implantados
na Amazônia. Desejamos que eles o sejam, mas, antes
disso, é preciso trabalharmos para que nunca mais ocor
ra - repito - o que ocorreu com a implantação das
Hidrelétricas de Tucuruí, Itaparica e Itaipu e outras
hidrelétricas implantadas neste Brasil, onde não se deu
a atenção necessária às populalões, que foram prejudi
cadas com a sua implantação. E preciso que isso mude.

Aproveito esta oportunidade para dizer que a Frente
Brasil Popular, que tcm como candidato Luís Inácio
Lul€- da Silva, formada pelo PT, PSB e PC do B, está
reavaliando o Projeto n' 2.010, de implantação de hidre
létricas na Amazônia pela Eletronorte. Ela está traba
lhando essa qnestão e vai executar essas obras, ouvindo,
porém, a comunidade local. Queremos o desenvolvi
mento, com o direito de participação e opinião das
populações presentes, do Governo do Estado do Pará,
da Assembléia Legislativa do Estado do Pará e das
comunidades indígenas da Amazônia, de uma maneira
geral. É assim que faremos obras e desenvolveremos
este País.
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(DOCUMENTO A QUE SE REFERE O ORA
DOR)

ENCONTRO DOS SINDICATOS DE
TRABALHADORES RURAIS E COLÓNIAS

DE PESCADORES ATINGIDOS
PELA UHE DE TUCURUÍ

- Resolução
Os representantes dos Sindicatos de Trabalhadores

de Jacundá, Tucuruí, Itupiranga, Cametá, Igarapé-Mi
ri, Baião, Mocajuba e Limoeiro do Ajurú, as Colônias
de Pescadores Z-15 e Z-43, a Central Única dos Traba
lhadores e a Federação dos Trabalhadores na Agri
cultura dos Estados do Pará e Amapá. reunidos em
encontro, no período de 12 a 16 de maio de 1989 em
BelémJPA, com o objetivo de discutir os mais graves
problemas oriundos da construção e funcionamento da
Usina Hidrelétrica de Tncuruí,bem como as relações
Eletronorte versus atingidos pela barragem, comunicam
à sociedade civil nacional e aos órgãos de administração
pública direta e indireta sua principal deliberação:

CONSIDERANDO
1. Que em 1978 começou o processo desapropria

tório para a construção da UHE de Tucuruí.
2. Que a ELN não realizou o pagamento de indeni

zação à totalidade dos desapropriados, e sim de uma
parte, haja vista a deficiência dos trabalhos de levanta
mento feitos para este fim que não abarcaram todos
os moradores da área que seria alagada. Fato que se
tornou concretamente exteriorizado a partir da forma
ção do lago e conseqüente retirada das famílias e sua
transformação em sem-terras, ampliando o problema
agrário na região.

3. A recusa da ELN em abrir novos processos de
indenização para os que nada receberam.

4. Que aos que foram indenizados, a ELN não efeti
vou a totalidade dos pagamentos devidos, faltando para
muitos os KIT's de casa, a ajuda em espécie para a
construção e encargos de mudança.

5. A não realização c a realização parcial da maioria
dos trabalhos elencados nos 45 itens do acordo firmado
em junho/85, em Brasília, pela Dirctoria da ELN e
Ministérios com as comunidades atingidas pela barra
gem, visando minimizar os danos já causados naquele
período pela UHE. No acordo a ELN se compromete
a realizar obras que vão desde a abertura e conservação
de estradas, até a construção de escolas e postos de
saúde submersos pela água.

6. Que a água do rio Tocantins já se encontra poluí
da e em ritmo progressivo de contaminação, conforme
análise da qualidade da água, realizada em 28/abr/88,
pela própria ELN.

7. A drástica redução da quantidade e das espécies
de peixe a jusante da Ul-IE, ocasionando sensível dimi
nuição da pesca, importante fonte de renda e alimen
tação na região, e conseqüente diminuição do nível de
vida.

8. Que os peixes já se encontram contaminados por
Sthaphilocoecus aureus, Colifonnes e pesticidas, con
forme esclarecem as "Análises Microbiológicas e de
Pesticidas das Amostras de Pescado Obtidas na Região
de Jusante da UHE Tucuruí" realizadas pela ELN, na
tentativa de explicar porque estes mudaram sua cor,
seu sabor e estão se estragando mais rapidamente.

9. O aumento absurdo do número de muriçocas nas
áreas que margeiam o lago da Ul-IE, onde moram milha
res de famílias trabalhadoras rurais, assentadas pela
ELN e órgãos do Governo (Getat, Inera, Mirad), e
que já não podem mais lá trabalhar ou residir.

10. Que os recentes convênios que a ELN vem fir
mando para o ativamento de postos de saúde, para
minimizar problemas de saúde - estes têm crescido
bastante na região após a construção da UHE - não
atenderem o mínimo necessário, sendo, portanto, obso
letos.

11. Que a agricultura de várzea, na região a jusante
da UHE, encontra-se bastante prejudicada pelas novas
pragas que infestam a região.

12. Que os 5 municípios a jusante da Ul-IE (Cametá,
Mocajuba, Baião, Igarapé-Miri, Limoeiro do Ajiru)
não recebcm energia elétrica.

13. Os outros vários problemas ecológicos decor
rentes.
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14. A montanha de compromissos assinados e assu
mindos pe~~ ELN e nunca realizados.

RESOLVEM:
Constituir a Comissão dos Atingidos pela Usina Hi

droe!étrica de Tucuruí - CAHTU, composta por 1(um)
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representante de cada Sindicato e Colônia de Pesca
dores acima citados. mais I (um) representante da Fede
ração dos Trabalhadores na Agricultura - Fetagri. e
outro da Central Única dos Trabalhadores - CUT:
com o fim único de tratar e divulgar. sob todos os aspec
tos. os problemas decorrentes da construção e funciona-
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mento da UHE Tucuruí. Sendo. desde iá. exclusiva
mente competente para representar qualqut:r uma da,
entidades abaixo assinadas. inclusive e principalmente
junto a órgãos da administração pública direta e indire
ta. como o Governo federa I c a Eletronortc_

Belém (PA). 16 de maio de 1989.

STR DE JACUNDÁ

STR DE TUCURUl

STR DE ITUPlRANGA

STR DE CAMETÁ

STR DE IGARAP~ MIRIN
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COLONIA DE PESCADORES Z-15

COLONIA DE PESCADORES Z-43
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FETAGRI-Pa
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o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Pela
Liderança do PDS. concedo a palavra ao nobre Depu
tado Gerson Peres.

O SR. GERSON PERES (PDS - PA. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sr-" e Srs. Deputados.
o futebol no Brasil é de transcendental importância
para nosso povo. Sabemos o quanto de emoção e de
cultura proporciona ele à nossa gente. Os jogos da Copa
do Mundo se aproximam. O Congresso Nacional, de
imediato. em caráter de urgência. precisa fazer ligeira
modificação na Lei n' 6.251, de 1975. dado o crescente
número de jogadores que se transferem para o estran
geiro. Há necessidade de traçar normas legais quanto
a essa matéria. obrigando-os. mediante prévio contrato.
a participar da Seleção brasileira. desde que convocados
pela Confederação Brasileira de De-sportos. Até o pre
sentc momento, os jogadores podem recusar-se - e
isso já tem ocorrido - o qIre causa enormes prejuízos
aos interesscs nacionais. à imagem do País c também
ao desejo da maioria do povo brasileiro. que vê no
futebol sua emoção maior. pois é seu ópio, seu principal
lazer em todos os fins de semana.

Nossa Seleção. que hoje é formada pelos grandcs
valores do futebol que estão no estrangeiro. poderá
ressentir-se. nos jogos do campeonato ou em outros
jogos oficiais, necessários à imagem do Brasil. da pre
sença dos melhores jogadores. que são comprados a
peso dc ouro por associaçõcs futebolísticas estrangeiras.

Achamos que esses jogadores tem direito a melhores
condições de vida no exercício da sua profiss,jo. Não
!X>ndenamos os contratos, não condenamos a compra.

mas é preciso quc 'haja consciência de patriotismo. no
exato momento em que a Confederação Brasileira de
Desportos os convocar para participarem da Seleção.

Portanto, Sr. Presidente. solicitamos urgência para
essa relevante matéria. porque estamos próximos do
campeonato mundial. Pedimos à douta Mesa que. tão
logo seja possível. inclua na Ordem do Dia cssa matéria.
para que possamos votá-la em caráter de urgência e
resguardar. dessa maneira. a imagem e os interesses
do País e também satisfazer o desejo da população brasi
leira.

Era [) que tinha a dizer.

A Sr' Irma Passoni - Sr. Presidente. peço a palavra
pela ordem.

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

A SRA. IRMA PASSONI (PT - SP. Sem revis,ío
do orador.) - Sr. Presidente. lamento ter de me ausen
tar. mas há um projeto na pauta. o de n'! 2.830. que
dispõe sobre Iimitcs de remuneração dos servidores civis
e militares.

Houvc uma discussão muito séria na Comissão do
Serviço Público. e estou sendo informada de que [) pro
jeto será retiradD da pauta por ser inconstitucional.
Parece·me que as emendas resolvem essa questão. O
problema de inconstitucionalidade é da competência
da Comissão de Comtituição e Justiça e Redação. Na
Comissão de Serviço Público. consideramos muito sau
dável o estabelecimento. entre o salário mínimo e o
máximo. de uma distância coerente e séria. Se esse

projeto for retirado da pauta. o Poder Legislativo não
estará disciplinando os salários. Neste Pais. a diferença
entre o menor e maior salário é de mais de duzentas
vezes. enquanto em outro.s países não ultrapassa quinze
vezes.

Principalmente na área do serviço público. Sr. Presi
dente. a medida seria muito saudável. se apmvada.

Apresento esta questão de ordem porque considero
que o Poder Legislativo deixará a desejar se não apre·
ciar este projeto. Entendo que o Poder Executivo legis
lou sobre o Legislativo e o Judiciário. órgãos autóno
mos. Mas deve haver limitacão entre o menor e maior
salário. porque só assim os q~e ganham menos poderão
ter. um dia. seus salários condizentes com a dignidadCê
de sua função_ Dessa forma. eliminaremos os grandes
marajás. que prejudicam aqueles que realmente pres
tam serviços públicos importantcs à Nação.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Nobre
Deputada Irma Passoni. fica registrado o pronuncia
mento de V. Ex' No entanto. como este proj~to est,j
com o prazo esgotado, e. nos termos do art. 193. R
l'. deverá ser votado nesta tarde. compete à Mesa ape
nas colocá-lo em votação. de acordo com o parecer
da Comissão de Constituição e Justiça e Redação e
das demais comissões técnicas da Casa. se for o caso.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Con
cedo a palavra. pela Liderança do PC do B, aD nobre
Líder Aldo Arantes.
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o SR. ALDO ARANTES (PC do B - GO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente. Srs. Deputados.
na Assembléia Nacional Constituinte. travou-se aqui
intenso debate acerca da dívida externa. Foi apresen
tado projeto de resolução para a suspensão do paga
mento dessa dívida. que sequer foi objeto de votação.
até que. finalmente. a Assembléia Nacional Constituin
te incorporou, no texto constitucionaL a decisão da
constituição de uma comissão mista para fazer uma au
ditoria da dívida externa brasileira. Depois de muita
demora. essa comissão foi instalada e. finaTmente. che
gou a um resultado favorável à suspensão do pagamento
dos juros e do principal dessa dívida. como medida
de transcendental importância para o futuro do País.

Sr. Presidente. obviamente esse assnnto virá para
uma decisão final em plenário. Nós, do PC do B, mani
festamos nossa opinião de que não vemos possibilidade
de saída para a crise brasileira. enquanto não se tomar
uma posição clara e definida em relação à suspensão
do pagamento da dívida externa. Alguns presidenciá
veis. inclusive. têm levantado a hipótese que a suspen
são do pagamento dessa dívida é calote.

Ora. Sr. Presidente. a Frente Brasil Popular defende
com toda a clareza e determinação a suspensão do paga
mento da dívida externa, porque a consideramos ilegal.
já que os empréstimos internacionais não foram fcitos
com base em decisões tomadas pelo Congresso Nacio
nal. segundo. inclusive. estabelecia a própria Consti
tuição da ditadura militar. E o mais importante: ela
é ilegítima. exatamente porque decorre de aumentos
abusivos das taxas de juros internacionais; inclusive.
hoje. antoridades. economistas estrangeiros já coloca
ram. com clareza. que o que se discute atualmente entre
os grandes das finanças internacionais não é se os países
do Terceiro Mundo vão ou não pagar a dívida externa.
mas em que momento deixarão de pagá-Ia. porqne ela
é economicamente impagável. É claro que existe uma
série de outros fatores. mas. na nossa opinião. o fator
determinante que está agravando o processo inflacio
nário brasileiro é o prob1ema da dívida externa. A con
versão dessa dívida em capital de risco representa um
verdadeiro crime contra o País.

Terminando, Sr. Presidente. sabemos que hoje a dívi
da externa brasileira vale no mercado paralelo em torno
de 30% do seu valor nominal. E'o que o Governo
está fazendo? Está permitindo que empresas multina
cionais comprem os títulos da dívida e. aqui, façam
a conversão pelo seu valor nominal. ganhando. portan
to. 70% em cima do povo brasileiro. Isso é inaceitável
e por isso queremos reafirmar o apoio à decisão tomada
pela Comissão Mista do Congresso Nacional no sentido
da suspensão do pagamento da dívida externa. Reafir
mamos a posição do Partido Comunista do Brasil: essa
é uma decisão ahsolutamente necessária para o País
sair da crise em que se encontra.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Vai-se
passar à votação da matéria que está sobre a Mesa
e a constante da Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) -

Discussão única do Projeto de Lei n" 2.830. de
1989. que dispõe sobre limites de remuneração dos
s,:,r~id~res civis e militares federais e dá outras pro
vl?e~clas: tcndo parecer. da Comissão de Serviços
Pubhco. pela aprovação do projeto e aprovação
das emendas de Plenário n'" l-C. 2, 3. 8-A. 10
e 1. esta contra o voto do relator. e pela rejeição
das demaIS. Pendente de pareceres. ao projeto e
às emendas. das Comissões de Constituição e Jus
tiça e Redação e de Finanças. (Do Poder Execu
tivo.) Relator: Sr. Carlos Vinagre. (Nos termos
do § 1" do art. 64 da Constituição.)

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Há so
bre a mesa o seguinte

REQUERIMENTO

Brasília. 14 de setembro de 1%9

A Sua Excelência o Senhor
Presidente da Mesa da
Câmara dos Deputados

Senhor Presidente.
Requeiro a Vossa Excelência. nos lermos regimen

tais. prazo de 48 horas para proferir parecer ao Projeto
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de Lei n" 2.830-A de 1989. item n" 01 da Ordem do
Dia da sessão de hoje. - Deputado Harlan Gadelha.
Relator.

OSR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)-Indefiro
o pcdido. com base no fato de o projeto estar com
o prazo esgotado. nos termos do artigo 193. § 3". do
Regimento Interno.

Designo. portanto. o Deputado Jorge Arbage para
proferir parecer ao projeto e ao Membros de Plenário.
em nome da Comissão de Constituição e Justiça e Reda
ção.

O SR. JORGE ARBAGE(PDS - PA. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente. o Projeto de Lei n'
2.830-A. de 1989. originário do Poder Executivo. dispõe
sobre limites de remuneração dos servidores civis e mili
tares federais e dá outras providências.

Procedendo ao exame da proposição principal e das
acessórias. verifica-se que, a despeito de se enquadrar
corretamente nas regras constitucionais. no que diz res
peito aos limites de remuneração dos funcionários públi
cos. incorre, em inúmeros dispositivos. em inequívocos
casos de inconstitucionalidade, como ocorre com o art.
4,'. quando invade a competência do Congresso Nacio
nal no que tange à fixação de remuneração dos Parla
mentares.

No § 1" do art. 14. erroneamente tenta invadir essa
mesma competência nos vencimentos de membros do
Poder Legislativo - art. 49, VIII. da Constituição Fe

. deral.
Também invade a competência do Congresso Nacio

nal ao estabelecer condições quanto aos vencimentos
dos membros do Poder Judiciário.

Pelas razões expostas. e considerando que a aprova
ção de apenas uma parte do projeto o desfiguraria.
opinamos pela rejeição. por evidente inconstituciona
lidade.

Este o nosso voto.

O SR. PRESIDENTE(Inocêncio Oliveira) - Con
cedo a palavra ao nobre Deputado Miro Teixeira. para
proferir parecer ao projeto e às emendas de plenário.
em substituição à Comissão de Finanças. na condição
de Relator designado pela Mesa.

O SR. MÍRO TEIXEIRA (PDT - RJ. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente. acompanho as razões
da Comissão de Constituição e Justiça e Redação. O
parecer é contrário.

O SR. PRESIDENTE (Inocéncio Oliveira) - Não
havendo oradores inscritos. declaro encerrada a discus
são.

Vai-se passar à votação da matéria.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Vem
à mesa e vai à publicação os seguintes requerimentos
de destaques:

DESTAQUE PARA VOTAÇÃO EM SEPARADO

Emenda n" l-B. do Deputado Florestan Fernandes.
propõe a supressão do inciso VIII que exclui do conceito
de remuneração a ajuda de custo devida aos parlamen
tares. - Florestan Fernandes.

DESTAQUE SUPRESS1VO

Suprima-sc o inciso IV do art. 3'! do Projeto de Lei
número 2.830/89. - Florestan Fernandes.

DESTAQUE SUPRESSIVO

Suprima-se o inciso VII do art. 3' do Projeto de Lei
número 2.830/89. - Florestan Fernandes.

DESTAQUE SUPRESSIVO

Suprima-se o inciso XII do art. 3' do Projeto de Lei
n'! 2.830/8'1. - Florestan Fernandes .

O SR. PRESIDENTE(1nocencio Oliveira) - Em Ple
nário foram oferecidos e VOlt submeter a votos as s~guin

tes:
EMENDAS. com pareceres favorrivek

n' I·C

Suprima-se o inciso XIV do art. 3"

n" 2

Suprima-se o art. 4" do projeto
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n' 3

Acrescente-se ao art. 5' a seguinte expressão final:
"parlamentar federal ou Ministro do Supremo Tribunal
Federal".

n"8-A

O caput do art. 14 terá a seguinte redação:

..Art. 14. Observado o disposto nos art" 3" e
4" desta Lei. a remuneração mensal dos membros
do Congresso Nacional. Ministros de Estados e
Ministros do Supremo Tribunal Federal. não pode
rá execdcr de 20 (vinte) vezes a menor remune
ração mensal percebida por servidor público fede
ral em atividade".

n' 10

dê-se ao § 3' do art. 14 esta redação:

Art. 14. . .
§ 3" A partir do mês de julho de 1989. a remu

neração dos Ministros de Estado será reajustada
nas mesmas datas dos servidores públicos federais.
na mesma proporção.

n'1

Alterar redação do inciso I do art. 2'.
Dê-se ao inciso I do art. 2" do Projeto a redação

seguinte

"Art. 2' ..

II - ao pessoal civil e militar de qualquer catego
ria da administração pública direta. indireta ou fun
cional. bem como autarquias em r.egime especial
do Poder da União.

O SR. PRESIDENTE(Inocêncio Oliveira) - Os Srs.
que as aprovam queiram permanecer como estão. (Pau
sa.)

Rejcitadas.

()·'SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Em Ple
nário foram oferecidas e vou submeter a votos as segúin
teso

EMENDAS. com pareceres contrários, ressalvada a
emenda destacada.

N' l-A

Suprima-se o inciso II do art. 2'
N'4

Acrescente-se ao art. 8" do pr0jeto.
Parágrafo único. Todos os servidores que contar

seis (6) anos complentos, consecutivos ou não de exer
cício em cargos ou funções enumeradas na Lei n'
6.732/79. fará jus a ter adicional ao vencimento do res
pectivo cargo efetivo, como vantagem pessoal. a impor
tância equivalente à fração de um quinto (1/5):

a) da gratifieaç,10 de função do grupo direção e assis
tência intermediária;

b) da diferença entre o vencimento do cargo ou fun
ção de confiança do grupo direção e assessoramento
superiores ou do cargo de natureza especial. previsto
em lei. ou por função de asscssoramento superior (FAS)
e do cargo efetivo.

Nº5

Dê-se ao parágrafo único do art. 9'" do projeto esta
redação:

Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo. as
pensões serão consideradas relativamente ao que cada
um dos beneficiários percebe.

N'6

Dê-se ao art. 10 esta redação:
Art. 10. A vantagem relativa ao adicional por tem

po de serviço scní calculada sobre cada parcela da remu
neração.

N'7
Suprima-se o art. 13 do projeto.

N"8

De-se ao caputdo art. 1.4 a segumte redação:

"Art. 14. A menor remuneração percebida
por servidor público federal do Poder Executivo
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não poderá ser inferior a 1/30 (um trinta avos)
daquela percebida por Ministro dc Estado."

N'9

Substitua-se. no art. 14 do projcto. a palavra "cin
qüenta" por "cem".

N" 11

Ao Art. 15 do Projeto de Lei n" 2.830 de 1989, acres
cente-se o "parágrafo único":

A gratificação de estímulo à fiscalização e arreca
dação a que se refere o art. 3" do Decreto-Lei n' 2.371.
de 18 de novembro de 1987, atenderá os princípios
estabelecidos na Lei n' 7.711 de 22 de dezembro de
1988, estendendo os mesmos direitos aos funcionários
de provimentos efetivo que pertençam a categoria fun
cional de Oficial de Previdência (Diligências Externas)
de Arrecadação. na forma do art. 11 da Lei n' 7.787
de 30 de junho de 1989.

N' 12

Inclua-se, onde couber, no art..
Aplica-se o disposto nas Leis n'" 7.725, de 6 de janeiro

de 1989. e 7.809, de 20 de julho de 1989. à carreira
de que trata o Decreto-Lei n' 2.192, de 26 de dezembro
de 1984, na forma prevista na parte final do Art. 30
do Deçreto-Lei n" 147. de 3 de fevereiro de 1967.

O SR. PRESIDENTE(Inocêncio Oliveira) - Os Srs.
que os aprovam queiram permanecer como estão. (Pau
sa.)

Rcjcitadas.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Vou
submeter a votos a seguinte Emenda:

N' 1-B, destacada

Suprima-se o inciso VIII do art. 3'

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Os se
nhores que a aprovam queiram permanecer como estão.
(Pausa.)

Rejeitada.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Vou
submetcr a votos o

PROJETO DE LEI N' 2,830 DE 1989

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1" A remuneração mensal de servidor da admi

nistração pública direta. indireta ou fundacional. de
qualquer dos Poderes da União, terá como limite máxi
mo. no âmbito de cada Poder. os valores percebidos.
no mesmo período, em espécie, a qualquer título, por:

I - membro do Congresso Nacional;
II - Ministro de Estado;
III - Ministro do Supremo Tribunal Federal.
§ l' Nas hipóteses de acumulação constitucional

mentc admitida. o limite máximo de remuneração men
sal será observado em relação a cada cargo, emprego.
função, posto ou graduação.

§ 2' Quando se tratar de servidor requisitado ou
cedido, a entidade requisitante ou beneficiária da cessão
considerará, relativamente ao pagamento da remune
ração mensal ou complementação salarial, o montante
dos valores pagos pelo órgão ou entidade de origcm.

Art. 2' O disposto nesta lei aplica-se:
I -ao pessoal civil e militar, de qualquer categoria,

da administração pública direta, indireta ou fundacio
nal, dos Poderes da União;

II - aos membros e servidores do Tribunal de Contas
da União. do Ministério Público da União, da Advo
cacia Gcral da União e da Defensoria Pública da União;

III -aos membros e servidores do Poder Judiciário,
da Defensoria Pública. da Polícia Civil, da Polícia Mili
tar e do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal
e dos Territórios;

IV - aos dirigentes, conselheiros e empregados de
qualquer emprcsa da qual a União dctenha o controle
acionário direto ou indireto.

Art. 3" para os efeitos desta lei. considera-se remu
neração a soma dos valores percebidos em espécie, a
qualquer título, em razão do cargo. emprego. função,
posto ougraduaç:Io, permanente ou transitório, de cará
ter efetivo ou precário, excluídos:

I -o salário-família;
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11 - as diárias;
III - a ajuda de custo em razão de mudança de sede;
IV - o auxílio ou a indenização de transporte e de

moradia;
V - o adicional por tempo dc serviço;
VI - o décimo-terceiro salário (Gratificação de Na

tal);
VII - o auxílio ou indenização de uniformes ou rou

pas espcciais;
V[JI - a ajuda de custo devida aos parlamentares,

no início e no final de cada sessão legislativa;
IX - os adicionais para as atividades penosas. insalu

bres ou perigosas, bem assim a indenização de compen
sação orgânica no caso de servidor militar;

X - a conversão de ferias, licença-prêmio ou especial
em pecúnia;

XI - o adicional de férias (inc. XVII do art. 7' da
Constituição); .

XII - a gratificação pela participação em órgãos de
deliberação coletiva (Lei n° 5.708, de 4 de outubro de
1971);

XIII - a gratificação pela prestação de serviço à .Tus
tiça eleitoral;

XIV - a participação nos lucros ou resultados da em
presa conforme definido em lei;

XV - as indenizações decorrentes de rescisão de
contrato de trabalho.

Art. 4' Excluídas as parcelas de que trata o art.
3' desta lei, a remuneraç,ío mensal dos membros do
Congresso Nacional e dos Ministros do Supremo Tribu
nal Federal não poderá ser superior à dos Ministros
de Estado.

Parágrao único. Fica assegurada, como vantagem
pessoal. expressa em valor fixo e irreajustável, nominal
mente identidentificável, a ser absorvida em futuros
reajustes ou aumentos, a parcela da remuneração mcn
sal que exceder o limite previsto neste artigo.

Art. 5" A remuneração mensal dos cargos de Dire
tor-Geral da Câmara dos Deputados e do Senado Fede
ral, de Secretário-Geral dos Ministérios ou de cargo
equivalente em órgão integrante da Presidência da Re
pública, de militar do posto de Almirante-de-Esquadra
ou equivalente, de Direitor-Geral do Supremo Tribunal
Federal c dos Tribunais Superiores da União correspon
derá, no máximo, a noventa e cinco por cento da remu
neração mcnsal percebida por Ministro de Estado.

Art.- 6" Aos servidores que. na datada publicação
desta lei, percebam remuneração mensal superior ao
limite fixado no artigo anterior, fica assegurada a per
cepção da diferança quc não ultrapassar a remuneração
de Minstro de Estado. como vantagem pessoal, expressa
em valor fixo e irreajustável, nominalmente identifi
cável. a ser absorvida pelos futuros aumentos ou rea
justes gerais de remuneração.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não legiti
ma os 'atos praticados em desacordo com o estabelecido
nos Decretos-Leis n'" 1.971, de 30 de novembro de 1982,
2.355, de 27 de agosto de 1987, e modificações poste
riores, nem exonera de responsabilidade os infratores.

Art. 7·' 05 acordos e convenções coletivas de traba
lho somente serão aplicados à remuneração de scrvido
rcs. naquilo que não contrariarem os limites e restrições
estabelecidos nesta lei.

Art. 8" As leis que instituírem planos de carreira
para os servidores da administração pública direta da
União, das autarquias c das fundações públicas federais,
assegurarão isonomia de vencimentos para cargos de
atribuições iguais ou assemelhados do mesmo Poder
ou entre servidores dos Poderes Executivo, Legislativo
e Judiciário.

Art. 9' O limite máximo de remuneração mensal
fixado nesta lei aplica-se aos proventos e às pensões,
observado o disposto no § I'.' do art. 1" desta lei.

Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo. as
pensões serão consideradas pelo valor global, indepen
dentemente do número de beneficiários.

Art. 10. A vantagem relativa ao adicional por tem
po de serviço serú calculada sobre o vencimento-básico,
salário-básico ou soldo, vedada sua incidência sobre
quaisquer outras parcelas da remuneração ou seu cálcu
lo de forma cumulativa.

Art. 11. Os órgãos de pessoal dos Poderes Legis
lativo e Judiciário e do Tribunal de Contas da União,
bem assim a Secretaria de Reçursos Humanos da Secre
taria de Planejamento e· Coordenação - SRH/Seplan,
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farão publicar, no Diário Oficial, os limites máximos
das remunerações de que trata o art. I? desta lei.

Parágrafo único. As publicações serão feitas no pra
zn de trinta dias, contados da vigência desta lei ou da
data em que houver alteração dos valores remunera
tórios.

Art. 12. As autoridades, dirigentes, servidores ou
empregados quc derem causa. por ação ou omissão,
ao descumprimento desta lei, incorrerão em falta grave,
sujeitos a demissão, dispensa por justa causa ou resti
tuição do cargo, emprego ou função, sem prejuízo da
responsabilidade civil e penal que couber.

Parágrafo único. Os órgãos de controle interno e
dos sistemas de pessoal de qualquer dos Poderes da
União fiscalizarão o cumprimento das disposições desta
lei.

Art.13. Os Órgãos e entidades da administração pú
blica direta e indireta, bem assim as empresas sob seu
controle acionário direito ou indireto. não poderão pa
gar. em cada ano calendário, mais de treze salários.
neles compreendido o décimo-terceiro salário (Gratifi
cação de Natal).

Art. 14. Observado o disposto nos arts. 3" e desta
lei, a remuneração mensal dos membros do Congresso
Nacional. Ministros de Estado e Ministros do Supn~mo

Tribunal Federal, não poderá exceder de cinqüenta ve
zes a menor remuneração mensal percebida por servidor
público federal em atividade.

§ I" A remuenração mensal dos Ministros de Esta
do é constituída de uma única parcela c fixada, a partir
do mês de junho de 1989. em NCz$5.S00,OO (cinco mil
e quinhentos cruzados novos).

§ 2" A remuneraç,io fixada no parágrafo anterior
será reajustada, no mes de julho de 1989, de acordo
com a variação do Índice de Preços ao Consumidor
- IPC, relativo ao mês de junho de 1989.

§ 3' A partir do mês de julho de 1989, a remune
ração dos Ministros de Estado será reajustado trimes
tmJmente, nas mesmas datas dos servidores públicos
federais. sem distinçrio de índic,,,.

Art. 15. Os valo"cs que estiverem sendo perce
bidos em desacordo com o estabelecido nesta lei serão
imediatamente aiustados aos limites dela decorrentes.

Art. 16. ESÚI lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 17. Revogam-se as disposições em contrário.

O SR. PRESIDE!It'TE (Inocêncio Oliveira) - Os Srs.
que o aprovam queiram permanecer como estão. (Pau
sa.)

- Rejeitado.
- Prejudicadas as demais proposições.
- Vai ao Arquivo.

O SR. P~ESIDENTE(Inocêncio Oliveira)
Discussão única do Projeto de Lei n" 2.974, de

1989. que dispõe sobre a organização e o funciona
mento do Conselho da República; tendo parecer,
da Comissão de Defesa Nacional, pela aprovação
do projeto e rejeição das emendas de Plenário,
contra o voto do Sr. .Tosé Genoíno. Pendente de
parccer, ao projeto e às emendas, da Comissão
de Constituição e Justiça e Redação. (Do Poder
Executivo.) Relator: Sr. Paes Landim. (Nos termos
do § 2' do art. 64 da Constituição.)

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Há so
bre a mesa o seguinte

REQUERIMENTO

Brasília, 14 de setembro de 1989.
A Sua Excelência o Senhor
Presidente da Mesa da
Câmara dos Deputados.

Senhor Presidente.
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos regimentais

(art. 193), o adiamento do parecer da Comissão de
Constiuição, Justiça e Redação, sobre o Projeto de Lei
n'.'2.974. de 1989, do Poder Executivo, que dispõe sobre
a organização e o funcionamento do Conselho da Repú
blica, por 48 horas. - Deputado Michel Temer, Relator
designado pela comissão de Constituição, Justiça e Re
dação.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Pelas
mesmas razões da negativa do requerimento do projeto
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anterior. baseado no art. 193. § 3". do Regimento lnter
no. indeferimos esse pedido de prorrogação. em face
de a matéria estar com prazo esgotado. Concedo a pala
vra ao nobre Deputado Rosário Congro Neto, para
proferir parecer ao projeto e às emendas de Plenário.
em suhstituição à Comissão de Constituição e Justiça
e Redação. na qualidade de relator designado pela Me
sa.

o SR. ROSÁRIO CONGRO NETO (PMDB - MS.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Projeto
de Lei n' 2.974-A, de iniciativa do Poder Executivo.
dispõe sobre a organização c o funcionamento do Con
selho da República. O art. l' estabelece suas finalidades

. e o art. 2', suas competências. Já o art. 3' diz da sua
composição.

Assim sendo, estando o presente projeto de lei lavra
do dentro da melhor técnica jurídica, é ele legal e consti
tucional. Somos pela sua aprovação.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Não
havendo oradores inscritos, declaro encerrada a discus
são.

Vai-se passar à votação da matéria.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Em Ple
nário foram oferecidas e vou submeter a votos as se
guintes

EMENDAS

N'I
Substitua-se, no § 4' do art. 3" do projeto, "conside

rado" por "considerada".

N'2
Acrescente-se ao § 4' do art. 3" esta expressão final:

"exceto eventual indenização por hospedagem ou trans
porte".

N'3
Suprima-se, ·no art. 4" do projeto. a expressão "Minis

tro-Chefe do".

N'4
Dê-se ao art. 5' a seguinte redação:

"Art. 5' O Conselho da República reunir-se-á
por convocação do Presidente da República ou pela
maioria de seus membros."

N'S
Dê-se ao art. 6' do projeto esta redação:

"Art. 6' As reuniões do Conselho da Repú
blica serão iniciadas com o comparecimento da
maioria dos Conselheiros e as deliberações serão
tomadas por maioria de votos.

Parágrafo único. A decisão do Conselho não
vincula a decisão a ser tomada pelo Presidente
da República."

N'6
Inclua-se dois parágrafos ao art. 6'

"§ l' As deliberações dar-se-ão pelo voto da
maioria absoluta dos Conselheiros.

§ 2' O Presidente da República somente terá
o voto de desempate."

N'7
Acrescentc-se ao projeto o seguinte artigo:

"Art. As reuniões do Conselho não serão
fr.anqueadas ao público mas haverá, ao final, deli
beração a respeito da divulgação, ainda que parcial,
do que nela ocorreu.

~ I' Caso o Conselho decida manter em segre
do sua deliberação, devido a motivos de Estado,
deverá especificar, desde logo, após quanto tempo
poderá haver a divulgação.

§ 2' Dar conhecimento a terceiros, não autori
zados, do teor de deliberação do Conselho da Re
pública, classificada como secreta:

Pena - reclusão de três a oito anos, além da
perda do cargo."

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Os Srs.
que os aprovam queiram permanecer como estão. (Pau
sa.)

Rejeitadas.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Vou
submeter a votos o
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PROJETO DE LEI N' 2.974 DE 1989

O Congresso Nacional decreta:
Art. I' O Conselho da República. órgão superior

de consulta do Presidente da República, tem sua organi
zação e funcionamento estabelecidos na presente lci.

Art. 2' Compete ao Conselho da República pro
nunciar-se sobre:

I -intervenção federal, estado de defesa e estado
de sítio;

11 - as questões relevantes para a estabilidade das
instituições democráticas.

Art. 3" O Conselho da República é presidido pelo
Presidente da República e dele participam:

I -o Vice-Presidente da República;
11 - o Presidente da Câmara dos Deputados;
III - O Presidente do Senado Federal;
lV -os líderes da maioria e da minoria na Câmara

dos Deputados, designados na forma regimental;
V - os líderes da maioria e da minOlia no Senado

Federal, designados na forma regimental;
VI - o Ministro da Justiça;
VII - seis cidadãos brasileiros natos, com mais de

trinta e cinco anos de idade; todos com mandato de
trés anos, vedada a recondução, sendo:

a) dois nomeados pelo Presidente da República;
b) dois eleitos pelo Senado Federal; e,
c) dois eleitos pela Câmara dos Deputados.
§ l' Nos impedimentos, por motivo de doença ou

ausência do País, dos membros referidos nos incisos
11 a VI, serão convocados os que estiverem no exercício
dos respectivos cargos ou funções.

§ 2" Os membros referidos no inciso VII terão su
plentes, com eles juntamente nomeados ou eleitos. os
quais serão convocados nas situações previstas no pará
grafo anterior.

§ 3' O tempo do mandato referido no inciso VII
será contado a partir da data da posse do Conselheiro.

§ 4" A participação no Conselho da República é
considerado atividade relevante e não remunerada.

Art. 4' Incumbe ao Gabinete Civil da Presidência
da República prestar apoio administrativo ao Conselho
da República, cabendo ao Ministro-Chefe do Gabinete
Civil da Presidência da República secretariar-lhe as ati
vidades.

Art. 59 O Conselho da República reunir-se-á por
convocação do Presidente da República.

Parágrafo único. O Ministro de Estado convocado
na forma do art. 90, § 1", da Constituição, não tení
direito a voto.

Art. 6' As reuniões do Conselho da República se
rão realizadas com o comparecimento da maioria dos
Conselheiros.

Art. 7' O Conselho da República podení requisitar
de órgãos e entidades públicas as informações e estudos
que se fizerelh necessários ao exercícios de suas atribui
ções.

Art. 8" Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Os Srs.
que os aprovam queiram permanecer como estão. (Pau
sa.)

Aprovado.
Fica prejudicado o Projeto de Lei n' 1.131, de 1988,

anexado.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Há so
ore a mesa e vou submeter a votos a seguinte redação
final:

PROJETO DE LEI
N' 2.974-B, DE 1989

Dispõe sobre a organização e o funcionamento
do Conselho da República.

O Congresso Nacional decreta:
Art. l' O Conselho da República, órgão superior

de consulta do Presidente da República, tem sua organi
zação e funcionamento estabelecidos nesta lei.

Art. 2' Compete ao Conselho da República pro-
nunciar-se sobre: .
1-intervenção federal, estado de defesa e estado

de sítio;
11 - as questões relevantes para a estabilidade das

instituições democráticas.
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Art. 3" O Conselho da República é presidido pelo
Presidente da República e dele participam:

I - o Vice-Presidente da Rcpública;
11 -o Presidente da Câmara dos Deputados;
111 - O Presidente do Senado Federal;
IV - os líderes da maioria e da minoria na Câmara

dos Deputados, designados na forma regimental;
V -os líderes da maioria e da minoria no Senado

Federal, designados na forma regimental;
VI - o Ministro da Justiça;
VII - 6 (seis) cidadãos brasileiros natos, com mais

de35 (trinta e cinco) anos de idade, todos com mandato
de 3 (trés) anos, vedada a recondução, sendo:

a) 2 (dois) nomeados pelo Presidente da República;
b) 2 (dois) eleitos pelo Senado Federal; e
c) 2 (dois) eleitos pela Câmara dos Deputados.
§ l' Nos impedimentos, por motivo de doença ou

ausência do País, dos membros referidos nos incisos
II a VI deste artigo, serão convocados os que estiverem
no exercício dos respectivos cargos ou funções.

§ 2' Qs membros referidos no inciso VII deste arti
go terão suplentes, com eles juntamente nomeados ou
eleitos, os quais serão convocados nas situações pre
vistas no parágrafo anterior.

§ 3' O tempo do mandato referido no inciso VII
deste artigo será contado a partir da data da posse do
Conselheiro.

§ 4' A participação no Conselho da República .é
considerada atividadc relevante e não remunerada.

Art. 4' Incumbe ao Gabinete Civil da Presidência
da República prestar apoio administrativo ao Conselho
da República, cabendo ao Ministro Chefe do Gabinete
Civil da Presidência da República secretariar-lhe as ati
vidades.

Art. 5" O Conselho da República reunir-se-á por
convocação do Presidente liIa República.

Parágrafo único. O Ministro de Estado convocado
na forma do § 1" do art. 90 da Constituição não terá
direito a voto.

Art. 6" As reuniões do Conselho da República se
rão realizadas com o comparecimento da maioria dos
Conselheiros.

Art. 7' O Conselho da República poderá requisitar
de órgãos e entidades públcias as informações e estudos
que se fizerem necessários ao exercício de suas atribui
ções.

Art. 8' ESta lei entra em vigor na data de sua publi
cação.

Art. 9' Revogam-se as disposições em contrário.
Comis~ão de Constituição e Justiça e Redação, 14

de setembro de 1989. - Nelson Jobim, Presidente 
Mendes Ribeiro, Relator.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Os Srs.
que os aprovam queiram permanecer como estão. (Pau
sa.)

Aprovada.
Vai ao Senado Federal.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)

Votação, em discussão única, do Substitutivo do
Senado ao Projeto de Lei n' 1.710-D, de 1989,
que "regulamenta o art. 159, inciso I, alínea c,
da Constituição Federal, institui o Fundo Constitu
cional de Financiamento do Norte - FNO; Fundo
Constitucional de Financiamento do Nordeste 
FNE e o Fundo Constitucional de Financiamento
do Centro-Oeste - FCO e dá outras providên
cias"; tendo pareceres dos relatores designados pe
la Mesa em substituição às Comissões: de Consti
tuição e Justiça e Redação, pela constitucionali·
dade, juridicidade e boa técnica legislativa; de De
senvolvimento Urbano, Interior e Indio, pela rejei
ção; e, de Finanças, pela aprovação. (Do Senado
Federal.) Relatores: Srs. João Natal, José Luiz
Maia e Mussa Dem.es.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
a palavra o Sr. Virgildásio de Senna para encaminhar
a votação.

O SR. VIRGIDÁSIO DE SENNA (PSDB - BA. Sem
revisão do 0rador.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputa·
dos, venho a esta tribuna para deixar absolutamente
clara a posição do Partido da Social Democracia Brasi~

leira, no que conceme à tramitação do Projeto de Lei
n' 1.710-E, de 1989, que cuida da regulamentação dos
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fundos constitucionais destinados ao setor produtivo
do Nordeste, do Centro-Oeste e do Norte do País.

Quero deixar registrado, Sr. Presidente, para que
não haja nenhuma dúvida, que o PSDB, desde o primei·
ro instante, se manifestou favorável à esse fundo, desde
a discussão na Asscmbléia Nacional Constituinte e du
rante a tramitação nesta Casa. Logo no primeiro instan
te, fomos contrários e que esse fundo fosse desvirtuado
pela criação de subsídios iuapropriados para beneficiar
as pessoas de sempre, os grupos econômicos poderosos,
instalados no Nordeste, os quais tinham como objetivo
a apropriação de parte desse fundo sob a forma de
fundamento, de subsídios, vantagens, descontos, rela
ções especiais.

Quero deixar bem claro, em nome do meu partido.
que devemos expurgar esses apêndices imorais anexa-'
dos ao projeto. O PSDB vota favoravelmente ao acordo
de Liderança, que teve por objetivá expungir do projeto
subsídios inaceitáveis aos mesmos grupos econômicos
dominantes no Nordeste.

Esta é a posição favorável do nosso partido, votando
pelos destaques para a rejeição das vantagens introdu
zidas iudevidamente na regulamentação deste fundo
constitucional.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Con
cedo a palavra para encaminhar a votação ao segundo
orador inscrito, Deputado Virgílio Guimarães.

O SR. VIRGÍLIO GUIMARÃES (PT - MG. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o projeto ora
em discussão contém dispositivos importantes para o
desenvolvimento do Nordeste brasileiro. Não foi por
outra razão que o PT votou favoravelmente aos famosos
3% na Constituição. O Partido dos Trabalhadores en
tende que deve ser destinado um aporte de recursos
para as regiões mais carentes do País, com condições
facilitadas, mais favoráveis do que aquelas usualmente
destinadas a financiamentos para o setor público ou
para o setor privado nas demais regiões, especialmente
no que se refere à agricultura, em particular à agricul
tura do Agreste nordestino..

Nesse sentido, participamos intensamente das nego
ciações que resultaram da legislação inicial, elaboramos
emendas, a fim de expurgar do projeto facilidades ab
surdas que pudessem ser concedidas a alguém, em detri
mento do Erário público, do Orçamento público. Che
gamos a um acordo, que foi aqui votado, e insistimos
até em que se retirassem as expressões que limitavam
esse financiamento ao setor privado, porque entendía
mos que mesmo as empresas estatais, as empresas públi
cas, o setor público, enfim, pudesse ser também contem
plado, porque esses 3% sc referem à região nordestina.

Nossa posição. Sr. Presidente. sempre foi frontal
mente contrária à indústria da seca, àqueles que fazem
um discurso em defesa do Nordeste, em defesa dos
flagelados do Nordeste, mas beneficiam as oligarquias
nordestinas. Entendemos que essas oligarquias são, in
clusive, co-responsáveis pela miséria do Nordeste.

Sr. Presidente, fomos agora supreendidos por disposi
tivos que constam desse substitutivo oriundo do Senado
Federal. Queria aqui fazer um parêntese. Foi-nos impu
tado participar de um acordo de Lideranças, publicado
em um grande jornal da imprensa brasileira, Folha de
S. Paulo..Esse acordo de Lideranças jamais existiu ou,
se' existiu, jamais dele participamos. No entanto, foi
inserido de forma espúria nos ayulsos aqui distribuídos,
e não conseguimos apurar quem autorizou sua inserçãÇJ..

É um acordo inexistente, pois não tem assinatura
de ninguém, foi apenas datilografado. Não participamos
disso, repudiamos esse acordo e denunciamos sua inser
ção neste avulso. Não se conseguiu apurar quem deferiu
a publicação no avulso. Alguém disse que o office boy,
conduzindo uma série de papéis para publicação, incluiu
também esse acordo de Lideranças. Ora, que Casa é
esta que pode permitir a publicação de algo sem assina
turas? Não participamos desse acordo, repito; não o
firmamos e somos contrários a ele, porque entendemos
que a participação do setor público é fundamental, é
produtiva e é necessária para O desenvolvimento do
Nordeste.

Apresentamos também alguns destaques, expurgan
do aquilo que é mais deletério, pois estabelece uma
verdadeira loteria, a loteria da inflação, beneficiando
com até 50% de correção monetária os tomadores des-
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ses empréstimos. Ora. quanto maior for a inflação,
maior se.rá o subsídio creditício. Então, será uma verda
deira loteria. Aposta-se na inDação. Se a inflação for
de 50% ao mês. haverá um benefício de 25% para
os tomadores desses empréstimos.

Não é possível, Sr. Presidente. Concordamos em que
haja créditos especiais para a agricultura, com juros
subsidiados inclusive. A agricultura do mundo inteiro
precísa de subsídios. A agricultura do mundo inteiro
tem de ser sustentada e amparada pelo Poder Público.
Mas isso que aí está é imoralidade. Acreditamos que
a agricultura nordestina precisa de um amparo ainda
maior, com juros subsidiados, sim, mas que não se esta
beleça a loteria da inflação, a imoralidade pública, o
descontrole no fornecimento desses subsídios.

Ninguém sabe qual a dimensão desses subsídios. Nin
guém tem controle, porque o benefício será de 50%
da correção monetária; quem pode dizer qual o volume
disso? Quanto maior a inflação, maior o subsídio. É
preciso que se faça o controle dos recursos que serão
aportados à agricultura nordestina do Agreste. E por
isso, Sr. Presidente, que nós votaremos a favor do texto
proveniente do Senado Federal, para resgatar a condi
ção de votar aqui destaques supressivos. Desde já nos
manifestamos contrários a qualquer destaque que ex
clua o setor público dos benefícios desses recursos, que
são destinados ao Nordeste - não aos empresários nor
destinos, mas, sim, à Região Nordeste, nas suas múlti
plas formas de investimento.

Portanto, nosso voto será a favor do texto do Senado,
para podermos votar os destaques que apresentamos,
excluindo aqueles aspectos que nos parecem indese
jáveis e mesmo absurdos que ali constam, como é o
caso dessa loteria da correção monetária, contida no
final do texto, da proposição.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Con
cedo a palavra ao terceiro orador inscrito para encami
nhar a votação o nobre Deputado Gerson Peres.

O SR. GERSON PERES (PDS - PA. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados,
todos os países têm regiões diferenciadas. As cartas
políticas ou leis especiais desses países estabelecem nor
mas para buscar o equilíbrio entre as regiões.

Sr. Presidente. verificamos que a Itália, por exemplo,
com muita sabedoria, procurou.eliminar a desigualdade
no desenvolvimento do Sul, área compreendida entre
Bara. Brindisi. Nápoli e Calábria, enl face do desenvol
vimento do Norte. No triângulo Milão, Gênova e Tu
rim, estabeleceram-se regras que propiciaram recursos
e. originaram programas, como o Cassa per il Mezzo
giorno, que hoje realmente mostra diminuição nesse
desequilíbrio. Até os Estados Unidos têm programa
especial para a região dos Apalaches.

Sr. Presidente, algumas das Constituições brasileiras
tentaram estabelecer percentual orçamentário para in
crementar o desenvolvimento de áreas carentes como
o Norte, o Nordeste e o Centro-Oeste. Neste Parla
mento, o saudoso Deputado Leopoldo Peres propôs
3% da receita da União para o desenvolvimento da
Amazônia. A União nunca cumpriu integralmente suas
obrigações. porque não repassou o valorlntegral desse
percentual para o desenvolvimento da área.

Ao elaborarmos a nova Constituição, buscamos uma
forma de ajudar essas áreas diferenciadas. Encontramos
grandes barreiras, como a da luta interna entre as re
giões. Aqueles que - de maneira culposa - pugnam
pelo colonialismo interno procuraram. entravar de todos
os modos a fixação de maior percentual para o desenvol
vimento do Norte. do Nordeste e do Centro-Oeste.
Finalmente, concordaram com o percentual de 3% e
retiraram a diferença da concessão, porque dispõem
de uma bancada muito maior no Parlamento, e é este
quem decide. Foram buscar os 5% do Imposto de Renda
e trancaram a possiblidade de a região Norte distribuir
energia a preços compatíveis com suas necessidades,
ou através de tarifas mais baixas, buscar empreendi
mentos para suas áreas, pois o lucro é o objetivo em
preendedor. Se pudéssemos oferecer energia mais bara·
ta ao empreendedor do Sul, ele ali investiria. Acontece
que lhe trancaram as portas e deixaram só esta. Veio,
então. a segunda luta interna, entre as próprias regiões
carentes: o Nordeste abocanhou a fatia maior, de 1,8%,
deixando para o Norte 0.6%, e o Centro-Oeste, que
não participava da distribuição desscs percentuais, en-
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trou na captação de recursos com o mesmo percentual
da Amazônia Legal, que representa mais de 58% do
território nacional. Ela foi. mai. uma vez, aviltada em
seus direitos.

Pedimos a compreensão dos colegas para eliminar
essa injustiça do projeto do Senado Federal, de autoria
do eminente Senador Jarbas Passarinho. que solicita
quc o Norte fique com sua área tradicional e não mais
seja aquela Amazônia artificial - que não é a verda
deira - constituída por 30 ou 40% do território nacio
nal. Queremos que o Maranhão vá para o Nordeste
e que não usufrua dos nossos 0,6%; que o Estado do
Tocantins vá para o Centro-Oeste e não participe do
nosso território, porque abocanhará um percentual da
nossa pobreza. E o que faremos com esse percentual?
Distribuiremos a miséria? Parece que não houve bom
senso e, sim, mais esperteza. Fomos derrotados no Se
nado, esmagados pelo Llder do Governo, que fechou
questão com sua bancada, a fim de não encontrarmos
percentual diferenciado. Se o Nordeste tem índice po
pulacional maior, o Norte. cuja população é de 20 mi
hões de brasileiros ocupa área muita maior que a do
Nordeste, com mais problemas e carências em vários
aspectos sociais.

É esta. nossa posição: não obstruir. mas aguardar
o projeto do Senador Jarbas Passarinho. Espero contar
com o apoio do Presidente Inocêncio Oliveira e dos
Deputados Firmo de Castro e José Luiz Maia, que tra
balharam para a distribuição gesses percentuais. Quere
mos que S. Ex" nos ajudem a levar o Maranhão para
a região do Nordeste, porque este Estado pertence ao
Nordeste e não ao Norte; queremos também localizar
O Estado do Tocantins na sua região, o Centro-Oeste.
Dessa maneira. compensaríamos o desequilíbrio desse
projeto, que prejudicotf em grande escala as aspirações
e os desejos dos nossos Governos e populaçües. (Pal
mas.)

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Con
cedo a palavra, para encaminhar a votação, ao quartu
orador inscrito,. Deputado Aldo Arantes.

O SR. ALDO ARANTES (PC do B - GO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputa
dos, em nosso Estado há profundas contradições regio
nais, enquanto há uma concentração de riquezas nas
regiões Sul e Sudeste do País. Para reverter essa situação
e propiciar maior desenvolvimento às' regiões Norte,
Nordeste e Centro-Oeste - à qual pertenço e tem sido,
durante muitos anos, praticamente abandonada pelos
poderes públicos, e, segundo o Deputado Fernando
Santana, é o celeiro do Brasil - é necessário que as
autoridades adotem políticas de redistribuição de rc
cursos.

A Assembléia Nacional Constituinte fixou a destina
ção de recursos para essas regiões. Discutimos a regula
mentação desse princípio constitucional. A Liderança
do Partido Comunista do Brasil é favorável ao texto
aprovado no Senado, mas contrária a algnns penduri
calhos que, na nossa opinião, não constituem uma polí
tica séria, adequada e justa de distribuição de recursos.
Vejamos: o art. 23, inciso I, estabelece que a faixa
"A" dc prioridade, coéficiente de atualização mone
tária de 50%, é aplicável a contratos de empréstimos
e financiamentos concedidos· a .pcquenos e· microem
presários, urbanos e rurais..Por outro lado, estabelece
outra faixa de isenção: a atualização monetária de 75%
destinada às médias empresas. O estimulo ao desenvol
vimento das regiões Norte, Nordestc e· Centro-Oeste
é inteiramente correto, mas não podemos compartilhar
decisões dessa natureza, quc nos cheiram a negociata,
a favorecimento de grupos econômicos.

O § l' do art. 4', no texto originário do Scnado,
diz o seguinte:

UNo caso de áreas pioneiras e de expansão da
Fronteira Agrícola das regiões Norte e Centro-Oes
te poderão ser financiados projetos de infra-estru
tura econômica de órgãos e entidades públicas, até
o limite de 25 % dos recursos previstos para os
respectivos fundos."

Sr. Presidente, isso quer dizer que se estabelece a
possiblidade de que até 25% sejam destinados a institui
ções públicas e, de imediato, 75% a instituições particu
lares, no mínimo. Pretendem retirar esses 25% para
as instituições públicas, alegando que, ao se fixar esse
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percentual, estaremos eugessando o texto. Ora, enges
sar é o contrário. Em nosso País o critério é o seguinte:
se não fixarmos normas claras, os grupos econômicos
atuam, os poderes públicos simplesmente ficam sem
recursos para suas instituições. E necessário fixar um
patamar mínimo que, diante de projetos concretos, pos
sa ser viabilizado com a destinação de até 25% dos
recursos do fundo.

Portanto, quero manifestar o ponto de vista da Lide
rança do Partido Comunista do Brasil, favorável ao
texto originário do Senado Fedéral e contrário a essas
questões que - como mencionamos anteriormente 
significam um favorecimento a grupos econômicos.
Com isso não podemos concordar.

o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Vem
à Mesa e vai à publicação os seguintes

REQUERIMENTOS DE DESTAQUES

N'1
Exm" Sr.
Deputado Paes de Andrade
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais e processuais desta Casa, re

queiro destaque para rejeição do inciso III do artigo
3" (PL 1.710-D, de 1989) do Substitutivo do Senado
Federal, prevalecendo o texto aprovado pela Câmara
dos Deputados.

Sala das Sessões, Deputado José Luiz Maia.

N'2

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara dos De
putados

Na forma admitida no parágrafo único do art. 128,
combinado com o § 4' do art. 184, requeiro a Vossa
Excelência seja concedido destaque, para votação em
separado, da expressão "de até cinqüenta hectares",
constante do inciso III do art. 3' da redação final de
autoria do Senado Federal ao Projeto de Lei n' 1.710/89,
da Câmara dos Deputados, que "Regulamenta o art.
159, inciso T, alínea c, da Constituição Federal, institui
o Fundo Constitucional de Financiamento do Norte 
FNO, o Fundo Constitucional de Financiamento do
Nordeste - FNE, é o Fundo Constitucional do Centro
Oeste - FCO, c dá outras providências".

Sala das Sessões, 12 de setembro de 1989. - José
Lourenço.

Exm' Sr.
Deputado Paes de Andrade
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais e processuais desta Casa, re

queiro destaque para rejeição do inciso IV do artigo
3' (Projeto de Lei n' 1.71O-D, de 1989) do Substitutivo
do Senado Federal, prevalecendo o texto aprovado pela
Câmara dos Deputados.

Sala das Sessões, Deputado José Luiz Maia.

N'3-A

Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos regimentais, destaque para

votação em separado do inciso IV do art. 3' do Substi
tutivo do Senado ao Projeto de Lei n' 1.710/89.

Sala das sessões, de 1989. - Ibsen Pi-
nheiro.

Exm' Sr.
Deputado Paes de Andrade
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais e processuais desta Casa, re

queiro Destaque para rejeição do Inciso IX do Artigo
3" (Projeto de Lei n' 1.710-D, de 1989.) do Substitutivo
do Senado Federal, prevalecendo o texto aprovado pela
Câmara dos Deputados.

Sala das Sessões, Deputado José Luiz Maia.
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N'S

Exm" Sr.
Deputado Paes de Andrade
DO. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais e processuais desta Casa, re

queiro Destaque para rejeição do Inciso XI do artigo
3' (Projeto de Lei n' 1.710-D, de 1989.) do Substitutivo
do Senado Federal, prevalecendo o texto aprovado pela
Câmara dos Deputados.

Sala das Sessões. Deputado José Luiz Maia.

N'S-A

Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos regimentais, Destaque para

votação em separado da expressão" ... ressalvado o dis
posto no § 3" do art. 4' ... " do inciso XI do art. 3"
do Substitutivo ao Projeto de Lei n" 1.710/89.

Sala das Sessões, de 1989. - Ihsen Pi-
nheiro.

Exm' Sr.
Deputado Paes de Andrade
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais e processuais desta Casa, re

queiro Destaque para rejeição da expressão "artesanal"
do caput do artigo 4' (PL. n' 1.710-D, de 1989.) do
Substitutivo do Senado Federal, prevalecendo o texto
aprovado pela Câmara dos Deputados.

Sala das Sessões, Deputado José Luiz Maia.

N'7

Exm' Sr.
Deputado Paes de Andrade
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais e processuais desta Casa, re

queiro Destaque para rejeição da expressão de "órgãos
e entidades públicas", do § 11' do artigo 4' (PL. n'
1.710-D/89.) do Substitutivo do Senado Federal, preva
lecendo o texto aprovado pela Câmara dos Deputados.

Sala das Sessões, Deputado José Luiz Maia.

N'7·A

Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos regimentais, Destaque para

votação em separado da expressão" ...de órgãos e enti
dades públicas, ... ", constante do § l' do art. 4' do Subs
titutivo do Senado ao Projeto de Lei n" 1.710/89.

Sala das Sessões. de 1989. - Ibsen Pi-
nheiro.

N'7·B

Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos regimentais, Destaque para

votação em separado do § 2" do art. 4' do Substitutivo
do Senado ao Projeto de Lei n" 1.710/89.

Sala das Sessões, de 1989. - Ibsen Pi-
nheiro.

Exm' Sr.
Deputado Paes de Andrade
DD. Presideute da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presideute,
Nos termos regimentais e processuais desta Casa, re

queiro Destaque para rejeição do § 3" do artigo 4' (Pro
jeto de Lei n' 1.710-D, de 1989) do Substitutivo do
Senado Federal, prevalecendo o texto aprovado pela
Câmara dos Deputados.

Sala das Sessões, - Deputados José Luiz Maia.

N'S-A
Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos regimentais, destaque para

votação em separado do § 3' do art. 4' do Substitutivo
ao Projeto de Lei n' 1.710/89.

Sala das Sessões, de 1989. - Ibsen Pi-
nbeiro.
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Exm'l Sr.
Deputado Paes de Andrade
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais e processuais desta Casa, re

queiro Destaque para rejeição do § 4' do artigo 4' (Pro
jeto de Lei u' 1.710-D, de 1989) do Substitutivo do
Senado Federal, prevalecendo o texto aprovado pela
Câmara dos Deputados.

Sala das Sessões, - Deputado José Luiz Maia.

N" 10

Exm'Sr.
Deputado Paes de Andrade
DO. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais e processuais desta Casa, re

qlleiro Destaque para rejeição do § 5' do artigo 4' (Pro
jeto de Lei n' 1.710-D. de 1989) do Substitutivo do
Senado Federal. prevalecendo o texto aprovado pela
Câmara dos Deputados.

Sala das Sessões, - Deputado José Luiz Maia.

N' 10-A

Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos regimentais, Destaque para

votação em separado do § 5' do art. 4' do Substitutivo
ao Projeto de Lei n' 1.710/89.

Sala das Sessões, de 1989. - Ibsen Pi·
nheiro.

Exm' Sr.
Deputado Paes de Andrade
DO. Presidente da Cãmara dos I;Jeputados
Nesta

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais e processuais desta Casa, re

queiro Destaque para rejeição do inciso III do artigo
6' (Projeto de Lei n' 1.710-D, de 1989) do Substitutivo
do Senado Federal, prevalecendo o texto aprovado pela
Câmara dos Deputados.

Sala das Sessões, - Deputado José Luiz Maia.

N'll-A

Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos regimentais, destaque para

votação em separado da expressão " ...a partir do trigé
simo dia do seu ingresso nos bancos respectivos;" cons
tante do inciso III do art. 6" do Substitutivo do Seuado
ao Projeto de Lei n' 1.710/89.

Sala das sessões, de 1989. - Ibsen Pio
nheiro.

Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos regimentais, destaque para

votação em separado do art. 8\' do substitutivo ao Proje
to de Lei n' 1.710/89.

Sala das Sessões, de 1989. - Ibsen Pi·
pheiro.

N'12-A

Exm" Sr.
Deputado Paes de Andrade
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais e processuais desta Casa, re

queiro Destaque para rejeição do artigo 8'1 - eaput
- (Projeto de Lei n' 1.710-D. de 1989) do Substitutivo
do Senado Federal, prevalecendo o texto aprovado pela
Câmara do.s Deputados.

Sala das Sessões, Deputado José Luiz Maia.

N' 13

Exm" Sr.
Deputado Paes de Andrade
DD. Presidente da Cãmarauos Deputados
Nesta
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Senhor Presidente.
Nos termos regimentais e processuais desta Casa. re

queiro Destaque para rejeição do inciso I do artigo
8" (Projeto de Lei n' 1.71O-D. de 1%9) do Substitutivo
do Senado Federal. prevalecendo o texto aprovado pela
Câmara dos Deputados.

Sala das Sessôes. Deputado José Luiz Maia.

N' 14

Exm" Sr.
Deputado Paes de Andrade
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente.
Nos termos regimentais e processuais desta Casa. re

queiro Destaque para rejeição do inciso li do artigo
8" (Projeto de Lei n" 1.71lJ-D. de 1989) do Substitutivo
do Senado Federal. prevalecendo o texto aprovado pela
Câmara dos Deputados.

Sala das Sessões. - Deputado José Luiz Maia.

N" 15

Exm"Sr.
Deputado Paes de Andrade
DD. Presidente da Càmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente.
Nos termos regimentais e processuais desta Casa. re

queiro Destaque para rejeição do § 2" do artigo 12
(Projeto de lei n" 1.710-D. de 1989) do Substitutivo
do Senado Federal. prevalecendo o texto aprovado pela
Câmara dos Deputados.

Sala das Sessões. - Deputado José Luiz Maia.

N" IS·A

Senhor Presidente.
Requeremos. nos termos regimentais. destaque para

votação em separado da expressão" ... financiamentos
destinados a investimentos fixos diretamente produti
vos. contratados por. ...· constante do § 2" do art. 12
do Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei n" 1.710í89.

Sala das sess<les. .de 1989. - Ibsen Pi-
nheiro.

N"16

Exm" Sr.
Deputado Paes de Andrade
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais e processuais desta Casa. re

queiro Destaque para rejeição do artigo 13 (Projeto
de Lei n" 1.71O-D. de 1989) do Substitutivo do Senado
Federal. prevalecendo o texto aprovado pela Câmara
dos Deputados.

Sala das Sessões. - Deputado José Luiz Maia.

N' 16-'\

Senhor Presidente,
Requeremos. nos termos regimentais. destaque para

votação em separado da expressüo " ...para os pequenos
e miniprodutores rurais e pequenas microempresas.
nem a dez por cento ao ano. para as médias e grandes
empresas", constante do art. 13 do Substitutivo do Se
nado ao Projeto de Lei n" 1.710/89.

Sala das Sessões. de 1989. - Ibsen Pio
nheiro.

N° 17

Exm'! Sr.
Deputado Paes de Andrade
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente.
Nos termos regimentais e processuais desta Casa, re

queiro Destaque para rejeição do § 2' do artigo 18
(Projeto de Lei n" l.71lJ-D. de 1989) do Substitutivo
do Senado Federal. prevalecendo o texto aprovado pela
Càmara dos Deputados.

Sala das Sessões. - Deputado José Luiz
Maia.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

N° I7-A

Senhor Presidente.
Requeremos. nos termos regimentais. destaque para

votação em separado do § 2" do art. 18 do Substitutivo
do Senado ao Projeto de Lei n" 1.71lJ/89.

Sala das Sessões. de 1989. - Ibsen Pi,
nheiro.

N' 18

Exm" Sr.
Deputado Paes de Andrade
DD. Presidente da Càmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais e processuais desta Casa. re

queiro Destaque para rejeição do § 4" do artigo 21
(Projeto de Lei n'! 1.710-D. de 1989) do Substitutivo
do Senado Federal. prevalecendo o texto aprovado pela
Câmara dos Deputados.

Sala das Sessões. - Deputado José Luiz Maia.

N' 19

Exm·'Sr.
Deputado Paes de Andrade
DD. Presidente da Càmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais e processuais desta Casa, re

queiro Destaque para rejeição do artigo 22 (Projeto
de Lei n" 1.71O-D. de 1989) do Substitutivo do Senado
Federal, prevalecendo o texto aprovado pela Câmara
dos Deputados.

Sala das Sessões, - Deputado José J~uiz Maia.

N'20

Exnr' Sr.
Deputado Paes de Andrade
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente.
Nos termos regimentais e processuais desta Casa. re·

queiro Destaque para rejeição do artigo 23 (Projeto
de Lei n' 1.710-D, de 1989) do Substitutivo do Senado
Federal. prevalecendo o texto aprovado pela Câmara
dos- Deputados.

Sala das Sessões. - Deputado José Luiz Maia.

N'20-A

Senhor Presidente.
Requeiro. nos termos regimentais, Destaque Surpre

sivo para o artigo 23 do Substitutivo do Senado ao
Projeto de Lei da Cãmara n° 9. de 1989 (n'" 1.7I0-C,
de 1989. na Casa de origem).

·Sala das Sessões. 12 de setembro de 1989. - Depu
tado Virgílio Guimarães.

N'20·B

Senhor Presidente.
Requeremos. nos termos regimentais. Destaque para

votação em separado do art. 25 do Substitutivo do Sena
do ao Projeto de Lei n' 1. 710/89.

Sala das Sessões. de 1989. - Ibsen Pi-
nheiro.

N' 20-c

Senhor Presidente
Requeiro. nos termos regimentais, Destaque Supres

sivo para o artigo 25 e seus incisos do Substitutivo do
Senado ao Projeto de Lei da Càmara n" 9. de 1989
(n" 1.710-C, de 1989, na Casa de origem).

Sala das Sessões, 12 de setembro de 1989. - Depu
tado Virgílio Guimarães.

N' 21

Exeelentíssimo Senhor Presidente da Câmara dos De
putados

Na forma admitida no parágrafo úuico do art. 128,
comhinado com o § 4" do art. 184. requeiro a Vossa
Excelência seja concedido destaque, para votação em
separado. da expressão "com áreas de até dez hecta
res". constante do inciso I, do art. 25, da redação final
de autoria do Senado Federal ao Projeto de Lei n"
I. 710f89, da Câmara dos Deputados, que "regulamenta
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o art. 159, inciso I. alínea c, da Constituição Federal.
institui o Fundo Constitucional de Financiamento do
Norte - FNO, o Fundo Constitucional de Financia
mento do Nordeste - FNE e O Fundo Constitucional
do Centro-Oeste - FCO. e dá outras providências".

Sala das SesSl'ies. de agosto de 1989. ~ Ney Lopes
- PFL-RN.

N" 2I-A

Exm' Sr.
Dcputado Paes de Andrade
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente.
Nos termos regimentais e processuais desta'Casa, re

queiro Destaque para aprovação do artigo I" (Projeto
de Lei n" 1.710-0. de 1989) do Substitutivo do Senado
Federal.

Sala das Sessões, Deputado José Luiz Maia.

N' 22

Exm" Sr.
Deputado Paes de Andrade
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente.
Nos termos regimentais e processuais desta Casa, re

queiro Destaque para aprovação do artigo 2' (Projeto
de Lei n" 1.71O-D. de 1989) do Substitutivo do Senado
Federal.

Sala das Sessões, Deputado José Luiz Maia.

N' 23

Exm' Sr.
Deputado Paes de Andrade
DD. Presidente da Càmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente.
Nos termos regimentais e processuais desta Casa. re

queiro Destaque para aprovação do artigo 3'. Capu1
(Projeto de Lei n" 1.71O-D, de 1989) do Substitutivo
do Senado Feue7.ll.

Sala das Sessões. Oeputado José Luiz Maia.

N'24

Exm" Sr.
Deputado Paes de Andrade
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente.
Nos termos regimentais e pr0cessuais desta Casa, re

queiro Destaque para aprovação do artigo 3". inciso
I (Projeto de Lei n° 1.71lJ-D. de 1989) do Substitutivo
do Senado Federal.

Sala das Sessões. Deputado .Jos~ Luiz Maia.

N'25

Exm" Sr.
Deoutado Paes de Andrade
DÓ. Presidente da Càmara dos Deputados
Nest,;

Sennor Presidente.
Nos termos regimentais e processuais desta Casa. re

queiro Destaque para aprovação do artigo 3". inciso
II (Projeto de Lei n" 1.7IlJ-D. de 1989) do Substitutivo
do Senado Federal.

Sala das Sessões, - Deputado José Luiz Maia.

N"26

Exm' Sr.
Deputado Paes de Andrade
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais e processuais desta Casa, re

queiro Destaque para aprovação do § 1" do artigo 4".
como único exceto as expressões "de órgãos e entidade>:
públicas" do Substitutivo do Senado Federal.

Sala das Sessões. - Deputado José Luiz Maia.

N"26·A

Exm'" Sr.
Deputado Paes de Andrade
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta
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Senhor Presidente,
Nos termos reiimentais e processuais desta Casa, re·

queira Destaque para aprovação do § 2' do artigo 4'
(P.L. n' 1.710-D, de 1989) do Substitutiyo do Senado
Federal.

Sala das Sessões, 29 de agosto de 1989. - Raimundo
Bezerra - .Jorge Arbage - Francisco Carneiro - Caro
los Virgílio - José Lins - Bezerra de Melo - Ubiratan
Aguiar - Genebaldo Correia - Nilson Gibson.

Exm' Sr.
Deputado Paes de Andrade
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais e processuais desta Casa, re

queiro Destaque para aprovação do artigo 4?0 capnt,
com exclusão da expressão "artesanal" (P.L. n"
1.710-D) do Substitutivo do Senado Federal.

Sala das Sessões, - Deputado José Luiz Maia.

N'28

Exm' Sr.
Deputado Pae's de Andrade
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais e processuais desta Casa, re

queiro Destaque para aprovação do artigo 6', .cap.ut,
(Projeto de Lei N" 1.nO-D, de 1989) do Substitutivo
do Senado Federal.

Sala das Sessões, - Deputado José Luiz Maia.

Exm'Sr.
Deputado Paes de Andrade
DD. Presidcnte da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais e processuais desta Casa, re

queiro Destaque para aprovação do artigo 10 (Projeto
de Lei n' 1.710-D, de 1989) do Substitutivo do Senado
Federal.

Sala das Sessões, - Deputado José Luiz Maia.

N'30

Exm' Sr.
Deputado Paes de Andrade
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais e processuais desta Casa, re

queiro Destaque para aprovação do artigo 11 (Projeto
de Lei n' 1.710-D, de 1989) do Substitutivo do Senado
Federal.

Sala das Sessões, - Deputado José Luiz Maia.

N'31

Exm'Sr.
Deputado Paes de Andrade
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais e processuais desta Casa, re

queiro Destaque para aprovação do caput do artigo
12 (Projeto de Lei n' 1.710-D, de 1989) do Substitutivo
do Senado Federal.

Sala das Sessões, - Deputado José Luiz Maia.

N'32

Exm' Sr.
Deputado Paes de Andrade
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais e processuais desta Casa, re·

queiro Destaque para aprovação do § l° do artigo 12
(Projeto de Lei N' 1.nO-D, de 1989) do substitutivo
do Senado Federal.

Sala das Sessões, Deputado José Luiz Maia.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

Exm' Sr.
Deputado Paes de Andrade
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais e processuais desta Casa, re·

queiro Destaque para aprovação do § 3' do artigo 12,
renumerado (Projeto de Lei N' 1.710-D, de 1989) do
Substitutivo do Senado Federal.

Sala das Sessões, Deputado José Luiz Maia.

N'34

Exm' Sr.
Deputado Paes de Andrade
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais e processuais desta Casa, re

queiro Destaque para aprovação do artigo 14 (Pro.ieto
de Lei N' 1.nO-D, de 1989) do Substitutivo do Senado
Federal.

Sala das Sessões, Deputado José Luiz Maia.

N'35

Exm' Sr.
Deputado Paes de Andrade
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais e processuais desta Casa, re

queiro Destaque para aprovação do artigo 15, com pre
servação do inciso II da Câmara (P.L. N' 1.710-D/89)
do Substitutivo do Senado Federal.

Sala das Sessões, Deputado José Luiz Maia.

N° 36

Exm' Sr.
Deputado Paes de Andrade
DD. Presidente da Câmara dos D~putados

Nesta
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais e processuais desta Casa, re

queiro Destaquc para aprovação do § l' do artigo 17
(Projeto de Lei n' 1.710-D, de 1989) do Substitutivo
do Senado Federal.

Sala das Sessões, Deputado José Luiz Maia.

N'37

Exm'Sr.
Deputado Paes de Andradl!
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais e processuais desta Casa, re·

queiro Destaque para aprovação do § 2" do Artigo 17
(Projeto de Lei n' 1.710-D, de 1989) do Substitutivo
do Senado Federal.

Sala das Sessões, Deputado José Luiz Maia.

N'38
Exm' Sr.
Deputado Paes dc Andrade
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais e processuais desta Casa, re

queiro Destaque para aprovação do artigo 18 (Projeto
de Lei u' 1.710-D, de 1989) do Substitutivo do Senado
Federal.

Sala das Sessões, Deputado José Luiz Maia.

N'39

ExmoSr.
Deputado Paes de Andrade
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta
Senhor Presidente.

Nos termos regimentais e processuais desta Casa, re·
queiro Destaque para aprovação do artigo 20. a expres
são "semestralmente" (P.L. N' 1.nO-D, de 1989) do
Substitutivo do Senado Federal.

Sala das Sessões, Deputado José Luiz Maia.
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N'40
Exm' Sr.
Deputado Pacs de Andrade
DD.Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Nos termos rcgimentais e processuais desta Casa, re

queiro Destaque para aprovação do caput do Artigo
21 (Projeto de Lei N' 1.71O-D, de 1989) do Substitutivo
do Senado Federal.
Sala das ~essões, Deputado José J"uiz Maia.

N'41

Exm' Sr.
Deputado Paes de Andrade
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais e processuais desta Casa, re

queiro Destaque para aprovação do § 3' do artigo 21
(Projeto de Lei n' 1.710-D, de 1989) do Substitutivo
do Senado Federal.

Sala das Sessões, Deputado José Luiz Maia.

N'42

Exm' Sr.
Deputado Paes de Andrade
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais e processuais desta Casa, re

queiro Destaque para rejeição dos Incisos I e II do
artigo 25 (Projeto de Lei No 1.710-D, de 1989) do Substi
tutivo do Senado Federal. Sala das Sessões, Deputado
José Luiz Maia.

o SR. PRESIDENTE (~ocêncio Oliveira) - Vou
submeter a votos o seguinte Substitutivo do Senado
Federal ao Projeto de Lei n" 1.710-C, de 1989, ressal
vada a matéria destacada.

'0 Congresso Nacional decreta;
Art. l' Sâo criados o Fundo Constitucional de Fi

nanciamento do Norte - FNO, o Fundo Constitucional
de Financiamento do Nordeste - FNE, e o Fundo
Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste 
FCO, para fins de aplicação dos recursos de que trata
a alínea "c" do inciso I do art. 159 da Constituição
Federal, os quais se organizarão e funcionarão nos ter
mos desta lei.

I - Das Finalidades e Diretrizes Gerais
Art. 2" Os Fundos Constitucionais de Financia

mento do Norte, Nordeste e Centro-Oeste têm por ob
jetivo contribuir para o desenvolvimento econômico e
social das Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste,
através das instituições financeiras federais de caráter
regional, mediante a execução de .programas de finan
ciamentp aos setores produtivos, em consonância com
os respectivos planos regionais de desenvolvimento.

§ I ' Na aplicação de seus recursos, os Fundos Cons
titucionais de Financiamento do Norte, Nordeste e Cen
tro-Oeste ficarão a salvo das restrições de controle mo
netário de natureza conjuntural e deverão destinar cré
dito diferenciado dos usualmente adotados pelas insti
tuições financeiras, em função das reais necessidades
das regiões beneficiárias.

§ 2' No caso da Região Nordeste, o Fundo Consti
tucional de Financiamento do Nordeste inclui a finali
dade específica de financiar, em condições compatíveis
com as peculiaridades da área, atividades econômicas
do semi-árido, ao qual destinará metade dos recursos
ingressados nos termos do art. 159, inciso I, alínea c
da Constituição Federal.

Art. 3' Respeitadas as disposições dos Planos Re
gionais de Desenvolvimento, serão observadas as se
guintes diretrizes na formulação dos programas de fi
nanciamento de cada um dos Fundos:

I - concessão de financiamentos exclusivamente aos
setores produtivos das regiões beneficiadas;

II - ação integrada com instituições federais sedia·
das nas regiões;

III - tratamento preferencial às atividades produti
vas de artesões, pequenos e miniprodutores rurais e
pequenas e microempresas, às de uso intensivo de maté
rias-primas e mão-de-obra locais e as que produzam
alimentos básicos para consumo da população, bem eo-
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mo aos projetos de irrigação de até cinqüenta hectares,
quando pertencentes aos citados produtores, suas asso
ciações e cooperativas;

IV - distribuição espacial dos créditos, de forma a
beneficiar as Unidades Federativas de cada região, na
proporção direta de seu contingente populacional e na
proporção inversa de sua renda per capita;

V -preservação do meio ambiente;
VI - adoção de prazos e carência, limites de financia

mento, juros e outros encargos diferenciados ou favore
cidos, cm função dos aspectos sociais, econàmicos, tec
nológicos e espaciais dos empreendimentos;

VII - conjugação do crédito com a assistência técni
ca, no caso de setores tecnologicamente carentes;

VIII - orçamentação anual das aplicações dos re
cursos;

IX - uso criterioso dos recursos e adequada política
de garantias, com limitação das responsabilidades de
crédito por cliente ou grupo econàmico, de forma a
atender a um universo maior de bencficiários e asscgu
rarracionalidade, eficiência, eficácia e retorno às aplica
ções;

X - apoio à criação de novos centros, atividades e
pólos dinâmicos, notadamente em áreas interioranas,
quc cstimulem a redução das disparidades intra-regio
nais de renda;

XI - proibição de aplicação de recursos a fundo per
dido, ressalvado o disposto no § 3' do art. 4'

11 - Dos Beneficiários
Art. 4' São beneficiários dos recursos dos Fundos

Constitucionais de Financiamento do Norte, Nordeste
e Centro-Oeste os produtores e empresas, pessoas físi
cas e jurídicas, além das cooperativas de produção que
desenvolvam atividades produtivas nos setores agrope
cuário, mineral, artesanal, industrial e agroindustrial
das Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste.

§ l' No caso de áreas pioneiras e de expansão da
Fronteira Agrícola das Regiões Norte e Centro-Oeste,
poderão ser financiados projetos de infra-estrutura eco
nômica de órgãos e entidades públicas, até o limite
de vinte e cinco por cento dos recursos previstos para
os respectivos Fundos.

§ 2' Os financiamentos para atividades de comer
cialização do setor produtivo somente serão destinados
a investimentos fixos.

§ 3' Com o objetivo de fomentar o dcsenvolvimen
to regional, os Fundos Constitucionais de Financiamen
to poderão, anualmente, dcstinar até dez por cento
de seus resultados para custear a realização de estudos
e pesquisas, especialmente os voltados para as condi
ções de mercado de produtos regionais, as possibili
dades de novas culturas e negócios e o aproveitamento
de matérias-primas locais, através de organismos de
reconhecida idoneidade técnico-científica.

§ 4' No caso de produtores e empresas beneficiárias
de fundos de incentivos regionais ou setoriais. a conces
são de financiamentos de que trata esta lei fica condicio
nada à regularidade da situação para com a Comissão
de Valores Mobiliários e os citados fundos de incen
tivos.

§ 5' É assegurada a destinação de no mínimo vinte
e cinco por cento dos recursos dos Fundos Constitu
cionais a financiamento e programas de apoio às micro
e pequenas empresas e a pequenos produtores rurais,
assim definidos em lei.

Ar!. 5' Para efeito de aplicação dos recursos, en
tende-se por:

I - Norte, a região compreendida pelos Estados do
Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Roraima, Rondônia
e Tocantins;

II - Nordeste, a região abrangida pelos Estados do
Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraí
ba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia, além da
parte do Estado de Minas Gerais incluída na área de
atuação da Sudene;

III - Centro-Oeste, a região de abrangência dos Es
tados de Mato Grosso, Mato 'Grosso do Sul, Goiás
e Distrito Federal;

IV - Semi-árido, a região inserida na área de atuação
da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste
-Sudene, com precipitação pluviométrica média anual
igualou inferior a 800mm, definida em portaria desta

, Autarquia.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

III - Dos Recursos e Aplicações
Ar!. 6' Constituem fontes de recursos dos Fundos

Constitucionais de Financiamento do Norte, Nordeste
e Centro-Oeste:

I - três por cento do produto da arrecadação do im
posto sobre a renda e proventos de qualquer natureza
e do imposto sobre produtos industrializados, entregues
pela União, na forma do ar!. 159, inciso I, alínea c
da Constituição Federal;

II - os retornos e resultados de suas aplicações;
IH - o resultado da remuneração dos recursos mo

mentaneamente não aplicados, calculado com base em
indexador oficial, a partir do trigésimo dia do seu ingres
so nos bancos respectivos;

IV - contribuições, doações, financiamentos e re
cursos de outras origens, concedidos por entidades de
direito público ou privado, nacionais ou estrangeiras;

V - dotações orçamentárias ou outros recursos pre
vistos em lei.

Parágrafo único. Nos casos dos recursos previstos
no inciso I deste artigo, será observada a seguinte distri
buição:
1-seis décimos por cento para o Fundo Constitu

cional de Financiamento do Norte;
2 - um inteiro e oito décimos por cento para o Fundo

Constitucional de Financiamento do Nordeste; e
3 - seis décimos por cento para o Fundo Constitu

cional de Financiamento do Centro-Oeste.
Art. 7" As liberações, pela Secretaria do Tesouro

Nacional, dos valores destinados a cada um dos FllUdos
ora instituídos, serão feitas diretamente em favor das
instituições financeiras federais de caráter regional, nas
mesmas datas c, no que couber, segundo a mesma siste
mática adotada na transferência dos recursos dos Fun
dos de Participação dos Estados, do Distrito Federal .
e dos Municípios,

Parágrafo único. A Receita Federal informará men
salmente às instituições financeiras federais de caráter
regional: a soma da arrecadação do imposto sobre a
renda e proventos de qualquer natureza e do imposto
sobre produtos industrializados; o valor das liberações
efetuadas para cada Fundo, bem como a previsão de
datas e valores das três liberações imediatamente subse
qüentes.

Art. 8' Constituem aplicações dos Fundos Consti
tucionais de Financiamento do Norte, Nordeste e Cen
tro-Oeste:

I - financiamentos diretos ao setor produtivo de ca
da região, atendidos os requisitos dos capítulos I e H;
e

II - repasses a bancos estaduais.
Art. 9' Os Fundos gozarão de isenção tributária,

estando os seus resultados, rendimentos e operações
de financiamento livres de qualquer tributo ou contri~

buição, inclusive o imposto sobre operações de crédito,
imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza
e as contribuições do PIS. Pasep e Finsocial.

Art. 10. A critério das institillções financeiras fede
rais de caráter regional poderão ser repassados recursos
dos Fundos Constitucionais de Financiamento do Nor
te, Nordeste e Centro-Oeste a bancos estaduais com
capacidade técnica comprovada e com estrutura opera
cional e administrativa aptas a realizar, em segurança
e no estrito cumprimento das diretrizes c normas estabe
lecidas, programas de crédito especificamente criados
com essa finalidade.

IV - Dos Encargos Financeiros

Art. 11. Os financiamentos concedidos com recur
sos dos Fundos Constitucionais de Financiamento do
Norte, Nordeste e Centro-Oeste estão sujeitos ao paga
mento de juros e encargos de atualização monetária.

Art. 12. As atividades prioritárias e de relevante
interesse para o desenvolvimento econômico e social
das Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste terão re
dução de encargos financeiros, referentes a juros e atua
lização monetária.

§ 1" Para efeito do benefício previsto neste artigo,
deverão ser estabelecidas faixas diferenciadas de priori
dades e de encargos financeiros, de acordo com a natu
reza do empreendimento, a finalidade dos financiamen
tos, a localização e o porte da empresa financiada.

§ 2' Os benefícios previstos no presente artigo se
rão concedidos exclusivamente a financiamentos desti
nados a investimentos fixos diretamente produtivos,
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contratados por produtores individuais e empresas bra
sileiras de capital nacional.

§ 3" Sem prejuízo das medidas ,iudiciais cabíveis,
inclusive de natureza executória. o mutuário é sujeito,
no caso de desvio na aplicação dos recursos, à perda
de todo e qualquer benefício financeiro, especialmente
os relativos a juros e atualização monctlíria.

Art. 13. As taxas de juros, nestas incluídas comis
sões c quaisquer outras remunerações, direta ou indire
tamente referidas à concessão de crédito, não poderão
ser superiores a oito por cento ao ano, para os pequenos
e miniprodutores rurais e pequenas e microempresas,
nem a dez por cento ao ano, para as médias e grandes
empresas.

V - Da Administração
Art. 14. A administração de cada um dos Fundos

Constitucionais de Financiamento do Norte, Nordeste
e Centro-Oeste será distinta e autônoma e, observadas
as atribuições previstas na presente lei, será exercida
respectivamente pelos seguintes órgãos:

I - Conselho Deliberativo das Superintendências de
Desenvolvimento das Regiões Norte, Nordeste e Cen
tro-Oeste; e

II - Instituição financeira federal de caráter regio
nal.

Ar!. 15. Cabe ao Conselho Deliberativo das Supe
rintendências de Desenvolvimento das Regiões Norte,
Nordeste e Centro-Oeste:

I - aprovar os programas de financiamento de cada
Fundo, harmonizando-os com os planos regionais de
desenvolvimento, àvista de proposta da respectiva insti
tuição financeira federal de caráter regional;

II - indicar providências para compatibilização das
respectivas aplicações com as ações das demais institui- .
ções de desenvolvimento regional; e

IH - avaliar os resultados obtidos.
Parágrafo único. Até o dia 30 de outubro de cada

ano, as instituições financeiras federais de caráter regio
nal encaminharão, ã apreciação do Conselho Delibe
rativo da respectiva superintendência de desenvolvi
mento re~onal, a proposta de aplicação dos recursos
relativa aos programas de financiamento para o exer
cício seguinte, a qual será aprovada até 15 de dezembro,

Ar!. 16. São atribuições de cada uma das institui
ções financeiras federais de caráter regional, nos termos
da lei:

I - gerir os recursos;
II - definir normas, procedimentos e condições ope

racionais;
lI! - enquadrar as propostas nas faiXas de encargos,

fixar os juros e deferir os créditos;
IV - formalizar contratos de repasse de recursos pa

ra outras instituições credenciadas como agentes finan
ceiros do Fundo;

V - prestar contas sobre os resultados alcançados,
desempenho e estado dos recursos e aplicações; e

VI - exercer outras atividades inerentes à função de
órgão administrador.

Art. 17. O Banco da Amazônia S.A. - BASA,
o Banco do Nordeste do Brasil S.A. - BNB c o Banco
do Brasil S.A. - BB são os administradores do Fundo
Constitucional de Financiamento do Norte - FNO,
do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste
- FNE e do Fundo Constitucional de Financiamento
do Centro-Oeste '- FCO, respectivamente.

§ l' O Banco do Brasil S.A. transferirá a adminis
tração, patrimônio, operações e recursos do Fundo
Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste 
FCO para o Banco de Desenvolvimento do Centro
Oeste, após sua instalação e entrada em funcionamento,
conforme estabelece o art. 34, § 11, do Ato das Dispo
sições Constitucionais Transitórias.

§ 2' Obedecida a transferência prevista no pará
grafo anterior, os recursos do Fundo Constitucional de
Financiamento do Centro-Oeste - FCO poderão, .Q

critério do Banco de Desenvolvimento do Centro-Oes
te, ser repassados a bancos oficiais federais que atendam
aos requisitos do art. 10 desta Lei.

Art. 18. Cada instituição financeira federal de caní
ter regional fará jus à taxa de administração de até
dois por cento ao ano, calculada sobre o património
líquido do Fundo respectivo e apropriada mensalmente.

§ l' Na aplicação dos recursos, as instituições finan
ceiras federais de caráter regional e os agentes finan
ceiros eredenciados poderão cobrar del-credere compu-
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tível com os riscos assumidos pelos financiamentos con
cedidos e adequado à função social de cada tipo de
operação, respeitados os limites de encargos fixados
no art. 13 desta Lei.

§ 2' As perdas operacionais resultantes de calami
dades públicas ou acidentes climáticos serão debitadas
ao Fundo respectivo, bem como outras perdas extraor
dinárias decorrentes de determinações legais ou oriun
das de normas da autoridade administrativa.

VI - Do Controle e_ Prestação de Contas
Art. 19. Cada Fundo terá contabilidade própria,

registrando todos os atos e fatos a ele referentes, valen
do-se, para tal, do sistema contábil da respectiva insti
tuição financeira federal de caráter regional, no qual
deverão ser criados e mantidos subtítulos específicos
para esta finalidade, com apuração de resultados à par
te.

Art. 20. As instituições financeiras federais de ca
ráter regional farão publicar semestralmente os balan
ços dos respectivos Fundos, devidamente auditados.

Art. 21. Cada instituição financeira federal de cará
ter regional apresentará, semestralmente, ao Conselho
Deliberativo da superintendência de desenvolvimento
de sua respectiva região, relatório circunstanciado sobre
as atividades desenvolvidas e os resultados obtidos.

§ l' O exercício financeiro de cada Fundo coinci
dirá com o ano civil, para fins de apuração de resultados
e apresentação de relatórios.

§ 2' Deverá ser contratada auditoria externa, às ex
pensas do Fundo para certificação do cumprimento das
disposições constitucionais e legais estabelecidas, além
do exame das contas e outros 'procedimentos usuais
de auditagem.

§ 3' Os bancos administradores deverão colocar,
à disposição dos órgãos de fiscalização competentes,
os demonstrativos, com posições de final de mês, dos
recursos, aplicações e resultados dos Fundos respec
tivos.

§ 4' o balanço, devidamente auditado, seráencami
nhado ao Congresso Nacional, para efeito de fiscali
zação e controle.

VII - Das Disposições Gerais e Transitórias
'Art. 22. O disposto no parágrafo único do art. 3'

desta Lei será cumpridO" de forma progressiva no prazo
de cinco anos.

Art. 23. Durante cinco anos, a partir da vigência
desta Lei, os financiamentos concedidos com recursos
do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste
- FNE a produtores e empresas localizados na área
do semi-árido de.Nordeste serão beneficiados com redu
ção adicional de dez por cento sobre os encargos de
atualização monetária.

Art. 24. Até a aprovação da proposta prevista no
inciso I do art. 15 desta Lei, são as instituições finan
ceiras federais de caráter regional autorizadas a aplicar
os recursos dos respectivos Fundos de acordo com as
diretrizes gerais estabelecidas no art. 3' do presente
diploma legal.

§ l' Dentro de sessenta dias, a partir da publicação
desta Lei, as instituições financeiras federais de caráter
regional apresentarão, aos Conselhos Deliberativos das
respectivas superintendências de desenvolviIl)ento re
gional, as propostas de programas de financiamento
de que trata o parágrafo único do art. 15 desta Lei,
as quais deverão ser aprovadas até sessenta dias após
o recebimento.

§ 2' As operações realizadas antes da aprovação
de que trata o parágrafo anterior, pelas instituições fi
nanceiras federais de caráter regional, com os recursos
dos Fundos Constitucionais de Financiamento do Nor
te, Nordeste e Centro-Oeste, ficam ao abrigo da pre
sente Lei, inclusive para efeito de eventuais benefícios
financeiros.

Art. 25. Enquanto não forem aprovados os progra
mas e respectivos encargos financeiros, na forma do
art. 12 desta Lei, as faixas diferenciadas serão as seguin
tes:

I -Faixa "A" de prioridade; coeficiente de atuali
zação monetária de 50% (cinqüenta por cento), aplicá
vel a contratos de empréstimos e financiamentos conce
didos a pequenos e microempresários rurais e microem
presários urbanos, bem como a emrpeendimentos de
agricultura irrigada no semi-árido da região Nordeste,
com área de até dez hectares;
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11 - Faixa "B" de prioridade: coeficiente de atuali
zação monetária de 75% (setenta e cinco por cento),
aplicável a contratos de empréstimos e financiamentos
concedidos a médios produtores rurais e pequenas e
médias emrpesas urbanas que utilizarem, de forma in
tensiva, mão-de-obra e matérias-primas locais.

Art. 26. Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 27. Revogam-se as disposições em contrário.

o SR. PRESIDNETE (Inocêncio Oliveira) - Os Srs.
que o aprovam queiram permanecer como estão: (Pau
sa.)

Aprovado.
Ficam prejudicados o projeto aprovado inicialmente

pela Câmara dos Deputados e os Destaques n'" 21-A
a 41, que pretendiam a aprovação de dispositivos do
Substitutivo.

O SR. PRESIDNETE (Inocêncio Oliveira) - Passa
mos à votação da matéria destacada sobre o substitutivo
do Senado.

Em votação o Destaque n' 1 para rejeição do inciso
I1I, do art. 3' do substitutivo do Senado, prevalecendo
o texto do projeto anteriormente aprovado pela Câmara
dos Deputados.

Esclareço ao Plenário que quem votar "sim" ao desta
que estará votando pela rejeição da matéria destacada.

O Sr. Aldo Arantes - Sr. Presidente, peço'a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) -. Con
cedo a palavra a V. Ex' pela ordem.

O SR. ALDO ARANTES (PC do B-GO. Sem revisão
do roador.) - Sr. Presidente, de quem é esse destaque?

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - É do
nobre Deputado José Luiz Maia. Requer rejeição do
inciso lIl, do art. 3' do substitutivo do Senado.

O SR. ALDO ARANTES - Sr. Presidente, quer ler
o texto, para que os nobres Deputados tenham cons
ciência da matéria que estão votando.

Diz o inciso I1I:

"Tratamento preferencial às atividades produ
tivas de artesão, pequenos e miniprodutores rurais
e pequenas microempresas, às de uso intensivo de
mtttérias-primas e mão-de-obra locais "e as que pro
duzem alimentos hásicos para consumo da popula
ção; bem como aos projetos de irrigação de até
cinqüenta hectares, quando pertencentes aos cita
dos produtores, suas associações e cooperativas."

Esse destaque me parece um absurdo, Sr. Presidente.
Ele é contra o pequeno produtor. É absolutamente ina
ceitávél.

O ponto de vista da Liderança do PC do B é "não".

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Aque
les que querem rejeitar o destaque votarão "sim".

Os Srs. Deputados que querem rejeitar o destaque
permaneçam como se acham.

O Sr. Ibsen Pinheiro - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Con
cedo a palavra a V. Ex' pela ordem.

O SR. IBSEN PINHEIRO (PMDB - RS. Sem revisão
do roador.) - Sr. Presidente, quero votar contra a
supressão do texto, ou seja, pela manutenção do texto.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - V. Ex'
permanecerá como se acha, votando "sim" , e a matéria
será rejeitada.

O SR. IBSEN PINEHffiO - Estamos votando a ma
téria e não o destaque, ou seja, estamos votando a
favor do texto.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Aque
les que o aprovam, permaneçam como se acham. (Pau
sa.) Rejeitado o destaque. Portanto, permanece o texto
do Senado Federal.

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

Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos regimentais, a votação em

globo dos destaques nO' 2, 3, 5-A, 6, 7, 7-B, 8, 10,
lI-A, 12, 15-A. 16-A, 17. 20 e 20-B, para aprovação,
ficando suprimida a matéria do texto.

Sala das Sessões, 14 de setembro de 1989. - Ibsen
Pinheiro, Lider do PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - O pedi
do para votação em globo foi feito porque todos esses
destaques têm pareceres favoráveis do relator.

O Sr. Virgílio Guimarães - Sr. Presidente, peço a
palavra para um esclarecimento.

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

O SR. VIRGÍLIO GUIMARÃES (PT - MG. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, neste requeri
mento está incluído o destaque do § 1', art. 4', com
a expressão "de órgãos e entidades públicas"?

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Exata
mente, nobre Deputado.

O SR. VIRGÍLIO GUIMARÃES - Requeiro, então,
que se separe esse destaque.

O SR. PRESIDENTE Inocêncio Oliveira) -Consulto
o nobre Líder do PMDB se permite a separação?

O Sr. Ibsen Pinheiro - De acordo, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Esta
Presidência defere o pedido e retira o destaque n' 7,
ficando para votação o restante da matéria.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Os Srs.
que o aprovam queiram permanecer como estão. (Pau
sa.)

Aprovado.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Em vo
tação os destaques n":

2, para votação em ,eparado, da expressão "de até
cinqüenta hectares", constante do inciso 111, do artigo
3"

'3, para rejeição do inciso IV do artigo 3'; ..
5-A, para votação em separado da expressão " ...

ressalvado o disposto no § 3' do artigo 4'..." do inciso
XI do artigo 3'; . . .

6, para rejeição da expressão "artesanal" do caput
do artigo 4';'

7-B, para votação em separada do. § 2' do artigÇl. 4" ... '..... - ..... - .,' ,

'8, para rejeição do § 3' dO'artigo 4';
10, para rejeição do § 5' do artigo 4';
lI-A, para votação em separado da expressão".. :

a partir d~ trigésimo dia do seu ingresso nos bancos
respectivos"; constante do inciso III do artigo 6';

12, para votação em separado do artigo 8';
15-A, para votação em separado da' expressão"...

financiamentos destinados a investimentos fixos direta
mente prodntivos, contratados por. .. " constante do §
2' do artigo 12;

16-A, para votação em separado da expressão"...
para os pequenos e miniprodutores rurais e pequenas
microempresas, nem a dez por cento ao ano, para as
médias e grandes empresas"; constante do artigo 13;

17, para rejeição do § 2' do artigo 18;
20, para rejeição do artigo 23; e
20-B, para votação em separado do artigo 25, do

Substitutivo do Senado Federal.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Escla
reço ao Plenário que quem votar "sim" estará votando
pela supressão da matéria objeto de destaque.

Os Srs. Deputados que votam sim, permaneçam co-
mo se acham.

Em votação. (Pausa.)
Aprovados.
A matéria foi retirada.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Em
conseqüência da aprovação em globo dos destaques,
ficam prejudicados os destaques n" 3-A, 7-A, 8-A,
lO-A, 12-A, 13, 14, 17-A, 20-A e 20-C.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Em vo
tação o Destaque n° 7, para rejeição da expressão de
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"orgãos c entidades públicas", do § l' do artigo 4' do
Substitutivo do Senado Federal.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Escla
reço ao Plenário que quem votar "sim" estará apro
vando a retirada da expressão. Quem votar "não" estará
mantendo o texto do Senado Fedcral.

O Sr. Ibsen PiJiheiro - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

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

O SR. mSENPINHEmO (PMDB -,RS. Sem revisão
do orador) - Sr. Presidente, não pretendo encaminhar
a matéria. Não seria regimental. Mas peço licença a
V. Ex' para ponderar aos companheiros que a acompa
nham e aos Líderes aqui presentes, que, no nosso enten
dimento, a supressão da expressão não prejudica a idéia
de que o setor público possa ser contemplado, desde
que faça projeto de infra-estrutura adequado ao obje
tivo da lei. E mais, Sr. Presidentç, a supressão elimina
também o limite de 25%. Poderá ser contemplado até
em limites superiores a 25%.

Sr. Presidente, como esta matéria se está encami
nhando para um entendimento, pondero aos compa
nheiros que não ocorrerá o efeito negativo de excluir
o setor público, e sim em efcito positivo. Se, eventual
mente, o projeto for superior a 25%, ou a 30%. por
exemplo, ainda assim poderá ser contemplado.

Por esta razão, Sr. Presidente, pediria aos compa
nheiros, cuja preocupação é exatamente a minha 
o Estado tem um poder e um papel importantíssimos
no desenvolvimento das regiões subdesenvolvidas, e sou
adepto do prestigiamento de suas ações, especialmente
na produção do desenvolvimento da justiça social 
pediria repito, o apoiamento ao destaque, porque assim
suprimiremos qualquer eiva de inconstitucionalidade e
eliminaremos, com vantagem, um limite que podc, ama
nhã, ser restritivo à participação do Estado.

Esta é a ponderação que quero deixar aos nossos
companheiros.

O Sr. Aldo Arantes - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

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

O SR. ALDO ARANTES (PC do B - GO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero aqui con
tra-argumentar.

O Deputado Ibsen Pinheiro opinou no sentido exata
mente de defender a retirada da explicitação da finali
dade de destinar até 25% para órgãos e entidades públi
cos, sob o argumcnto de que isso engessaria e impossi
bilitaria a destinação de mais de 25 %.

Ora, Sr. Presidente, sabemos que, neste País, com
a onda de desestatização e de privatização que tem
havido, precisamos ter o cuidado de estabelecer recur
sos para investimentos públicos, porque o Estado brasi
leiro é privatizado. Tanto assim que m\s, da Frente
Brasil Popular, defendemos a tese da desprivatização
do Estado brasileiro.

Devemos construir um Estado voltado para os inte
resses públicos e não para os interesses de grupos eeono
micos. Na verdade essa tem sido a regra. Daí por que
consideramos que essa questão não é de menor impor
tância. Alguém poderia. contra-argumentar ou dizer:
bom, mas com isso sc cstá estabelecendo uma limitação,
está-se enrigecendo o texto. Quero esclarecer que não
é vcrdade. Primeiro, porque esscs recursos scrão desti
nados para empreendimentos particulares. Segundo,
porquc se estabelece a possibilidade da destinação de
até 25% para órgãos e entidades públicos.

Neste sentido, não consigo entender o motivo da in
sistência do nobre Líder Ibsen Pinheiro e de outros
Líderes em manter essa questão. Vamos votar contra
e, havendo insistência, a PC do B e a Liderança já
que a questão envolve problemas que dizem respeito
inclusive ao papel do Estado na economia brasileira,
se não chegarmos a um entendimento, vamos ser obriga
dos a pedir verificação dc quorum.

O Sr. Ibsen Pinheiro - Sr. Presidente, pela ordem.

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

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

OSR. IBSEN PINHEIRO (PMDB-RS. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, quero apenas ponderar,
com todo o respeito ao Deputado Aldo Arantes, que
o efeito de uma insistência nesse ponto pode ser o opos
to ao pretendido por S. Ex' e também por mim.

A manutenção desse dispositivo poderá fortalecer a
inquinação de inconstitucionalidade que já foi vitoriosa
na Comissão de Justiça. Chegando este projeto de lei
ao Presidente da República, com esta eiva de inconstitu
cionalidade, não disporá S. Ex' da possibilidade de vetar
apenas as palavras "de órgãos e entidades públicas".
Se entender que a matéria é inconstitucional, S. Ex'
terá de vetar todo o dispositivo, o § l' do art. 4', e
o efeito, então, será o oposto do pretendido.

Deputado Aldo Arantes, estamos trabalhando com
o possível. Temos um parecer de inconstitucionalidade
da Comissão de Justiça. Se o Presidente da República
também trabalha nesta linha, o que é provável, S. Ex'
poderá vetar todo o § lo, e a possibilidade de nas áreas
pioneiras e de expansão da fronteira agrícola surgirem
projetos de infra-estrutura econômica financiados com
recursos até superiores ao limite de 25% ficará total
mente prejudicada.

Faço csta pondcração ao Deputado Aldo Arantes,
cujas intenções, sei, são as de preservar os objetivos
do projeto. A eventual aprovação desta matéria como
está significa um risco maior para o atingimento de
seu objetivo, que é também o meu.

O Sr. Aldo Arantes - Sr. Presidente, pela ordem.

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

O SR, ALDO ARANTES (PC do B - GO. Sem
rcvisão do orador.) - Sr. Presidente, discordo do De
putado Ibsen Pinheiro porque considero que o não-esta
belecimento da obrigatoriedade de destinação de recur
sos para órgãos e entidades públicas esvazia completa
mente o dispositivo. É claro que, se a retirada da expres
são possibilitar a destinação de recursos maiores, não
impedirá um eventual veto. Pelo contrário, a possibi
lidade continua a existir, porque não há obrigatoriedade
alguma, mas também não há qualquer proibição. Não
se trata de estabelecer proibição, mas da obrigatorie
dade da destinação de até 25% dos recursos a entidades
públicas.

Mantenho o meu ponto de vista.

O Sr. Percival Muniz - Sr. Presidente, pela ordem.

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

O SR. PERCIVAL MUNIZ (PMDB -MT. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, não tenho por obje
tivo demover o Deputado Aldo Arantes de sua decisão,
mas gostaria de informá-lo de que acompanhei com
bastante cuidado a votação deste substitutivo. Assesso
rado pelos governadores da região Centro-Oeste, prin
cipalmente o Governador do meu Estado, acompanha
mos a discussão, até com o relator e vários outros parla
mentares. Na redação inicial não constava o investi
mento de 25% em infra-estrutura básica. Com isso,
os Governos dos Estados e os órgãos públicos ficavam
impossibilitados de se beneficiar destes recursos, mas
a outra opção, que era incluir os 25% para entidades
públicas, criava a inconstitucionalidade. Então, foi en
contrado um meio-termo, exatamente esta redação que
a liderança está sugerindo. Vinte e cinco por cento po
dem ser investidos em infra-estrutura básica na região,
e infra-estrutura básica só quem pode fazer é o poder
público. Assim, o poder público está bcneficiado., sem
o perigo de inconstitucionalidade do projeto.

Por ter acompanhado esta discussão, para cvitar que
esse recurso continue parado, e porque a Comissão
de Constituição e Justiça deu parecer contrário à inclu
são de órgãos públicos, faço um apelo ao Deputado
Aldo Arantes para que rceonsidere sua decisão, a fim
de aprovarmos um entendimento que é não só das lide
ranças, mas também dos governadores do Centro-Oes
te, região que se beneficia com esse financiamento dc
projetos de infra-estrutura básica.

O SR. pRESIDENTE (Inocêncio Olivcira) - Em vo
tação o destaque para a rejeição da expressão "de ór
gãos e entidades públicas", constante do § l' do art.
4'
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Esta Prcsidência esclarece ao Plenário que os que
votarem "sim" estarão votando pela retirada da expres
são.

Os Srs. Deputados que aprovam Q destaquc perma
neçam como se acham. (Pausa.) Aprovado.

O Sr. Aldo Arantes - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

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

O SR. ALDO ARANTES (PC do B - GO. Scm
revisão do orador.) - Sr. Presidente, peço verificação
de quorum.

O SR. PAULO PAIM - Sr. Presidente, peço a pala·
vra pela ordem.

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

O SR.l>AULO PAIM l'PT - RS. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, o PT também pede verifi
cação de quorum.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Atin
gido o número regimental de vinte Parlamentares, está
concedida a verificação de votàção.

Esta Presidência suspenderá a sessão durante dez mi
nutos para acionar as campainhas. c pedc a todos os
Parlamentares que se encontram na Casa que' venham
ao plenário imediatamente, pois há matéria importan
tíssima para ser votada.

O Sr. Fernando Santana. -.Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ir/ocêncio Oliveira) - Tem
V. Ex' a palavra.

O SR. FERNANDO SANTANA (PCB-BA. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, acho que ficaria mais
prático se iniciássemos a votação e déssemos tempo
para quem quisesse chegar, indefinidamente V. Ex' con
cederia por exemplo, 20 minutos para a votação. Gosta
ria de votar, mas tenho compromissos inadiáveis. Pode
ríamos iniciar a votação e esperar 20 minutos para con
cluí-Ia.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A Presi
dência consulta os Srs. Líderes sobre aproposta.

O SR. GASTONE RIGHI (PTB - SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, é visível a ausência de
quorum nesta Casa, e sabemos que, mesmo com a cha
mada, jamais atingiremos o quorum necessário. A lista
de presença assinala 336 Deputados. Sabemos que mais
da metade dos Parlamentares já partiram. Assim sendo,
recomenda o bom senso que V. Ex', cumprindo o Regi
mento Interno, visualmente verificando que não há qno·
rum, com a concordância dos Líderes, aos quais solicito
aquiescência, encerre a votação e passe para outra scs
são as matérias pendentes.

O SR. PRESIDENTE(Inocêncio Oliveira) - Esta
Presidência não pode fazer isso por um princípio muito
simples: nas sessões das terças, quartas e quintas-feiras,
o quorum é dado não pela presença em plenário, mas
pelo painel eletrônico.

Está concedida a verificação de votação. Esperare
mos 10 minutos para iniciar o processo. Faço um apelo
ao nobre Deputado Aldo Arantcs e ao Líder do PT,
Plínio Arruda Sampaio, para que, por se tratar de maté
ria das mais importantes, busquemos, nesse período
de dez minutos, o entendimento e votemos a matéria.

O Sr. Fernando Santana - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

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

O SR. FERNANDO SANTANA (PCB - BA. Sem
revisão do orador.) - Após V. Ex' ter proposto dez
minutos de suspensão para acionamento das campai·
nhas, eu havia feito a proposta de iniciarmos a votação
e darmos um tempo de vinte minutos para que todos
pudessem chegar ao recinto. Consultou V. Ex' as Lide
ranças, mas elas não responderam se concordam ou
não com essa altcrnativa.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio .Oliveira) - Está
feita a consulta. Vou atender em parte V. Ex', nobre
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Deputado Fernando Santana. Vou suspender a sessão
por cinco minutos, para tentar um entendimento. Den
tro de cinco minutos, reabrirei a sessão e reiniciaremos
O processo de votação.

(Suspende-se a Sessão.)

o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Está
reaberta a sessão, Srs. Deputados, não havendo possibi
lidade de acordo, vamos passar à votação da matéria.
Para esclarecer, informo aos Srs. Deputados que para,
manter o texto como se encontra votarão "sim".

o Sr. Ibsen Pinheiro -Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

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

O SR. IBSEN PINHEIRO (PMDB - RS. Sem revisão
do orador. - Acho que é o contrário, Sr. Presidente.
Tenho a impressão de que o voto a favor do destaque
suprime a expressão.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Se se
votar "sim", rejeita-se a matéria.

O SR. IBSEN PINHEIRO - O voto "sim" , favorável
ao destaque, suprime a expressão.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - "Sim"
suprime a expressão e os que desejam manter como
se encontra o texto substitutivo...

O SR. GASTONE RIGHI - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

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

O SR. GASTONE RIGHI (PTB - SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente. qual a expressão a que
V. Ex' se refere?

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A ex
pressão "de órgãos e entidades públicas", do § l' do
art. 4' Então, os Srs. Deputados que desejarem retirar
a expressão "órgãos e entidades públicas" do § I', art.
4', do texto do substitutivo do Senado votarão "sim".
Aqueles que desejarem manter o texto intacto votarão
"não".

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A Presi
dência informa ao Plenário que estamos esperando três
minutos, tempo suficiente para que se apague o painel
eletrônico. Peço aos Srs: Deputados que se encontram
nos seus gabinetes e em outras dependências da Casa
que venham ao plenário, pois temos uma importante
matéria em votação.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A Presi
dência solicita a todos os Srs. Deputados que tomem
seus lugares, a fim de tcr início a votação pelo sistema
eletrônico. Os Srs. Deputados que se encontram nas
bancadas queiram registrar os seus códigos de votação.

Como votam os Srs. Líderes?

O SR. JOSÉ EGREJA (PTB - SP. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, a bancada do PTB votará
"sim".

O SR. VIRGJLDÁSIO DE SENNA (PSDB - BA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido
da Social Democracia Brasileira, no interesse de defen
der o desenvolvimento do Nordeste de forma coerente
e séria, vota "sim".

O SR. ALDO ARANTES (PC do B - GO. Sem
revisão do orador.) - O PC do B, pretendendo defen
der o Centro-Oeste, o Norte e o Nordeste de forma
coerente e séria, vota "~ão".

O SR. GERSON PERES (PDS - PA. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o PDS recomenda sua
bancada a votar "sim", porque abre um leque para
tod2s beberem água na fonte.

O SR. JOSÉ TEIXEIRA (PFL - MA. Sem revisão
do orador.) -Sr. Presidente, o Partido da Frente Libe
ral, pelo Nordeste e pelo Brasil, vota "sim".

O SR. ROBERTO BALESTRA (PDC - GO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PDC vota
"sim",

DIÁRIO DO CONGRES~9NACIONAL (Seção I)

O SR. ARTUR LIMA CAVALCANTI (PDT - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PDT vota
"sim."

O SR. IBSEN PINHEIRO (PMDB - RS. Sem revisão
do orador.) - Sr. presidente, o PMDB recomenda à
sua bancada votar "sim".

(Procede-se a votação.)

O SR. PRESIDENTE (Inocencio Oliveira) - A Mesa
vai proclamar o resultado da votação.

VOTARAM:

SIM-114
NÃO-26
ABSTENÇÁO- 3
TOTAL-I43

Não houve quorum, fica adiada a votação.
VOTARAM OS SRS.:

Acre

José Melo - Abstenção
Nosser Almeida - Sim

Amazonas

Bernardo Cabral - Sim

Rondônia

Arnaldo Martins - Sim
Assis Canuto - Sim
José Guedes - Sim$

Pará

Amilcar Moreira - Sim
Asdrubal Bentes - Sim
Carlos Vinagre - Sim
Fernando Velasco - Sim
Gerson Peres - Sim
Jorge Arbage - Sim
Mário Martins - Sim

Tocantins

Alziro Gomes - Sim
.Edmundo Galdino - Sim
Moisés Avelino - Sim
Paulo Sidnei - Sim

Maranhão

Antonio Gaspar - Sim
Edivaldo Holanda - Sim
Haroldo Sabóia - Sim
José Teixeira - Sim.

Piauí

Átila Lira - Sim
Felipe Mendes - Sim
Jesualdo Cavalcanti - Sim
Manuel Domingos - Não

Ceará

Aécio de Borba - Sim
Etevaldo Nogueira - Sim
Firmo de Castro - Sim
Luiz Marques - Sim
Orlando Bezerra - Sim
Paes de Andrade - Sim
Raimundo Bezerra - Sim
Ubiratan Aguiar - Sim

Rio Grande do Norte

Marcos Formiga - Sim
Ney Lopes - Sim
Vingt Rosado - Sim

Paraíba

Adauto Pereira - Sim
Aluízio Campos - Sim
José Maranhão - Sim

Pernambuco

Artur de Lima Cavalcanti - Sim
Egídio Ferreira Lima - Sim
Fernando Bezerra Coelho - Sim
Inocêncio Oliveira - Abstenção
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José Moura - Sim
Oswaldo Lima Filho - Não
Wilson Campos - Sim

Alagoas

José Thomaz Nonô - Sim
Roberto Torres - Sim
Vinicius Cansanção - Sim

Bahia

Ângelo Magalhães - Sim
Celso Dourado - Sim
Domingos Leonelli - Não
Francisco Benjamim - Sim
Francisco Pinto - Não
Genebaldo Correia - Sim
Jairo Azi - Sim
Jairo Carneiro - Sim
Jorge Hage - Não
Jorge Vianna - Sim
Leur Lomanto - Sim
Manoel Castro - Sim
Marcelo Cordeiro - Sim
Miraldo Gomes - Sim
Uldurico Pinto - Não
Virgildásio de Senna - Sim
Waldeck Ornélas - Sim

Espírito Santo

Hélio Manhães - Sim
Lezio Sathler - Sim
Nelson Aguiar - Não

Rio de Janeiro

Alvaro Valle - Sim
Artur da Távola - Sim
Daso Coimbra - Sim
Edmilson Valentim - Não
Lysâneas Maciel - Não
Miro Teixeira - Sim
Sandra Cavalcanti - Não
Vladimir Palmeira - Não

Minas Gerais

Aécio Neves - Sim
Carlos Colta - Sim
Célio de Castro - Não
Dálton Canabrava - Sim
Elias Murad - Sim
Genésio Bernardino - Sim
Humberto Souto - Sim
João Paulo - Não
José da Conceição _ Sim
José Santana de Vasconcellos - Sim
Luiz Alberto Rodrigues - Sim
Raimundo Rezende - Sim

São Paulo

Agripino de Oliveira Lima - Não
Bete Mendes - Não
Dirce Tutu Quadros - Não
Gastone Righi - Sim
Koyu Iha - Sim
Plínio Arruda Sampaio - Não
Ralph Biasi - Sim
Sólon Borges dos Reis - Sim
Tito Costa - Não

Goiás

Aldo Arantes - Não
Antonio de Jesus - Sim
Iturival Nascimento - Sim
Manoel Mota - Sim
Paulo Borges Teixeira - Sim
Roberto Balestra - Sim

Distrito Federal

Augusto Carvalho - Não
Geraldo Campos - Sim
Jofran Frejat - Sim
Sigmaringa Seixas - Não
Valmir Campelo - Sim
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Mato Grosso

Antero de Barros - Não
Pencival Muniz - Sim

Mato Grosso do Sul

José Elias - Sim
Juarez Marques Batista - Sim
Saulo Queiroz - Sim

Paraná

Alceni Guerra - Sim
Dionísio Dal Prá - Sim
Euclides Scalco - Sim
Jacy Scanagatta - Sim
Jovanni Masini - Sim
Renato Bernardi - Sim
Santinho Furtado - Abstenção

Santa Catarina

Antônio Carlos Konder Reis - Sim
Geovah Amarante - Sim
Luiz Henrique - Sim
Neuto de Conto - Não
Valdir Colatto - Sim
Victor Fontana - Sim

Rio Grande do Sul

Adroaldo Streck - Sim
Amaury Müller - Não
Erieo Pegoraro - Sim
Ibsen Pinheiro - Sim
Irajá Rodrigues - Sim
Ivo Lech - Sim
João dc Deus Antunes - Sim
Júlio Costamilan - Sim
Mendes Ribeiro - Sim
Paulo Paim - Não
Ruy Nedel - Sim
Telmo Kirst - Sim

Amapá

Raquel Capiberibe - Não

Roraima

Alcides Lima - Sinl
Chagas Duarte - Sim

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Fica
adiada a votação, por falta de quorum, dos Projetos
de Decretos Legislativos n's 63·A. de 1989 e 71·A. de
1989, constantes dos itens 4 e 5 da pauta.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Dicus
são única do Projeto de Lei n° 1.456. de 1989, que
cria a 17' Região da Justiça do Trabalho e o respectivo
Tribunal Regional do Trabalho, institui a correspon
dente Procuradoria Regional do Ministério Público da
União junto à Justiça do Trabalho. e dá outras provi
dências; tendo pareceres: da Comissão de Constituição
e Justiça e Redação, pela constitucionalidade, juridiei
dade, técnica legislativa e, no mérito. pela aprovação
do substitutivo do autor, com cinco emendas, contra
os votos dos Srs. Theodoro Mendes, Horácio Ferraz,
Jorge Medauar e Roberto Torres, com voto em sepa
rado do Sr. Aldo Arantes; e. da Comissão de Trabalho,
pela aprovaç~. com substitutivo. Pendente de parecer
da Comissão de Finanças. (Do Tribunal Superior do
Trabalho.) Relatores: Srs. Hélio Manhães e Francisco
Amaral.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Sobre
a mesa o seguinte Parecer da Comissáo de Finanças:

PROJETO DE LEI N° 1.456, DE 1989

Cria :1 17' Região da Justiça do Trabalho e o respec
tivo Tribunal Regional do Trabalho, institui a cor
respondente Procuradoria Regional do Ministério
Público da União junto à Justiça do Trabalho, e
dá outras providências.

Autor: Tribunal Superior do Trabalho
Relator: Deputado Arnaldo Prieto

1- Relátorio

Esta proposição busca criar a 17" Região da Justiça
do Trabalho, que terã sede em Vitória e jurisdição em
todo o Estado do Espírito Santo. /1. composição do

DIÁRIO DO CONGRESSO N.ACIONAL (Seção I)

TRTserá de oito juízes. sendo seis togados e dois c1assis·
tas. especificando-se a forma de sua nomeação pelo
Presidente da República e respeitada a investidura de
membFos do Ministério Público e da classe dos advoga
dos. E prevista a elaboração de listtas tríplices para
nomeação dos classistas. Preserva, outrossim, a situação
dos magistrados que preferirem permanecer na atual
l" Regiáo. As Juntas de Conciliação e Julgamento sedia
das no Espírito Santo ficam transferidas, com seus fun
cionários e acervo material, para a 17" Região, sem
prejuízo dos direitos adquiridos e respeitadas as situa
ções pessoais de seus Juízes, Vogais e servidores. A
investidura no Quadro Pevnanente do novo Tribunal
será precedida de concurso público de p.vas ou de
provas e títulos, ressalvados os cargos declarados em
lei de livre nomeação e exoneração. Além da criação
dos cargos de Juiz, a proposição prevê que sejam criados
cargos do Grupo Direção e Assessoramento Superior
além dos que integrarão o Quadro Permanente de Peso
soaI (Atividades de Apoio Judiciário. Outras Ativida
des de Nível Superior, Outras Atividades de Nível Mé
dio e Artesanato) bem como a Tabela de Gratificação
de Representação de Gabinete. Existe expresso dispo
sitivo (art. 18) declarando que "não poderão ser nomea
dos, admitidos ou contratados a qualquer título, para
funções de gabinete, cargos em Comissão ou funções
gratificadas da administração do Tribunal. parentes de
Juízes em atividade ou aposentados há menos de 5 (cin
co) anos. até o terceiro grau.

A proposição acima analisada é o substitutivo que
a mais alta Cortc Trabalhista enviou. A matéria encon
tra-se em regime de urgência diante de requerimento
formulado por lidcranças partidárias.

É o relatório.

TI - Voto do Relator

A esta Comissão de Finanças cabe examinar a propo
sição ~iante de seus reflexos na situação financeira do
País. E de ser salientado que o art. 17 do substitutivo
deixa em branco o limite do crédito especial a ser aberto
para atender às despesas iniciais de organização, instala
ção e funcionamento do Tribunal Regional do Trabalho
da 17' Rcgiáo. Mas o Anexo II do Ofício que encami
nhou O substitutivo menciona que essa despesa seria,
a preços de maio de 1989, no valor mensal de NCz$
850.000,00 para material do consumo. outros serviços
e encargos bem como equipamentos e material penna
nente; e de NCz$ 368.295,52 para despesas de pessoal.
Levando-se em conta a inflação havida após essa estima
tiva e o prazo para que esta proposição seja sancionada
pelo Presidente da República, creio ser possível fixar
o montante previsto no art. 17 em NCz$ 2.500.000.00.
Deve ser dito, ainda, que para atendimento dessa aber·
tura de crédito cspecial poderão ser canceladas dotações
consignadas no orçamento da l' Região destinadas às
despesas que seriam realizadas pelas Juntas de Conci
liação e Julgamento desmembradas, ou outras dotações
orçamcntárias.

Entendo que a criação dessa nova Região de Justiça
do Trabalho é saudável na exata medida em que, am
pliando a estrutura e aperfeiçoando os serviços, essa
Justiça especializada poderá oferecer melhor e mais rá
pida prestação jurisdicional. Atende também ao que
dispõe a Constituição Federal em seu art. 112 que prevê
a existência de um Tribunal Regional do Trabalho em
cada Estado e no Distrito Federal.

Diante do acima exposto, voto pela aprovação deste
Projeto de Lei n° 1.456/89 (com uma emenda).

Sala da Comissão. - Deputado Arnaldo Prieto, Rela
tor.

EMENDA

Inclua·se no art. 17 do Substitutivo, a seguinte expres
são "NCz$ 2.500.000.nu (dois milhões e quinhentos mil
cruzados novos).

Sala da Comissão. - Deputado Arnaldo Prieto, Rela
tor.

PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Finanças em reunião ordinária, reali
zada hoje, opinou. por unanimidade. pela aprovaç'}o
do Parecer favorável do Relator ao Projeto de Lei n"
1.456/89 com uma emenda.

Estiveram presente~ os Senhores Deputados: Fran
cisco Dornelles. Presidente; Arnaldo Prieto e Fernando
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Bezerra Coelho. Vice-Presidentes: Francisco Küster,
Manoel Castro, Luiz Alberto Rodrigues, Felipe Men
des. Horácio Ferraz, Arnaldo Martins. Gonzaga Patrio
ta. Roberto Brant, José Fernandes. Basilio Villani, Vic
tor Faccioni, Lúcia Vânia, Miraldo Gomes e Valmir
Campelo.

Sala da Comissão, 14 de setembro de 1989. - Depu
tado Francisco Dornelles, Presidente - Deputado Ar·
naldo Prieto, Relator.

EMENDA ADOTADA PELA COMISSÃO

Inclua-se no art. 17 do Substitutivo, a seguinte expres
sáo NCz$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil
cruzados novos).

Sala da Comissão 14 de setembro de 1989. - Depu.
tado Francisco Dornelles, Presidente - Deputado Ar·
naldo Prieto, Relator.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tendo
a Comissão de Finanças concluído seu parecer por
emenda, a matéria sai da Ordem do Dia para publi
cação.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)

Discussão única do Projeto de Lei n' 1.915, de
1989, que dispõe sobre a transformação da Escola
Técnica Federal do Maranhão em Ct\l1tro Federal
de Educação Tecnológica; tendo pareceres: da Co
missáo de Constituiçáo e Justiça e Redação, pela
constitucionalidade, juridicidade e técnica legisla
tiva; e, da Comissão de Educação, Cultura. Espor
te e Turismo, pela aprovação, com voto cm sepa
rado do Sr. Octávio Elísio. (Do Poder Executivo.)
Relatores. Srs. Eliézer Moreira e Costa Ferreira.

O SR. PRESIDENTE (Inocêucio Oliveira) - Não
havendo oradores inscritos. declaro enccrrada a disens
são.

Fica adiada a votação por falta de quorum

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Fica
adiada a votação, por falta de quorum, dos Projetos
de Resolução n'~ 73-A. de 1989. e 81-A. de 1989. cons
tantes dos itens 8 e 9, da pauta da Ordem do Dia.

O Sr. Darcy Deitos - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

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

O SR. DARCY DEITOS (PSDB - PRo Sem revisão
do orador.) - Sr. Presíde;nte, quero registrar o meu
voto na votação anterior. E "sim".

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - V. Ex'
será atendido.

O Sr. Tadeu Frauça -Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - V. Ex'
tem a palavra pela ordem.

O SR. TADEU FRANÇA (PDT - PRo Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, peço registrar meu voto
na votação anterior. É "não".

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - V. Ex'
será atendido.

O Sr. Mauro Sampaio - Sr. Presidente, peço a pala
vra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - V. Ex'
tem a palavra pela ordem.

O SR. MAURO SAMPATO (PMDB -SE. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente. para registrar meu
voto "sim" na votação anterior.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - V. Ex'
seni atendido.

O Sr. Henrique Ednardo Alves - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - V. E,,"
tem a palavra pela ordem.

O SR. HENRIQUE EDUARDO ALVES (PMDS
RN. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, peço
registrar meu voto "sim", na votação anterior.
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o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - V. Ex'
será atendido.

O Sr. Maurício Nasser -Sr. Presidente. peço a pala
vra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - V. Ex'
tem a palavra pela ordem.

O SR. MAURÍCIO NASSER (PMDB - PRo Sem
revisão do orador.) - Sr. Pre~idente, peço registrar
meu voto na votação anterior. E "sim".

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - V. Ex'
será atendido.

o Sr. José Gomes - Sr. Presidente. peço.a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - V. Ex'
tem a palavra pela ordem.

O SR. JOSÉ GOMES (PRN - GO. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, peço registrar meu voto
na votação anterior. É "não".

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - V. Ex'
será atendido.

O Sr. Francisco Rolím -' Sr. Presidente. peço a pala
vra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - V. Ex'
tem a palavra pela ordem.

O SR. FRANCISCO ROLIM (PSC - PB. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presjdente. peço registrar o meu
voto na votação anterior. E "sim".

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - V. Ex'
será atendido.

O Sr. Leopoldo Souza - Sr. Presidente. peço a pala
vra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - V. Ex'
tem a palavra pela ordem.

O SR. LEOPOLDO SOUZA (PMDB - SE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, meu voto na
votação anterior é "sim".

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - V. Ex'
será atendido.

O Sr. Agassiz Almeida- Sr. Presidente. peço a pala
vra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - V. Ex'
tem a palavra pela ordem:

O SR. AGASSIZ ALMEIDA (PMDB - PB. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, meu voto na
votação anterior foi "sim".

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - v.
Ex' será atendido.

O Sr. Eraldo Trindade - Sr. Presidente, peço a pala
vra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - V. Ex'
tem a palavra pela ordem.

O SR. ERALDO TRINDADE (PL - AP. Sem revisão
do orador.) -Sr"Presidente. meu voto para a votação
anterior é "não".

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Olivcira) - V. Ex'
será atendido.

OSR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) -A Presi
dência consulta se há mais algum Deputado que deseja
registrar o seu voto.

O Sr. Oswaldo Lima Filho - Sr. Presidente. pela
ordem.

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

O SR. OSWALDO LIMA FILHO (PMDB - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, peço regis
trar o meu voto "simH.

O Sr. Wagner Lago - Sr. Presidente. pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V. Ex' a palavra.
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O SR. WAGNER LAGO (PMDB - MA. Scm revisão
do orador.) - SI. Presidente, peço registrar o meu
voto "'sim",

O Sr. João Agripino - Sr. Presidente, pela ordem.

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

O SR. JOÃO AGRIPINO (PMDB - PB. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente. peço registrar o meu
voto Hsim".

O Sr. Evaldo Gonçalves - Sr. Presidente, pela or
dem.

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

O SR. EVALDO GONÇALVES (PFL - PB. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, peço registrar
o meu voto "sim".

O Sr. Luís Roberto Ponte - Sr. Presidente, pela
ordem.

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

O SR. LUÍS ROBERTO PONTE (PMDB - RS. Sem
revisão do orador.) - SI. Presidente, peço registrar
o meu voto "sim".

O Sr. Oswaldo Lima Filho - Sr. Presidente, pela
ordem.

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

O SR. OSWALDO LIMA FILHO (PMDB - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a minha
reclamação é de outra ordem. Estava eu inscrito pela
Liderança do PMDB. O meu voto é "não", porque
a matéria é discutível, sobretudo em relação ao Nor
deste.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A Presi
dência retifica o voto do Deputado Oswaldo Lima Filho.
S. Ex' vota "não".

O Sr. Edme Tavares - Sr. Presidente. pela ordem.

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

O SR. EDME TAVARES (PFL - PB. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, peço registrar o meu
voto "sim".

O Sr. Antônio Perosa - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

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

O SR. ANTÔNIO PERÓSA (PSDB - SP. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente. o meu voto é "sim".

O Sr. Cíd Carvalho - Sr. Presidente. peço a palavra
pela ordem.

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

O SR. CID CARVALHO (PMDB - MA. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente. peço que V. Ex'
registre minha presença e meu voto "sim".

O Sr. Manoel Moreira - SI. Presidente, peço a pala
vra pela ordem.

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

O SR. MANOEL MOREIRA (PMDB - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o meu voto é
"sim!'.

O Sr. José Carlos Vasconcelos -Sr. Presidente. peço
a palavra pela ordem.

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

O SR. JOSÉ CARLOS VASCONCELOS (PMDB
PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, solicito
a V. Ex' que registre meu voto "sim" e consigne minha
presença, porque não tive oportunidade de fazê-lo ante
riormente.
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VII - HOMENAGEM

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Em
prorrogação' da sessão, passamos agora à homenagem
ao transcurso do 40' aniversário de Ordenação Sacer
dotal do Cardeal-Arcebispo de Brasília, Dom José Frei
re Falcão, requerida pelo Deputado Jorge Arbage.

Passo a Presidência dos trabalhos ao nobre Deputado
Paes de Andrade, digníssimo Presidente da Casa.

O Sr. Inocêncio Oliveira, Primeiro Vice-Presi
dente, deixa a cadeira da presidência, que é ocupada
pelo Sr. Paes de Andrade, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Paes de Andrade) - Convido
José Freire Falcão para integrar a Mesa Diretora, nesta
sessão de homenagem que a Câmara dos Deputados
presta a sua Eminência.

Concedo a palavra ao nobre Depntado Jorge Arbage,
como autor da proposição.

O SR. JORGE ARBAGE (PDS - PA. Pronúncia
o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Sr" e Srs. Depu
tados.

"Onde dois ou três estiverem reunidos em meu
nome, aí estou eu no meio deles" (Mt. 18,20.)

Com a graça de Deus, estamos aqui reunidos para
homenagear nosso qu~rido Cardeal-Arcebispo, Dom
José Freire Falcão, pelo transcurso do quadragésimo
aniversário de sua ordenação sacerdotal.

Nascido em 23 de outubro de 1925. no distrito de
Ererê, do pequeno Município de Pereira, no interior
do Ceará, filho de Otávio Freire de Andrade, dono
de uma farmácia. e de D. Maria Falcão Freire, o menino
José fez os primeiros estudos na terra natal e em Russas,
de 1934 a 1937.

Atendendo ao chamamento particular que Cristo lhe
dirigiu e consciente da predileção que esta iniciativa
do Mestre divino significa. realizou o segundo grau e
os cursos de Filosofia e Teologia em Fortaleza, de 1938
a 1949. onde estudou no velho e tradicional Seminário
da Prainha.

A propósito, Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados,
vale recordar o que disse Sua Santidade o Papa João
Paulo lI, no Encontro com os Vocacionados e seus
Formadores, em 5 de julho de 1980. em Porto Alegre:

" ... Na origem de toda vocação está sempre Jesus
Cristo. suprema encarnação do Amor de Deus;
no amor de Cristo, a vocação encontra o seu por
quê. Ele mesmo explicou:

"Não fostes vós que me escolhestes a mim; fui
eu que vos escolhi e vos constituí. para irdes e
produzires frutos ... " (Jo 15, 16.)"

Há uma profunda co-relação na manifestação da gló
ria de quem é o Filho de Deus e a missão reservada
àqueles que, na superfície da Terra, iriam testemunhar
a fé em Jesus Cristo. O Tabor. onde Moisés e Elias
falam com Jesus dos acontecimentos que estão por vir:
sua morte, ressurreição e ascensão. é o marco histórico
da grande revelação sobre o ministério do Padre.

. O Evangelho nos mostra o quanto Jesus exigiu dos
que se propunham segui-lo como missionários da sua
palavra:

"Se alguém vem a mim. mas não me tem mais
amor do que ao pai, à mãe: à mulher, aos filhos,
aos irmãos. às irmãs, e até a sua própriva vida,
este não pode ser discípulo meu. Quem não carrega
a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode
ser discípulo meu" (Evangelho de Jesus Cristo,
segundo Lucas.)

A vocação sacerdotal é, por isso mesmo, um privi
légio divino, que impõe sacrifício, renúncia e obstina
ção. Quase impossível obter conciliação com o mundo
atual. onde prepondera o egoísmo e a sede de consu
mismo que levam à estrema loucura a sociedade hodier
na. Daí a forte advertência de Jesus:

"Do mesmo modo, portanto, qualquer de vocês,
se não renunciar a tudo o que tem. não pode ser
discípulo meu" (S. L)lcas.)

Como arremate. encontramos no Livro da Sabedoria
este extraordinário ensinamento:

"Qual é o homem que pode conhecer os pIarias'
de Deus? Quem pode imaginar o qne quer o Senho)'
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Deus? Na verdáde, os pensamentos dos mortais
são incertos e nossas reflexões são inseguras. ,.

Ordenado em 19 de junho de 1949, o Padre José
Freire Falcão passou a produzir frutos, inicialmente em
Limoeiro do Norte, Diocese a que pertencia. Ali exer
ceu as atividades de Vigário-Cooperador, Profcssor na
Escola Normal, no Colégio Diocesano, do qual foi Vice
Diretor, e no Seminário local, diretor-artístico da Rádio
Educadora Jaguaraibana, Assistente do Movimento de
Ação Católica e Assessor do Regional Nordeste para
Liturgia.

_Sagrado como Bispo em 17 de junho de 1967, numa
festa que reuniu autoridades, entre as quais o Gover
nador do Ceará à época, Dr. Plácido Castelo, e emi
nentes figuras do clero c da sociedade do Estado. No
meado Bispo-Coadjntor de Dom Aureliano Matos, logo
o substituiu como titular da Diocese, aí ficando dc 1967
a 1971, quando foi designado Arcebispo de Teresina,
onde passou 12 anos, tendo como fato marcante a insta
lação do Seminário Maior, em 1982.

Nesse período, exerceu importantes cargos e funções:
-membro da Comunidade Episcopal do Departa

mento Educacional da Conferência Episcopal Latino
Americana; membro da Sagrada Congregação para a
Doutrina da Fé; - presidente nacional do Movimento
de Educação de Base - MEB; responsável pela seção
de Ecumenismo do Ceiam; Presidente da Pastoral das
Comunidades Leigas; integrante da Congregação e do
Secretariado para União dos Cristãos, com sede em
Roma.

Designado por Sua Santidade, o Papa, para o Arce
bispado de Brasília em 1984, Dom José Freire Falcão
aceitou uma missão que considerou fascinante, por sei
Brasília o centro das decisões nacionais, mas que não
o envaideceu, tendo afirmado:

"Para cumprir minha missão, aceitaria, com a
mesma fé cristã, qualquer lugar, na Capital do mcu
País ou no mais modesto recanto do interior brasi
leiro."

Embora o lugar seja de fato importantíssimo, pois
o Arcebispo de Brasília é a autoridade da Igreja Católica
Apostólica Romana que mais tcm oportunidades de
contatos, quer protocolares quer iuformais, com os Po
deres da República, Dom Freire Falcão segue a passa
gem do livro do Eclesiástico que diz: "Quanto mais
influente, tanto mais simples deverás ser em tudo."
(Eclo 3.18.)

Sobre seu relacionamento com os Poderes Públicos,
nosso Cardeal-Ar~ebispo é muito claro:

"Minha posição semore foi de respeito à autori
dade constituída. Quando não gosto de alguma coi
sa que está acontecendo, prefiro procurar direta
mente a autoridade responsável pelo assunto e,
através de uma conversa franca, expor meu ponto
de vista. A melhor maneira de influir sobre os diri
gentes do País é através do testemunho dos ensina
mentos de Cristo."

Aqui, mais uma vez, cabe recordar um versículo do
Evangelho, que Dom Freire Falcão segue à risca:

"Uma vez que Deus nos achou dignos de confiar
nos o Evangelho, falamos não para agradar aos
homens, mas, sim, a Deus que perscruta o nosso
coração." (lTs 2,4.)

Investido como Cardeal em Roma, a 28 de junho
de 1988, Dom José Freire Falcão tornou-se eleitor do
próximo Sumo Pontífice e participa como Conselheiro
na administração da Igreja Universal, exercendo, atual
mente, os seguintes cargos:
~ Segundo Vice-Presidente do Ceiam; membro do

Conselho Pontifício para a União dos Cristãos; membro
do Conselho Pontifício para Agentes de Saúde; Conse
lheiro da Comissão Pontifício para a América Latina.

Leitor assíduo dos textos pios, Dom Falcão só costu
ma interromper suas meditações para dedicar-se a seu
único hobby, o cálculo matemático, que exercita com
a ajuda de uDl microcomputador. Como ex-professor
de matemática, sua preocupação maior é conhecer a
linguagem da informática, já que um grande grupo de
católicos é composto por técnicos e pessoas contagiadas
por este tipo de comunicação, aproveitando o passa
tempo para encontrar novas formas de transmitir as
mensagens do Evangelho.
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Ao finalizar estc rápido perfil do homenageado, para
benizo Dom José Freire Falcão pela passagem do qua
dragésimo aniversário de sua ordenação sacerdotal,
agradecendo em nome da comunidade brasiliense os
relevantes serviços que vem prestando em Brasília, com
decididas e exemplares provas de sabedoria e santidade.
(Palmas. O orador é cumprimentado.)

O SR. PRESIDENTE (Paes de Andrade) -Concedo
a palavra ao nobre Deputado Jofran Frejat, que falará
pelo PFL.

O SR. JOFRAN FREJAT (PFL - DF. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados.
venho à tribuna para homenagear o Cardeal Arcebispo
de Brasília, Dom José Freire Falcão, pelo transcurso
do 40' aniversário de sua ordenação sacerdotal, home
nagem essa solicitada pelo eminente Deputado Jorge
Arbage. __ o

Distinguido pelo Partido da Frente Liberal, partido
a que pertenço, para saudá-lo, pergunto-me, sincera
mente, qual o mais homenageado: Sua Eminência, ob
jeto da louvação, ou eu, pela honra de fazê-lo? É evi
dente que não se trata de busca comparativa, mas de
repartição do momento de alegria e comunhão entre
homenageanle e homenageado.

A alegria vem pontilhando a vida daqueles que têm
a ventura de conviver com D . José Freire Falcão. Assim
o foi, pela vez primeira, quando no dia 23 de outubro
de 1925, no Distrito de Ererê, Município de Pereiro,
Ceará, transbordou de contentamento o lar do dono
de farmácia, Sr. Otávio Freire de Andrade, e de sua
esposa, Sra. Maria Falcão Freire. com o nascimento
de José. Aqueles que cuidavam dos males do corpo
com os remédios do farmacêutico traziam à luz alguém
destinado a complementar -o tratamento cuidando das
feridas da alma.

José Freire Falcão fez seus primeiros estudos em Pe
reiro e em Russas, de 1934 a 1937. Realizou o 2' grau
e os cursos de Filosofia e Teologia em Fortaleza, de
1938 a 1949, no tradicional Seminário Prainha. Ali,
confirmava sua vocação sacerdotal, amando seus mes
tres lazaristas e sendo por eles atuado pela aplicação,
firmeza e contrição demonstradas pelo jovem semina
rista.

Ordenado padre em 19 de junho de 1949, aos vinte
e três anos, iniciou seu apostolado em Limoeiro do
Norte, para satisfação de seus habitantes - era a segun
da alegria. Lá foi Vigário-Cooperador, Assistc.nte do
Movimento de Ação Católica e Assessor da Regional
Nordeste para Liturgia, além de professor no seminário
local.

Sem perder de vista a evangelização, emprestou sua
cultura e seu conhecimento à formação dos jovens, na
qualidade de professor da Escola Normal do Colégio
Diocesano, do qual foi Vice-Diretor e ainda Diretor
Artístico da Rádio Educadora Jaguaraibana.

Ao sagrar-se Bispo, em 17 de junho de 19G7, com
quarenta e um anos de idade, ocorreu um fato curioso:
no momento da sagração as luzes da cidade se apaga
ram. Não é preciso esforço para imaginar as interpre
tações dadas pela população daquela pequena cidade
ao evento. Bom augúrio? Mau augúrio? A verdade é
que o novo Bispo tinha luz própria. Trouxe a terceira
alegria com a sagração e sua nomeação como Bispo
Coadjutor de D. Aureliano Matos, a quem veio subs
tituir como titular da Diocese, que ocupou entre 1967
e 1971.

Com apenas um ano de Bispado, foi distinguido por
Sua Santidade o Papa Paulo VI e nomeado para partici
par, como Delegado, da III Conferência Episcopal Lati
no-Americana, realizada em Medellín, na Colômbia,
raríssima distinção que honrou o Clero brasileiro e,
com certeza, marcou indelevelmente o coração do jo
vem -Bispo. Era a quarta alegria.

Havia um velhinho humilde em Limoeiro do Norte
com fama de vidente, que predizia a época da chegada
de D. Falcão ao Colégio Cardinalício.

Em 1971 foi nomeado Arcebispo de Teresina, PI,
onde permaneceu por doze anos. Seria acasq essa cami
nhada pre~istapelo velhinho de Limoeiro? E bom lem
brar que o Cardeal Dom Avelar Brandão Vilela, de
saudosa memória, havia sido o seu antecessor na Dio
cese de Teresina, trilhando ali o caminho do cardina
lato; ou seria a sua Estrada de Damasco para o Colégio
de Cardeais? Deixemos o segredo, ele pertence a Deus.
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Ao longo desse período, Dom Falcão exerceu os se
guintes cargos e funções: membro da Comunidade Epis
copal do Departamento Educacional da Conferência
Episcopal Latino-Americana; membro da Sagrada Con
gregação para a Doutrina da Fé; Presidente Nacional
do Movimento de Educação de Base; responsável pela
seção de Ecumenismo do CeIam; Presidente da Pastoral
das Comunidades Leigas; integrante da Congregação
e do Secretariado para União dos Cristãos, com sede
em Roma.

Em 1984, Brasília recebeu Dom José Freire Falcão
como Arcebispo da cidade, sucedendo a Dom José
Newton. Investido em 28 de junho de 1988 como o
primeiro Cardeal de Brast1ia, para orgulho e gáudio
nosso, de brasiliense e brasileiro. Era a quinta alegria.

Exerce atualmente os seguintes cargos: Segundo Vi
ce-Presidente do CeIam; membro do Conselho Ponti
fício para União dos Cristãos; membro do Conselho
Pontifício para Agentes de Saúde; Conselheiro da Co
missão Pontifícia para a América Latina. Dedica-se,
curiosamente, a estudos de matem:ítica, física e aos
segredos da computação.

Por último, e talvez o mais importante, vale salientar
a lealdade S. Em' ao Papa e aos ensinamentos da Santa
Madre Igreja, fato que mais ainda o engrandece, quan
do tão mais fácil seria buscar a notoriedade pela contes
tação e estímulo ao cisma, nesse momento dramático
da vida da Igreja Católica.

Deus conserve a tranqüilidade, o equilíbrio. a lealda
de e a visão de futuro de V. Em', Dom José Freire
Falcão, para que tenhamos mais uma alegria. (Muito
bem. Palmas. O orador é cumprimentado.)

O SR. PRESIDENTE (Paes de Andrade) - Concedo
a palavra ao Sr. Deputado Euclides Scalco, que falará
pelo PSDB.

O SR. EUCLIDES SCALCO (PSDB - PRo Sem revi
são do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Deputados, Exm"
c Revm' Dom José Freire Falcão, por meu intermédio.
o PSDB se associa às homenagens destes quarenta profí
cuos anos de sacerdócio. O longo caminho que V. Em'
percorreu no pastoreio das almas neste imenso Brasil
reflete a preocupação que V. Revm' sempre teve, desde
quando, por vocação divina, entrou para o seminãrio
menor, procurando a formaç'ío que acabou por ter,
transformando-se em sacerdote e pelas qualidades che
gando à condição de cardeal da Capital brasileira. V.
Em' sempre esteve voltado para as preocupações dos
homens e mulheres que compõem a comunidade dos
Municípios e Estados em que exerceu seu Ministério.
Sempre se dedicou àqueles mais despossuídos, preocu
pando-se com a sorte de brasileiros que nada têm e
nada tinham, participando ativamente na luta pela recu
peração da dignidade de todos os brasileiros. Como
sacerdote na década de 50, em Limoeiro, no norte do
País, com esta preocupação social, que se somava ao
espírito da religiosidade e à preocupação com a salvação
do homem, assistiu religiosamente a Juventude Agrária
Católica - JAC, movimento pioneiro da área agrícola
para integrar o homem do campo à comunidade do
seu meio, pois este sempre foi um marginalizado, bus
cando, através da pregação da doutrina social da igreja,
que vem desde Leão XIII, dias melhores para aquele
que cultiva a terra e busca a sua sobrevivência e a cultura
do alimento para aqueles que vivem na cidade. partici
pando do progresso e da produção.

Comó' assistente da JAC, participo,u da organização
do Primeiro Enéontro Nacional da Juventude Agrária
Católica, o que demonstra o seu espírito de ver além
fronteira, não se limitando à cidade de Limoeiro, mas
sim buscando a real~ação dos objetivos da Igreja com
O homem em todo o País.

Na década de 70, já como Arcebispo de Teresina,
também participou do chamado Movimento de Educa
ção de Base - MEB, que buscava levar conhecimentos
a esse setor também marginalizado e que foi pioneiro
na formação política e de educação de base de todos
aqueles que, dentro da Igreja Católica, buscavam sua
formação. Podemos dizer que foi através do MEB que
se plantou a primeira semente das Comunidades Ecle
siais de Base, que, hoje disseminadas no País inteiro,
dão sua contribuição não só à Igreja, mas à sociedade
e à formação política e religiosa de todo o meio. A
partir de 1984, D. José Freire Falcão veio preencher
o Arcebispado de Brasília, trazendo para a Capital bra-
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sileira suas luzes. fazendo com que" comunidade caró
lica buscasse sempre. através de sua palavra e de sua
aç;;o. o rumo da unidade. do entendimento e da partici
paçáo no contexto nacional. Dedicou-se de modo espe
ciaL pois dele faz parte como membro. ao Conselho
Pontifício para a Uniüo dos Cristüos. um trabalho ecu
mênico que nestes dias cm que o mundo avança é neces
sário para a abertura da Igreja. V. Em'. como pastor
da Arquidiocese de BntSl1ia. contribuiu e continua cola
borando de maneira efetiva para a ampliação dos con
ceitos da comunidade cristã. que envolve todas as suas
igrejas.

Essa longa vida de trabalho. que começou no Nor
deste e agora continua aqui. mostra a importância da
participação de V. Em' na condução e na orientação.
não só dos católicos. mas também de toda a comunidadc
brasiliense, onde exerce o seu ministério de maneíl·.\
tão profícua.

Neste dia em que se homenageia V. Em" pela pa"a
gem dos quarenta anos de ordenação, não podia o meu
partido, o PSDB. ficar alheio. Na condição de L'd,!
do partido, de católico e de homem quc desde há muito
tempo participa dos movimentos de Igreja na minha
região, no Paraná, senti-me feliz por esta oportunidade
para transmitir a V, Em', pelo seu trabalho sacerdotal,
pela condução dos destinos da Arquidiocesc de Bnl\ilia
e participação em todos os conselhos já enumerados
pelo Deputado Jofran Frejat, cumprimentos e voto'
de imensa felicidade por toda a longa vida que aine' ,
terá pela frente para continuar a contribui,. com esta
unidade, com o congraçamento da comunidade católica
e da comunidade cristã de Brasília e do Bra'll. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Paes de Andrade) - Concedo
a palavra ao Sr. Deputado Felipe Mendc" que falará
pelo PDS.

O SR. FELIPE MENDES (PDS - PI. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputa
dos, o nobre Deputado Jorge Arbage teve a feliz inicia
tiva de propor que a Câmara dos Depu tados prestasse
justa homenagem a Dom José Freire Falcão, Cardeal
Arcebispo de Brasrlia, pelo transcurso de seu 40' aniver
sário de ordenação sacerdotal.

Devo agradecer, inicialmente, ao estimado amigo
Deputado Jorge Arbage a sugestão para que eu repre
sentasse o nosso partido, o PDS, nesta sessão especial.
Aceitei o encargo honroso nem tanto pelos meus impro
váveis méritos, mas porque represento nesta' Casa o
povo piauiense, que tanto deve a D. José.

Sou privilegiado por ter tido D. José Freire Falcão
como Pastor em Teresina, e quis o destino que nesta
condição eu continue aqui em Brasrlia, onde passei a
também residir desde 1987.

Ainda recordo o momento em que Teresina o rece
beu, em 1971, carinhosa e calorosamente, para a difícil
missão (para nós) de substituir O saudoso Arcebispo
D. Avelar Brandão Vilela, então designado para a Dio
cese-Primaz, Salvador-BA.

D. José chegou, manso e humilde, sereno e firme,
e logo conquistou o coração de todos.

Em Teresina, de povo sofrido e pobre, mas de alma
generosa, a Arquidiocese já desenvolvia inúmeras ativi
dades de assistência social às famílias mais necessitadas,
Dom José cuidou de ampliar essa função da Igreja,
mas soube cuidar, com dedicado empenho, da pregação
da palavra de Deus, insubstituível para a transformação
dos corações mais impermeáveis à Justiça e ao Amor,
elementos de distribuição escassa porém imprescindí
veis à tarefa de promoção integral da pessoa humana.

A justiça social e a Harmonia entre os bomens não
perduram sem a palavra de Deus em cada ato ou gesto,
daí por que têm falhado a teoria e a prática materialista
do desenvolvimento.

Por 12 anos, que logo transcorreram, o Piauí recebeu
as bênçãos de Deus através de palavras, atos e até do
sorriso contido do seu querido Pastor, com o que ficava
mais fácil transmitir a mensagem de Deus.

O Piauí sentiu-se menor com sua vinda para Brasrlia,
mas todos nós, piauienses, crescemos diante do Senhor,
que certamente nos tem dado outras compensações pela
.perda de D. José.

Teresina ficou pequena para o Arcebispo, logo depois
elevado ao cardinalato, com o que Teresina e o Piauí
se sentiram elevados.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

A comcmoraçáo dê uma data marcante, como a de
quc ora participamos. é meramente um ato ,imbólico,
posto que Deus no, quer diariamente, ininterruptamen
1t::. celebrando em cada gesto, em cada decistio. a tarefa
que Dele recebemos de'prosseguir Sua obra.

D. José Frcirc Falcão: com as palavras do apów)lo
Marcos (6. lI), digo que Teresina vos recebeu e vos
escutou, e de lá trouxestes o pó da nossa term, em
sinal de e.terna presença.

Rogo a Deus que vos ilumine sempre, e mais, para
que. por vosso intermédio, saibamos percorrer o Cami
nho da Verdade e da Vida.

Muito Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Paes de Andrade) - Concedo
a palavra ao nobre Deputado Chagas Duarte, que falará
pelo PDT.

O 1>R, CHAGAS DUARTE (PDT - RR. Pronuncia
o se." . '~e discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
RevlII D. João Freire Falcão, tive a honra de ser desig
nad" pelo Partido Democrático Trabalhista para falar
em nome dos meus companheiros nesta sessão de home
nagem a Dom José Freire Falcão, preclaro dirigente
. Igreja e Pastor das almas neste Planalto Central,

"'1110 primeiro Cardeal d!" Brasnia, nomeado por Sua
Santidade o Papa João Paulo 11.

Do valor do homenageado, e das suas qualidades
como homem e como padre, diz melhor a posição que
ocupa. Ser.Cardeal em Brasília já é, por si mesmo,
um atestado de competência e da credibilidade que o
Pastor dcsfruta na hierarquia da Igreja. A escolha de
Sua Santidade, o Papa, teria sido particularmente sele
tiva quando se tratou de preencher a vaga criada na
Capital da República, E o que se pode dizer da escolha,
é que ela agradou plenamente ao mundo católico brasi
leiro.

Ganhou a,lgreja e ganharam os fiéis. Feliz o rebanho
que tem um condutor tão dedicado quanto' amoroso,
exigente nas coisas da fé, mas atento às fraquezas do
homem e sempre pronto para acudir às necessidades
humanas. ali onde elas se manifestem como produto
da ignorãncia ou fruto das desigualdades sociais.

Nascido no interiQr do Ceará. a personalidade de
Dom José Freire Falcão guarda relação muito estreita
com o modelo do sertanejo cearense, sua bravura estói
ca, o físico cur.tido na inclemência do tempo, mas tam
bém a generosidade de coração, a doçura no trato com
o semelhante. o talento inato para lutar e vencer.

Explica-se. desta forma, que o menino nascido na
pequena Ererê tenha chegado a um patamar tão alto,
como reconhecimento do seu esforço e da sua dedica
ção, Dono de uma versatilidade .que só faz enrique
cer-lhe o caráter, com especial vocação para a matemá
tica. durante longos anosexerceu o magistério. Comuni
cador nato, tem se dedicado também à imprensa falada
e escrita, para melhor alcançar os fiéis com a sua prega
ção evangélica.

É assim que Dom Falcão desempenha o sagrado mis
ter a que se dedicou quando recebeu o chamado de
Cristo. A messe é fecunda, mas o trabalho é árduo.
Os bispos são sucessores dos Apóstolos. Juntamente
com o Sumo Pontífice, e sob sua autoridade, receberam
a missão de tornar perene a obra de Cristo, o Eterno
Pastor. A sagração episcopal recebida em 1967 tornou
nosso homenageado um Mestre da Fé. A elevação ao
cardinalato levou-o a participar diretamente do governo
da Igreja Universal, como conselheiro do Papa.

São muito abrangentes as responsabilidades atribuí
das, pelo Concílio Vaticano 11. aos bispos, como teste
munhas de Cristo diante de todos os homens. Devem
eles cuidar, não só daqueles que seguem uma vida ajus
tada aos ensinamentos cristãos, mas também daqueles
que, de algum modo, se desviaram do caminho da ver
dade ou ignoram a palavra do Evangelho,

O Decreto Christus Dominus sobre o múnus pastoral
dos bispos na Igreja dispõe, a certa altura, como o
mais eminente dcver dos bispos anunciar aos homens
o Evangelho de Cristo, propondo-lhes ainda o caminho
divinamente revelado para a glorificação de Deus e
a' consecução da enterna beatitude, Porém, sem esque
cer a dimensão terrena da vida, ele lembra aos bispos
o dever de ensinar:

"que as próprias coisas terrenas e as humanas
instituições. segundo os desígnios de Deus Criador,
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se podem ordenar à salvação dos homens e, por
conseguinte, contribuir não pouco para a edificação
do Corpo de Cristo."

Segue-se que a doutrina social da Igreja tem posiçóes
muito claras sobre a liberdade da pessoa humana, a
família, a sociedade civil com suas leis e profissóes.
preocupando-sc sohremaneira com a distribuiç;io da ri
queza, Aos bispos foi delegada a incumbência de expor
os métodos segundo os quais devem ser solucionados
os problemas gravíssimos da posse, do aumento c da
justa distribuição dos hens materiais. da paz e da guerra,
da fraterna convivência de todos os povos.

Fiel à sua preocupaçüo de elevar o conceito da Igreja,
o ConcIlio lembrou aos bispos a obrigação de dar o
exemplo na caridade, humildade e simplicidade de vida.
Sua posição de liderança deve ser usada para unir a
família crist~i, trabalhando todos em comunhão, côns
cios das suas obrigações.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, a evocação do Con
cOio Vaticano 11 e suas determinações foi apenas para
mostrar que Brasília tem um Pastor afinado com a dou
trina da Igreja, severo observador das suas disposições.
incansável na busca do caminho ideal para o seu melhor
cumprimento.

Mas é preciso mencionar também que o Cardeal de
Brasília tem posições pe'"oais e bem definidas sobre
os problemas maiores da nacionalidade, as disparidades
regionais, o Nordeste sofrido, o drama das populações
do campo que não têm um pedaço de chão para tirar
o seu sustento.

Nas oportunidades em que Sua Eminência Reveren
díssima tem sido .chamado a ('')inar sobre um estado
de coisas que agride a sensibilidaLk dos verdadeiros
cristãos, Dom Falcão tem manifestado claramente a
sua opinião a favQr da mudança para que todos tenham
acesso aos benefícilJs do desenvolvimento. com oportu
nidade para uma vida sadia e digna, segundo os padrões
da moderna civilização.

Por aí se vê que nosso Cardeal segue a trilha dos
seus antecessores, Desde que o padre José de Anchieta
dedicou sua vida à catequese e defesa dos índios, outro
não tem sido o papel da Igreja neste País senão zelar
para que o povo brasileiro siga o Evangelho de Cristo
num clima de liberdade que exclua qualquer forma de
opressão. Muitos foram os sacerdotes quc sacrificaram
suas vidas por esse ideal na Colônia, no Império e na
história re.cente do Brasil.

Ao comemorarmos os quarenta anos da ordenação
sacerdotal de Dom José Freire Falcão, elevemos nosso
pensamento a Deus pedindo que a Providência o conser'
ve, por longos e duradouros anos. com essas mesmas
características que lhe dão tanta grandeza e nos fazem
seus fiéis admiradores e amigos.

Era o que tinha a dizer. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Paes de Andrade) - Concedo
a palavra ao nobre Deputado Valmir Campelo, pelo
PTB.

O SR. VALMIR CAMPELO (PTB - DF. Pronuncia
o seguinte discurso,) - Exm" Sr. Presidente, Exm" e
Revm" Dom José Freire Falcão, Cardeal-Arcebispo de
Brasília, Exm',· e Revm" Dom Geraldo Ávila, Bispo Au
xiliar de BrasOia, Dom José Freire Falcão, Cardeal
Arcebispo de Brasília, está comemorando 40 anos de
ordenação sacerdotal.

Os 40 anos dc vida sac.crdotal de D. Falcão represen
tam, sem dúvida, grande glória para a Igreja Católica,
bem .como para o Brasil, em particular.

Meu conterrâneo do Ceará, acostumado à dura reali
dade do nosso sofrido povo, D. Falcão é um homem
de cultura singular e tem marcado sua atividade pasto
ral, como príncipe da Igreja, com uma demonstração
de vigor e atualidade dos preceitos cristãos.

À frente da'Arquidiocese de Brasília, D. Falcão tem
demonstrado competência e habilidade na condução
dos interesses da Igreja no Distrito Federal. Homem
de sensibilidade rara, cabc a D; .Falcão coordenar a
atuação católica na Capital Federal, cujo desempenho
é digno de exaltação. Pastor inatacável em sua fé, sacer
dote consciente de suas altas funções de Arcebispo,
D. Falcão tem marcado sua atuação pelo trabalho silen
cioso. constante e voltado para a libertação do espírito,
consubstanciando-se .como grande e autêntico .condutor
do rebanho cristão, nesse .conturbado final de milênio,
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Muito se poderia falar sobre D. Falcão. nada. porém.
que desabonasse sua conduta de sacerdote e homem
público. Tudo que podemos referir sobre esse brasileiro
ímpar diz respeito à sua dedicação e magnífico trabalho
à frcnte da arquidiocese de BrasI1ia.

Quero. portanto. em nome do Partido Trabalhiota
Brasileiro. juntar-me às homenagens a D. José Freire
Falcão pelas comemorações dos 40 anos de sua orde
nação.

Quero destacar sua brilhante atuação à frente da Ar
quidiocese de BrasOia. relevando o papel conciliador
e profícuo que temos constatado em sua gestão.

Está. pois. de parabéns D. José Freire Falcão. assim
como de parabéns estão a Arquidiocese de Brasília e
a Igreja Católica de maneira geral. por contar em seus
quadros com um homem da estatura de D. Falcão.
que honra não só a nossa Sagrada Igreja. mas o povo
brasileiro como um todo.

Parabéns. D. Falcão, Pastor do povo de BrasI1ia.
pelo transcurso dos 40 anOs de sua ordenação. e que
V. Em' possa continuar, por décadas a fio. a nOS orientar
com seus ensinamentos. com sua palavra de fé e justiça.

O SR. PRESIDENTE (Paes de Andrade) - Concedo
a palavra ao nobre Deputado Miraldo Gomes. que fala
rá pelo PDC.

O SR. MIRALDO GOMES (PDC - BA. Pronuncia
o seguinte discurso) - Sr. Presidente, Sr'" e Srs. Depu
tados. ao comemorarmos o 40" ano da Ordenação Sacer
dotal de D. José Freire Falcão. o primeiro Cardeal
de Brasília e o sétimo do Brasil. homenageamos em
sua figura Apóstola o notãvel Pastor. grande realizador.
dono de bagagem intelectual respeitável. o orgulho do
episcopado brasileiro.

D. Falcão é de Ererê. distrito de um pequeno Muni
cípio de Pereiro. no interior de Ceará.

Ordenado sacerdote em 1949. sua vida de padre ini
ciou-se na Diosece de Limoeiro do Norte. onde logo
depois passou a lecionar na Escola Normal. do Colégio
Diocesano do Seminário local; exercendo ainda a fun
ção de Diretor da Rádio Educadora Jaguaribana.

Foi sagrado Bispo em 1967. numa belíssima festa
que contou com a presença de autoridades civis e ecle
siáticas, além do povo.

Em 1972 foi transferido para a Arquidiocese de Tere
sina, Piauí, onde permaneceu até 1984, quando assumiu.
a Arquidiocese de Brasília, em substituição a D. José
Newton.

Homem de diálogo, mas de hábitos severos e conser
vadores, D. Falcão é um dos nomes de maior expressão
do clero brasileiro.

Como Cristão e possuído de grande noção apostolar.
. é contra a luta de classes. que leva oprimidos e opres

sores ao ódio e à violência.
Em sua sagrada missão apostolar. nesses 40 anos,

num formidável esforço ecumênico e assistencial. D.
Falcão vem mobilizando a caridade de todas as classes
e religiões em prol da libertação cristã. cuja arma é
o amor e fundamentalmente se dirige para a salvação
do homem, para que ele seja o agente da transformação
de toda a sociedade, sempre baseado na fé e no amor.
jamais recorrendo ao ódio.

Certamente, Sr. Presidente, Sr's e Srs. Deputados,
o nome de D. José Freire Falcão passará à posteridade.
marcando sua presença nesta vida. onde tantos tombam
esquecidos. pelo mais vibrante ecumenismo. pela dedi·
cação ao Evangélho de Cristo. sempre na luta do bem
comum, e pela personalidade marcante.

Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paes de Andrade) - Sr's e

Srs. Deputados, Sr. Cardeal Arcebispo ge BrasHia,
Dom José Freire Falcão, Dom Geraldo de Avila. Bispo
Auxiliar de BrasHia, homenageamos hoje uma das mais
preeminentes autoridades da Igreja Católica Apostólica
Romana no Brasil que. apesar dos altos cargos exerci
'dos, se mantém simples e humilde. coerente com sua
fé e com seu temperamento.

Dom José Freire Falcão. ordenado padre há quarenta
anos e hoje Cardeal-Arcebispo de Brasília, encarna fiel
mente a imagem descrita por Sua Santidade. o Papa
João Paulo lI. no Encontre com os Bispos do Brasil.
em Fortaleza; 10 de julho de 1980:

"Refiro-me à imagem que vós, Bispos Brasilei
ros, projetais em toda a Igreja e no mundo inteiro;
imagem de pobreza e simplicidade. de devotamen-
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to pleno. de proximidade ao vosso povo e plena
inserção em sua vida e seus problemas. Imagem
de Bispos profundamente conformes com o modelo
proposto pelo ConCIlio Vaticano II em seus docu
mentos~·.

Mercê de seus méritos e conduta exemplar. Sua Emi
nência Reverendíssima granjeou o respeito e a admini
ração de suas ovelhas. das autoridades e do povo em
geral, recebendo várias condecorações e títulos. como
prova de reconhecimento das comunidades por onde
passou.

Aqui, em Brasnía. Dom José Freire Falcão já deixou
a marca de grandes realizações. como a ampliação do
Seminário Maior. a construção de centros sociais nas
Paróquias, a instalação de um curso superior de religião
para leigos. de um Centro Pastoral para coordenação
de catequese e da Pastoral da Juventude. a criação de
seis Paróquias. a promoção da Pastoral Orgânica da
Arquidiocese e a dinamização do Banco da Providência.

Com um rico passado de devoção aos apostolado.
Sua Eminência Revenrendíssima pode afirmar. com au
toridade:

"Hoje se tem consciência de que a missão evan
gelizadora da Igreja não se limita à transformação
da pessoa. embora isso seja fundamental. É tam
bém exigência do Evangelho transformar a socie
dade para que as pessoas possam mais facilmente
viver a mensagem de Cristo".

E. nesta fase difícil da vida nacional. nos dá um sábio
conselho:

"É preciso que cada um examine que tipo de
contribuição pode dar ao País neste momento. sem
esperar soluções milagrosas. Precisamos evitar o
confronto".

A Presidência da Cãmara congratula-se com Dom
José Freire Falcão pelos quarenta anos de sacerdócio.
por suas posições firmes e objetivas e pela extraor
dimíria aç'lo evangelizadora que vem realizando à frente
da Arquidiocese de BrasJ1ia. augurando-lhe felicidade
e êxito em suas futuras missões.

VIII - ENCERRAMENTO
o SR. PRESIDENTE (Paes de Andrade) - Nada mais
havendo a tratar, vou encerrar a sessão.

DEIXAM DE COMPARECER OS SENHORES:

Acre

Alércio Dias - PFL; Francisco Diógenes - PDS;
Geraldo Fleming - PMDB; Maria Lúcia - PMDB.

Amazonas

Carrel Benevides - PTB: Eunice Michilcs - PFL;
Ézio Ferreira - PFL; José Fernandes - PDT.

Rondônia

José Viana - PMDB; Rita Furtado - PFL.

Pará

Benedicto Monteiro - PTB; Fausto Fernandes 
PMDB.

Tocantins

Freire Júnior - PRN; Paulo Mourão - PDC.

Maranhão

Albérico Filho - PDC; Cid Carvalho - PMDB;
Enoc Vieira - PFL; Jayme Santana - PSDB; Joaquim
Haickel - PDC; José Carlos Sabóia - PSB; Victor
Trovão - PFL; Vieira da Silva - PDS.

Piaui

Jesus Tajra - PFL; José Luiz Maia - PDS; Mussa
Demes - PFL: Paulo Silva - PSDB.

Ceará

Carlos Virgílio - PDS; Expedito Machado
PMDB; Haroldo Sanford - PMDB; Lúcio Alcântara
- PDT; Moysés Pimentel- PDT; Osmundo Rebouças
-PMDB.

Rio Grande do Norte

José Bezerra Marinho - PMDB.
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Paralba

Edivaldo Motta - PMDB; Lucia Braga - PDT.

Pernambuco

Cristina Tavares - PSDB: Fernando Lyra - PDl':
José Carlos Vasconcelos - PMDB; Marcos Queiroz
- PMDB; Osvaldo Coelho - PFL: Roberto Freire
-PCB.

Alagoas

Albérico Cordeiro - PFL; Antonio Ferreira-PFL:
Geraldo Bulhões - PRN.

Sergipe

Bosco França - PMDB.

Bahia

Abigail Feitosa - PSB: França Teixeira - PMDB:
Joaci Góes - PMDB; João Carlos Bacelar - PMDB;
Jorge Medauar - PMDB; José Lourenço - PFL; Má
rio Lima - PMDB: Nestor Duarte - PMDB; Prisco
Viana - PMDB; Raul Ferraz - PMDB; Sérgio Brito
-PRN.

Espírito Santo

Pedro Ceolin - PFL; Rose de Freitas - PSDB.

Rio de Janeiro

Aloysio Teixeira - PMDB~ Amaral Netto - PDS;
Anna Maria Rattes - PSDB; Brandão Monteiro 
PDT~ César Maia - PDT; Doutc1 de Andradc - PDT;
Jayme Campos - PRN; José Maurício - PDT: Márcia
Cibilis Viana - PDT; Roberto Jefferson - PTB~ Ru
bem Medina - PRN~ Sérgio Carvalh", - PDT; Sotero
Cunha- PDC.

Minas Gerais

Álvaro Antônio - PMDB: Alysson Paulinelli 
PFL; Bonifácio de Andrada - PDS; Christóvam Chia·
radia - PFL; Hélio Costa - PRN; Israel Pinheiro
-PMDB~ Lael Varella - PFL; Luiz Leal - PMDB;
Mário Assad - PFL; Mário de Oliveira - PRN; Mauro
Campos - PSDB; Melo Freire - PMDB; Mello Reis
- PDS: Oscar Corrêa - PFL; Paulo Delgado - Pl';
Roberto Vital- PRN; Ronaldo Carvalho - PMDB:
Sérgio Werneck - PMDB.

São Paulo

Afif Domingos - PL; Airton Sandoval - PMDB;
Antonio Carlos Mendes Thame - PSDB; Antônio Sa
lim Curiati - PDS: Arnold Fioravante - PDS; Cunha
Bueno - PDS; Del Bosco Amaral- PMDB; Delfim
Netto - PDS; Fábio Feldmann - PSDB; Farabulini
Júnior - PTB; Fernando Gasparian - PMDB; Fran
cisco Amaral - PMDB; João Herrmann Neto - PSB;
João Rezek - PMDB; José Camargo - PFL; José
Carlos Grecco - PSDB; José Egreja - PTB; Leonel
Júlio - PPB; Luiz Gushiken - PT; Luiz Inácio Lula
da Silva-PT; Paulo Zarzur - PMDB; Ulysses Guima
rães-PMDB.

Goiás

João Natal - PMDB; José Freire - PMDB; José
Gomes - PRN; Lúcia Vânia - PMDB; Luiz Sover
- PMDB; Maguito Vilela - PMDB; M~uro Miranda
-PMDB.

Distrito Federal

Márcia Kubitschek - PRN; Maria de Lourdes Aba·
dia-PSDB.

Mato Grosso

Joaquim Sncena - PTB; Jonas Pinheiro - PFL:
Júlio Campos - PFL; Osvaldo Sobrinho - PTB: Ro
drigues Palma - PTB.

Paraná

Borges da Silveira - PDC; Ervin Bonkoski - PTB;
Mattos Leão - PMDB; Nilso Sguarezi - PMDB; Pau
lo Pimenlel- PFL; Renato Johnsson - PRN.

Santa Catarina

Alexandre Puzvna - PMDB.
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Rio Grande do Snl

Arnaldo Marangon - PT; Arnaldo Prieto - PFL;
Carlos Cardinal- PDT; Hilário Braun - PMDB; Lélio
Souza - PMDB; Nelson Jobim - PMDB; Paulo Min
carone - PTB; Victor Faccioni - PDS.

Roraima

Marluce Pinto - PTB; Ottomar Pinto - PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Paes de Andrade) - Encerro
a sessão, designando para amanhã dia 15. 6'-feira. às
9:00hs.

Encerra-se a Sessão às 19 horas e 21 minutos.

DISCURSO PROFERIDO PELO SR. ERNES
TO GRADELLA NA SESSÃO DE5 DE SETEM
BRO DE 1989.

O SR. ERNESTO GRADELLA (PT - SP.) - Sr.
Presidente, Srs. Deputados, inicialmente. gostaria de
chamar a atcnção desta Casa para a prisão ocorrida
há alguns dias, e que se mantém, do Vereador Romildo
Raposa, quc apoia a luta dos trabalhadores sem terra
e sem teto da cidade de Diadema.

O companheiro Romildo Raposo, que. ao lado de
outros, teve um papel importante ao apoiar a luta
dos trabalhadores quc ocupavam o "Buraco do Cazu
za", se encontra ainda preso, por determinação do juiz
daquela comarca. E tudo isso porque Romildo defende
os interesses da maioria da população.

Na verdade, Romildo é hoje o único preso político
deste País c é necessário que, dcsta Casa. parta um
posicionamento com relação à punição deste compa
nheiro.

Romildo Raposa, ao tomar esta atitude, defende o
programa pelo qual foi eleito, a sua plataforma eleitoral,
o programa do Partido dos Trabalhadores, que, por
sua vez, defende o direito dos trabalhadores à terra
e à moradia.

Esta posição do partido é reiterada pelo companheiro
Lula, candidato à Presidência da República pela Frente
Brasil Popular, que estabelece que todos os trabalha
dores têm direito, na sua luta por moradia. a ocupar
terrenos vazios, que não estejam servindo a um progra
ma de moradia.

Portanto, 'manifestamos nossa solidariedade a esse
companheiro, a exemplo do que já estão fazendo a
Regional de Diadema, a Associação dos Professores
do Ensino Oficial - temos de lembrar que o compa
nheiro Romildo é um professor - a Associação dos
Funcionários Públicos e a Associação dos Moradores
em Favelas de Diadema. É a essa luta que nos somamos,
porque a achamos importante. Ao que, como o Depu
tado do Rio Grande do Sul João de Deus, vêm aqui
dizer que a política do Partido dos Trabalhadores está
mudando, indo contra aqueles que hoje brigam por
moradias, gostaria de dizer que, ao contnhio, a luta
do Partido dos Trabalhadores é a mesma. Se hoje, o
Prefeito dc Diadema vai contra o programa pelo qual
foi eleito, ele não tem o apoio dos petistas daquelc
Município. Mais do que isso, se Deputados como S.
Ex', quando da elaboração da Constituição, se tivessem
colocado a favor da reforma agrária e da reforma urba
na, csta situação já estaria resolvida há tempos. Infeliz
mente, posições reacionárias foram tomadas na Consti
tuinte, a respeito do uso da terra urbana c da reforma
agrária, o que tem dificultado a solução dos problemas
da população, principalmente os da grave falta de mora
dias.

Sr. Presidente, a seguir, passo a perseguição que sofre
Agostinho dos Santos de Castro, por parte da Caixa
Econômica Estadual do Estado de São Paulo, através
do seu Presidente, Dr. Nildo Masini, que move contra
esse companheiro um processo, desrespeitando sua ati
vidade sindical, na defesa dos interesses dos próprios
funcionários da Caixa Econômica Estadual:

Nome - Agostinho dos Santos de Castro
Funcionário da Caixa Econômica Estadual (CEE) 
SP.
L~tado no Centro de Processamento de Dados.
Suspenso desde 15 de junho de 1989, sem recebimento
dos proventos.
Funcionário desde 1984 da CEE - SP.

Em 25 de abril deste ano, quando do fechamento
de agências da CEE - SP, que acarretaria centenas
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de demissões, o Sindicato dos Bancários chamou um
dia de manifestação, com paralisação de 1 hora nas
agências, com leitura de manifesto de repúdio à medida
anti-social da diretoria da CEE - SP.

Agostinho, membro da CIPA (vice-presidente), so
mou-se ao chamado do Sindicato e COrreu ao seu setor
de trabalho, convocando os colegas para a manifestação
contra o fechamento das agências e contra as demissães.

Além de estar em seu local de trabalho, Agostinho,
como vice-presidente da CIPA, tinha garantia de visto
ria em qualquer departamento da empresa. Não obstan
te, Agostinho foi suspenso desde junho, sem vcnci
mentos e, na próxima segunda-feira, 11109, julga-se o
seu processo na Justiça. A alegação da CEE - SP
tem caráter fascista, anticonstitucional. Sustentada em
meias-verdades. manobras burocráticas c em reaciona
rismo da pior espécie, diz o documento de acusação
que Agostinho realizou "ato de mau procedimento e
indisciplina ( ... ), invadiu o DEPRO e chamou à adesão
a uma para grevc geral ilegal ( ... ). c que dois dias depois,
27104, adentrou, sem autorização (... )0 CPD, local con
siderado esscncial pela lei de grcve' ,.

Como pode um funcionário invadir o seu próprio
local de trabalho ou aden\rar sem autorização o CPD,
que é a sua seção? Além do mais, o Sr. Nildo Masini
deveria, antes de agredir a Constituição, nas raras coisas
que servem ao trabalhador, para ser um administrador
ao menos razoável, ao invés de se ocupar em fecha
mento de agências e de demissões de funcionários, como
no início do ano, deveria se ocupar um pouco mais
em estudar o direito dos trabalhadores, como o dos
cipeiros, que têm garantido livre acesso a todas as de
pendências da empresa.

Mais do que isso, o Sr. Masini deveria ocupar-se
mais com a verdade total dos fatos, para não incorrer
em erros ou e4uívocos tendenciosos, tão incondizentes
com sua função. Que greve geral estava sendo convo
cada em 25 de abril? E quem julgou ilegal a virtual
greve geral, que ninguém sabe, ninguém viu. no dia
25 de abril?

O que estava sendo chamado era um dia de manifcs
tação, com paralisações'parciais e leitura de manifesto.
Isto tudo contra uma política autoritária e anti-social
do Sr. Orestes Quércia, Governador de São Paulo, polí
tica que, obviamente, o Sr. Nildo Masini não se atreve
a defender junto ao funcionalismo da CEE - SP.

Observando bem o conteúdo da acusação da Caixa,
podemos constatar o verdadeiro conteúdo fascista e an
ticonstitucional da representação da CEE - SP. Fala
o texto da acusação em invasão de Departamento em
autorização para o trabalho sindicat, em greve ilegal,
lei de greve de José Sarney e outros.

A CEE - SP agride a Constituição porque não consi
dera o trabalho sindical e o livre direito de greve como
um direito dos trabalhadores em todas as sociedades
democráticas. Pelo Sr. Nildo Masini, estaríamos ainda'
agora com a lei de greve de Sarney. Agride a Consti
tuição naquilo que parcamente há de interesse para
os trabalhadores c aplica uma punição draconiana con
tra o companheiro Agostinho.

Conclamamos todos os democratas desta Casa a exigi
rem a imediata suspensão da punição e do julgamento
do companheiro Agostinho, por serem duas farsas mon
tadas pelo Sr. Nildo, que se tenta valer da força de
sua autoridade dc presidente da CEE - SP contra um
funcionário, e o pagamento de todos os atrasados ao
companheiro Agostinho, inclusive dos encargos sociais.

Não vamos permitir que novos Antonios Carlos Ma
galhães pisoteiem o direito dos trabalhadores impune
mente.

ATO DA MESA
APOSENTADORIA

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das
atribuições que lhe confere o artigo 1', inciso I, alínea
b, ,do Ato da Mesa n' 119, de 30 de março de 1989,
resolve, nos termos do artigo 40, inciso III, alínea a,
da Constituição da República Federativa do Brasil,
combinado com os artigos 183, inciso lI, alínea a, e
186, inciso I, alínea a, da Resolução n' 67, de 9 de
maio de 1962, conceder aposentadoria a JOANIR FER
REIRA DE OLIVEIRA, no cargo de Técnico Legisla
tivo, CD-AL-Oll, Classe Especial, Referência NS-25,
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do Ç2uadro Permanente da Câmara dos Deputados, caJU
o provcnto aumentado de 20%, na forma do artigo
193. inciso lI, da Resolução n" 67, citada.

Câmara dos Deputados, 18 de agosto de 1989. 
Deputado Paes de Andrade, Presidente da Câmara dos
Deputados.

ATAS DAS COMISSÕES

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA

13' Rennião Ordinária,
Realizada em 12 de setembro de 1989.

Às onze horas do dia doze de setembro de mil nove
centos e oitenta e nove reuniu-se a Comissão de Minas
e Energia da Câmara dos Deputados, em Brasília-DF,
na sala número vinte e um do Anexo lI, sob a Presi
dência do seu titular, Deputado Octávio Elísio. Presen
tes os Senhores Deputados: Alcides Lima. Raquel Cân
dido, Eduardo Moreira, Osvaldo Macêdo, Victor Fac
cioni, Maurício Pádua, Genésio de Barros, Maguito
Vilela, Geovani Borges, Aécio de Borba, Gabriel Guer
reiro, José Santana, Mauro Campos, Luiz Alberto Ro
drig~es, Vla~imir Palmeira, Maurício Campos, Domin
gos Juvenil, Ezio Ferreira e António Ferrcira. Havendo
número regimental o Senhor Presidente declarou aber
tos os trabalhos. Lida e aprovada a ata da reunião ante
rior, sem restrições. ORDEM DO DIA: Votação do
Substitutivo do Autor ao Projeto de Lei n' 1.816/89,
que "Regulamenta o ar!. 43 do Ato das Disposições
Transitórias da Constituição, e dá outras providências".
Autor: Deputado Geovani Borges. Relatora: Deputada
Raquel Cândido. Parecer: "Favorável, com Substitutivo.
O Senhor Presidente passou a palavra a Senhora Rela
tora. A Deputada Raquel Cândido fez esclarccimentos
sobre a inserção, em seu Parecer, de alterações pro
postas por membros da Comissão durante a discussão
da matéria, na reunião anterior, procedendo em seguida
a leitura do Relatório. Passou-se à VOTAÇÃO.
APROVADO. unanimemente, o Parecer da Relatora,
sem restrições. O Projeto vai à Coordenação de Comis
sões Permanentes. Com a palavra, o Senhor Deputado
Victor Faccioni solicitou fosse marcada a data definitiva
para a realização do Seminário sobre o Carvão. O Se
nhor Presidente sugeriu os dias dezessete e dezoito de
outubro próximo. Aprovado pelo plenário. A seguir
usou da palavra o Senhor Deputado Gabriel Guerreiro
lembrando da aprovação por estc órgão técnico da reali
zação do Seminário sobre a Questão Mineral, esclare
cendo que tendo em vista o processo político da eleição
presidencial nos próximos dias, sugeria que o mesmo
fosse realizado no princípio de março do próximo ano,
mas que, antes, o grupo de trabalho sobre mineração,
juntamente com a Comissão, poderiam fazer ampla con
sulta aos setores competentes para o fim especial de
esboçar o Código de Mineração e sua legislação corre
lata. O Senhor Presidente, acolhendo a sugestão do
Deputado Gabriel Guerreiro, solicitou aos presentes
que apresentassem sugestões para Audiência Pública
até a próxima reunião de terça-feira. Aprovada pelo
plenário a realização do Seminário sobre a Questão
Mineral para o início de março do próximo ano. Esclare
ceu, ainda, que a Comissão está aguardando a decisão
sobre os Projetos de Lei já distribuídos aos Senhores
Deputados para exame de seus parecercs. Usou da pala
vra, a seguir, o Senhor Deputado Geovani Borges, fa
zendo apelo à Presidência no sentido de agilizar a trami
tação do Projeto de sua autoria, aprovado _n_esta data,

. o Senhor Presidente, respondendo, disse que a Comis
são fará tudo nesse sentido. Continuando, solicitou que
os Senhores Deputados Victor Faccioni e Eduardo Mo
reira compusessem comissão para a realização do Semi
nário sobre o Carvão e também que eptrassem em con
tato com os Scnhores Deputados Luiz Alberto Rodri
gues e Gabriel Guerreiro, coordenadores dos grupos
de energia e mineração, devido à interligação dos temas
das duas áreas. Nada mais havendo a tratar, foi encer
rada a reunião às doze horas e dez minutos. E, para
constar, eu AIlia Tobias, Secretária, lavrei a presente
ata que, após lida e achada conforme, será assinada
pelo Senhor Presidente. - Deputado Octávio'EIlsl0,
Presidentc.
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COMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO
lO' Reunião Ordinária

Realizada em 31 de agosto de 1989.
TURMA "A"

Às dez horas e vinte minutos do dia trinta e um
de agosto de mil novecentos e oitenta e nove. reuniu-se
na Sala n" 15 do anexo lI. a Turma "A" deste Órgão
Técnico. pre,entes os Senhores Deputados: Irma Passo
ni (Prcsidcnta). Gidel Dantas. Wagner Lago. Aristides
Cunha. Atila Lira. Nosser Almeida. Naphtali Alves
de Souza. Paulo Zarzur. Francisco Küster. Geraldo
Campos e Carlos Vinagre. Abertos os trabalhos foi dis
pensada a leitura da Ata da Reunião anterior. a requeri
mento do Deputado Aristides Cunha e. em votação.
foi aprovada por unanimidade. A seguir a Senhora Pre
sidenta comunicou que a Deputada Sadie Hauache en
contrava-se cm licença para tratamento de saúde no
período de 16 a 31 de agosto. Passou-se então a seguinte
ORDEM DO DIA: I) Projeto de Lei n' 4.986/85 (Men
sagem n" R51R5) que "altera dispositivo da Lei n" 6.3R9.
de 9 de dezembro de 1976, que fixa as referências de
salário dos empregados de Grupo-Processamento de
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Dados". AUTOR: Poder Executivo. RELATOR: De
putado Wagner Lago. PARECER: Pela aprovação do
projeto. Em discussão. usou da palavra o Relator. Em
votação. O parecer foi aprovado por unanimidade. 2)
Projeto de Lei n' 5.985/85, quc "dispõe sobre a alienação
de imóvel residencial de propriedade da União e do
Fundo Rotativo Habitacional de Brasília-FRHB. e dá
outras providências. AUTOR: Senado Federal. RELA
TOR: Deputado Gidel Dantas. Parecer: Pela aprovação
do projeto. Em discussão. usaram da palavra os Senho
res Deputados: Irma Passoni. Wagner Lago. Francisco
Küster. Geraldo Campos e Aristides Cunha, sendo que
cstc pediu vista do processo, no que foi atendido. 3)
Indicação n' 1/89. que "sugere à Mesa a elaboração
de proposição acessória. de forma a ser incluída no
art. 1'.' do Projeto de Lei Complementar n" 19. de 1988,
o Poder Legislativo". AUTOR: Deputado Haroldo
Sanford. RELATOR: Deputado Geraldo Campos. PA
RECER: Pela prejudicialidade. Em discussão. usou da
palavra o Relator. Em votação, o parecer foi aprovado
por unanimidade. Esgotada a pauta dos trabalhos. a
Senhora Presidenta submcteu à Comissão o cancela
mento da Reunião de Audiência Pública programada

Setembro de 1989

p:ll'a o dia quatorze de setembro próximo. tendo como
convidado o Dr. Carlos Blanco. "Ministro para Refor
ma deI Estado de Venezuela". tendo em vista a exigüi
dade do tempo para preparar uma reunião de tal porte.
já que o convidado era Ministro de Estado de um país
estrangeiro. c que ainda, no mesmo período. estavam
sendo programadas apreciações de matérias urgentes
c importantes pela Dire<;ão da Cãmara dos Deputados.
Em diseuss~10.usaram da palavra os Deputados GemIdo
Campos. Francisco Küster. Aristides Cunha e Wagner
Lago. Em votação. o cancelamento foi aprovado por
a Senhora Presidenta comunicou a realização da Plená
ria Nacional da Intersindical de Servidores Públicos Fe
derais. de dois a três de setembro. para decidir sobre
a proposta a ser apresentada sobre Regime Jurídico
e Sistema de Carreira, pedindo O apoio da Comissão
para o evento. no que foi aprovado por unanimidade.
Scm que nenhum dos presentt:s quisesse fazer o uso
da palavra. a Senhora Presidenta encerrou a reunião
às onze horas. E. para constar. eu Ronaldo de Oliveira
Noronha. Secrctário. lavrei a presente Ata que. depois
de lida. aprovada e assinada pela Senhora Presidcnta,
será enviada à publicação.
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Aloísio Vasconcelos
Antonio Britto
Antonio Gaspar
Bete Mendes
Eliel Rodrigues
França Teixeira
Hénrique Eduardo Alves
José Carlos Martinez
José Costa .
José Ulísses de Oliveira
Luiz Leal

Antôniõ Salim Curiati
Àrnold Fioravante

Ervin Bonkoski
JoséElias

Florestan Fernandes

Lysâneas Maciel
Luiz Salomão

Cristina Tavares
Koyo Iha

Afif Domingos

Ângelo Magalhães
Arolde de Oliveira
Átila Lira
Eliézer Moreira
Eraldo Trindade
Francisco Coelho

João da Mata

Manuel Domingos

PDC
Eduardo Siqueira Campos

PSB

Raquel Capiberibe

Secretário: Maríza da Silva Mata
Ramais: 6902 - 6903

COMISSÃO DE CIÊNCIA
E TECNOLOGIA,

COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA
Presidente: Antonio Gaspar - PMDB - MA
Vice-Presidentes: José Costa - PMD-B - AL

Álvaro Valle ~ PL - RJ
Arolde de Oliveira - PFL - RJ

Titulares
PMDB

Eduardo Bonfim
PC do B

PFL

José Tavares
José Viana
Maguito Vilela
Moisés Avelino
Onofre Corrêa
Percival Muniz
Raul Ferraz
Renato Bernardi
Ruy Nedel
Sérgio Spada

PSB

Juarez Marques Batista
Ziza Valadares

PL

Telmo Kirst
PDS

Mauricio Nasser
Nestor Duarte
Neuto de Conto
Nyder Barbosa
Raul Belém
Rosa Prata
Rospide Netto
Santinho Furtado
Valdir Colatto
Waldyr Pugliesi

Gilson Machado
Humberto Souto
Luiz Marques
Maurício Campos
Narciso Mendes
1 Vaga

PSDB

PC do B

Suplentes

PMDB

Eurico Ribeiro
Mello Reis

Aldo Arantes

José Carlos Sabóia

Antônio de Jesus
Celso Dourado
Del Bosco Amaral
Hilário Braun
Iturival Nascimento
Ivo Cersósimo
Ivo Mainardi
Jorge Vianna
Jovanni Masini
Lélio Souza
Marcos Queiroz

Alexandre Puzyna
Antônio Câmara
Doreto Campanari
Fausto Fernandes
Genésio Bernardino
Geraldo Bulhões
Geraldo Fleming
João Maia
João Rezek
José Amando
José Freire

Oswaldo Almeida

Cristina Tavares
Dirce Tutu Quadros

Antônio Ueno
Assis Canuto
Cleonâncio Fonseca
Costa Ferreira
Dionísio Dal Prá



PC doB

PC do B

Adolfo Oliveira

João Herrmann Neto

PDC

Orlando Bezerra
Ricardo Izar
Waldeck Omelas

PT

PSDB
Lézio Sathler

Roberto Augusto

PFL

PFL

PDS
Myriam Portella

PTB

Rita Camata
Simão Sessim
Ubiratan Spinelli

PDT
Chico Humberto

PSDB
Paulo Silva

PMDB
José Maranhão
Luis Roberto Ponte
'Prisco Viana
Raul Ferraz
Ruy Nedel
Vingt Rosado

Suplentes
PMDB

Paulo Sidnei
Ronaldo Carvalho
Valdir Colatto
Waldir Pugliesi
3 Vagas

Caio Pompeu
Fábio Feldman

José Luiz Maia

Agassiz Almeida
Antônio de Jesus
Francisco Carneiro
Gabriel Guerreiro
Gerson Marcondes
José Dutra

Jairo Azi

Lurdinha Savignon

Cleonâncio Fonseca
Leur Lomanto
Luiz Marques
Manoel Castro

Secretária: Marci Ferreira Lopes
Ramais: 6998 - 7001

COMISSÃO DE
DESENVOLVIMENTO URBANO,

INTERIOR E ÍNDIO
Presidente: Mário Assad - PFL - MG
Vice-Presidentes: Etevaldo Nogueira - PFL - MG

Raul Ferraz - PMDB - BA
Jairo Azi - PDC - BA

Titulares

Chagas Duarte

Paulo Zarzur Sérgio Naya
3 Vagas

PFL
Aloysio Chaves Gilson Machado
Antônio Ferreira Osmar Leitão
Enoc Vieira Sérgio Brito
Etevaldo Nogueira

PSDB
Antonio Perosa José Serra
Geraldo Campos

PDS
Ary Valadão Mello Reis

PDT
Brandão Monteiro César Maia

PTB
Marluce Pinto Mendes Botelho

PT
Florestan Fernandes

1 Vaga PDC

Anna Maria Rattes
José Carlos Grecco

Antônio Ferreira
Christóvam Chiaradia
Etevaldo Nogueira
Mario Assad

Álvaro Antonio
Antônio Britto
Asdrubal Bentes
Chagas Neto
Fernando Velasco
Firmo de Castro
José Carlos Vasconcelos

João da Mata (PDC)

Valmir Campelo
PTB

PT

Octávio Elísio

PDC

Cunha Bueno
PDS

PFL Narciso Mendes
Pedro Canedo
Sarney Filho

1 Vaga
PDT

Roberto Augusto

PDC

PT

PTB

PDT
Sérgio Carvalho

Paes Landim
Ricardo Izar
Sadie Hauache

PDS
Osvaldo Bender

PFL

PDC

PTB
Leonel Júlio

PT

PSDB

PSDB
Juarez Marques Batista

Suplentes
PMDB

Manoel Moreira
Maria Lúcia
Uldurico Pinto
5Vagas

Suplentes
PMDB

Joaquim Haickel
Mário de Oliveira
Milton Lima
Paulo Almada

Nelson Aguiar

Artenir Werner

Anna Mana Rattes
Carlos Mosconi

Paulo Delgado

Joaquim Sucena

Francisco Pinto
Harlan Gadelha
Hélio Manhães
Ivo Lech
Jorge Uequed

COMISSÃO DE
DEFESA NACIONAL

Presidente: Furtado Leite - PFL - CE
Vice-Presidentes: Dionísio Dal Prá - PFL - PR

Annibal Barcellos - PFL - AP
Ottomar Pinto - PMDB - RR

Titulares
PMDB

Ivo Cersásimo
Manoel Moreira
Nyder Barbosa
Ottomar Pinto
Paulo Sidnei
Renato Vianna
1 Vaga

Miraldo Gomes

Elias Murad

Gumercindo Milhomem

Antônio Câmara
Edivaldo Motta
Expedito Machado
Francisco Pinto
Geraldo Fleming
Haroldo Sanford

Paulo Mourão

Secretário: Jarbas Leal Viana
Ramais: 6930 - 6931

Alysson Paulinelli
Alziro Gomes
Eliézer Moreira
Lúcio Alcântara

Paulo Ramos

Domingos Juvenil
Fernando Velasco
Gilson Machado
Hélio Rosas

José Genoíno

Farabulini Júnior

Anníbal Barcellos
Dionísio Dal Prá
Furtado Leite
Orlando Bezerra

Carlos Virgl1io

Sotero Cunha

Arnaldo Martins
José Guedes

José Luiz Maia

1 Vaga

Rodrigues Palma

Lélio Souza
Manoel Mota
Maurício Nasser
Nestor Duarte
Raimundo Bezerra
Ubiratan Aguiar
Wagner Lago
6 Vagas

1 Vaga

Jesus Tajra
Jesualdo Cavalcanti
Narciso Mendes
Sarney Filho
2 Vagas

Lúcia Braga
Sandra Cavalcanti
Waldeck Ornélas

Raimundo Bezerra
Raimundo Rezende
Renato Bernardi
Ronaldo Carvalho
Samir Achôa
Valdir Colatto

PT

PFL

PDS

PTB

PDT

PFL

Eurico Ribeiro

PDT
Paulo Ramos

PDS

PSDB
Vicente Bogo
1vaga

PSDB
José Guedes

Suplentes
PMDB

Titulares
PMDB

Lysâneas Maciel
Gonzaga Patriota

Ervin Bonkoski
Roberto Jefferson

Ernesto Gradella

Adylson Motta
Jorge Arbage

Airton Cordeiro
Alcides Lima
Benito Gama
Enoc Vieira
José Thomaz Nonô

Aécio Neves
Egídio Ferreira Lima

Afrísio Vieira Lima
Aluisio Campos
Antonio Mariz
Asdrubal Bentes
Francisco Salcs
Genebaldo Correia
José Melo
Jovanni Masini

PSB
1 Vaga

Secretário: Ruy Ornar Prudêncio da Silva
Ramais: 6920 - 6921

PDC
Eduardo Siqueira Campos

PL

COMISSÃO DE DEFESA
DO CONSUMIDOR E

DO MEIO AMBIENTE
Presidente: Joaci Góes - PMDB - BA
Vice-Presidentes: Antonio Câmara - PMDB - RN

'Fábio-Feldmann - PSDB - SP
Raquel Cândido - PDT - RO

PSB
Aldo Arantes

Eduardo Bonfim

Aécio Neves
Antônio Câmara
Geraldo Bulhões
Joaci Goes
João Maia
José Melo
Paulo Sidnei

Cláudio Ávila
Gandi Jamil
Jofran Frejat
Júlio Campos

Fábio Feldmann
Geraldo Alckmin Filho

Raquel Cândido

Victor Faccioni



Lídice da Mata

PL

Álvaro Valle

João Herrmann Neto

Ney Lopes
Orlando Pacheco
Rita Furtado
Sandra Cavalcanti
Sarney Filho

PFL

Suplentes
PMDB

Mário Martins
Mauro Miranda
Messias Soares
Plínio Martins
Roberto Vital
11 Vagas

Amilcar Moreira
Daso Coimbra
Djenal Gonçalves
Henrique Eduardo Alves
José da Conceição

Alceni Guerra
Alysson Paulinelli
Ângelo Magalhães
Erico Pegoraro
Lauro Maia
Manoel Castro

PSB

PCdo B

PT

PDS

Horácio Ferraz

1 Vaga

Orlando Bezerra
Oscar Conêa
Ricardo Izar

Osvaldo Bender

Bocayuva Cunha

Kovu lha
Vil~on Souza

PTB

PDT

PDC

PSDB

Amaurv Müller
Luiz Salomão

Fábio Raunheitti
Feres Nader

Antoniocarlos Mendes
Thame.

Dirce Tutu Quadros

José Gomes

VirgI1io Guimarães

José Luiz Maia
Adauto Pereira

Arolde de Oliveira
Christovam Chiaradia
Cláudio Ávila
Ibere Ferreira

PDC
Gidel Dantas

Secretário: Benício Mendes Teixeira
Ramais: 6971 - 6072

COMISSÃO DE ECONOMIA.
INDÚSTRIA E COMÉRCIO .

Presidente: Ricardo Fiuza - PFL - PE
Vice-Presidentes: Airton Cordeiro - PFL - PR

Osmundo Rebouças - PMDB 
CE
César Maia - PDT - RJ

Titulares

Irma Passoni

PDS
Carlos Virgílio Eurico Ribeiro

PDT
Raquel Cándido 1 Vaga

PTB
Milton Barbosa (PDC) Valmir Campelo

PT

Ademir Andrade
PSB

PCdoB
Manuel Domingos

PT

PL

Nelson Seixas

Gastone Righi

PDT

1 Vaga

PTB

PDS

PDC

PSDB
Paulo Silva
Robson Marinho

José Serra

PFL
Manoel Castro
Mussa Demes
Rita Furtado

PDS

PSDB

PMDB
José Freire
Luiz Alberto Rodrigues
Osmundo Rebouças
Roberto Brant
Sérgio Naya
I Vaga

José Carlos Coutinho

Benedicto Monteiro
Elias Murad

Fernando Lyra
Florieeno Paixão

Adylson Motta
Aécio de Borba

Jonival Lucas

Gumercindo Milhomem

Autur"da Távola
Moema São Thiago

PCdoB

Francisco Küster
José Carlos Grecco

Secretária: Tasmânia Maria de Brito Guerra
Ramais: 6980 - 6977

COMISSÃO DE FINANÇAS
Presidente: Francisco Dornelles -PFL - RJ
Vice-Presidentes: Arnaldo Prieto - PFL - RS

Fernando Bezerra Coelho - PMDB
-PE
José Serra - PSDB - SP

Titulares

1 Vaga

Arnaldo Prieto
Benito Gama
Francisco Dornelles
Levy Dias

Edmilson Valentim

PSB

Arnaldo Martins
Cid Carvalho
Fernando Bezerra Coelho
Francisco Sales
Gonzaga Patriota
Irajá Rodrigues
João Carlos Bacelar

Jesualdo Cavalcanti
José Queiroz
Luiz Marques
Osvaldo Coelho
Pedro Canedo

PT

PDT
Tadeu França

Sólon Borges dos Reis

PDS
Eurico Ribeiro

PTB

PSB

PSDB
Jorge Hage
Octávio Elísio

PL

PMDB
José Freire
José MaranhãO
Maguito Vilela
Márcia Kubitschek
Márcio Braga
Mauro Sampaio
Renato Bernardi
Rita Camata
Sérgio Spada
Ubiratan Aguiar

PCdoB

PFL
Agripino dc Oliveirll Lima
Átila Lira
Cleonâncio Fonseca
Costa Ferreira
Eraldo Tinoco
Evaldo Gonçalves

Arnold Fioravante
Artenir Werner

Caio Pompeu
Hermes Zaneti

Márcia Cibilis Viana
Nelson Aguiar

Fábio Raunheitti
Osvaldo Sobrinho

Lídice da Mata

José Luiz de Sá

Titulares

1 Vlrga

Secretária: Maria Laura Coutinho
Ramais: 7016 - 7019

COMISSÃO DE
EDUCAÇÃO,CULTURA,
ESPORTE E TURISMO

Presidente: Ubiratan Aguiar - PMDB - CE
Vice-Presidentes: Celso Dourado - PMDB ~ BA

Jorge Hage - PSDB - BA
Florestan Fernandes - PT - SP

. Afrísio Vieira Lima
Agassiz Almeida
Bete Mendes
Celso Dourado
Chagas Neto
Fausto Fernandes
Flávio Palmier da Veiga
Gerson Vilas Boas
Hélio Rosas
Iranildo Pereira
Joaquim Haiekel

Marcos Queiroz
Max Rosenmann
Nelson Jobim
Paulo Mincarone
Rosa Prata
10 Vagas

Felipe Mendes

PT

PL

Márcia Cibilis Viana

PFL
Luiz Eduardo
Ricardo Fiuza
Ronaro Corrêa

·Saulo Coelho
Vinicius Cansanção

PTB
Gastone Righi

PDT

PDS

Vladimir Palmeira
PDC

PSDB
Virgildásio de Senna
Ziza Valadares

PMDB
Jorge Leite
José Geraldo
Lúcia Vânia
Luís RoberteJ"'Ponte
Marcelo Cordeiro
Milton Reis
Osmundo Rebouç~

Oswaldo Lima Filho
Ralph Biasi
Roberto Brant

Suplentes
PMDB

Albérico Filho
Amilcar Moreira
Emani Bodrim
Fernando Bezerra Coelho
Fernando Gasparian
Francisco Carneiro
Genebaldo Correia
Geovah Amarante
Hélio Duque
Israel Pinheiro
João Agripino

Artur Lima Cavalcanti
César Maia

Airton Cordeiro
Ézio Ferreira
Gilson Machado
José Mendonça Bezerra
José Moura
José Thomaz Nonô

Basílio Villani
Jayme Paliarin

Cunha Bueno
Delfim Netto

Ernesto Gradella

Bosco França
Darcy Deitas
Firmo de Castro
José Costa
Luiz Soyer
Luiz Vianna Neto

José Maria Eymael

Flávio Rocha

·José Serra
Ronaldo Cesar Coelho

PFL
Florestan Fernandes Paulo Delgado Aécio de Borba Felipe Mendes

Antônio Veno
Arnaldo Prieto

.lofran Frejat
José Jorge Milton Barbosa

PDC
César Maia

PDT
José Fernandes



Suplentes
PMDB Bonifácio de Andrada

João Agripino
José Carlos Vasconcelos
Samir Achôa Bocayuva Cunha
Tidei dc Lima
4 Vagas

Basílio VilIani

Luiz Gushiken

Jonival Lucas

PTB

Horácio Ferraz
PT

PDC

Carlos Vinagre
Cid Carvalho
Délio Braz
Denisar Arneiro
Haroldo Sabóia

PFL Benedicto Monteiro

PDS

Francisco Diógenes

PDT
Luiz Salomão

PTB
José Elias

PSDB
Euclides Scalco Rose de Freitas
Ronaldo Cezar Coelho

Expedito Machado
Fernando Gaspanan
João Natal
lranildo Pereira
Lúcia Vânia
Milton Reis

Alceni Guerra
Cleonâncio Fonseca
Gandi Jamil
José Lins

Arnold Fioravante

Suplentes
PMDB

Nyder Barbosa
Oswaldo Lima Filho
Sérgio Werneck
4 vãgas

PFL

Orlando Bezerra
Rubem Medina
Sérgio Brito

PDS
Victor Faccioni

Alércio Dias
Enoc Vieira
José Lins
Furtado Leite

FranciscQ. Küster
Geraldo Campos

Felipe Mendes

Brandão Monteiro

Basílio VilIani

Luiz Gushiken

Leur Lomanto
Mussa Demes
Stélio Dias

PSDB
José Guçdes

PDS
Gerson Peres

PDT
José Fernandes

PTB
Farabulini Júnior

PT

PDC

PT
Antônio Marangon

PDC
José Maria Eymael

Secretária: Állia Felício Tobias
Ramais: 6945 - 6947

COMISSÃO DE
RELAÇÕES EXTERIORES

Presidente: Bernardo Cabral - PMDB - AM
Vice-Presidentes: Márcia Kubitschek - PMDB - DF

Aloysio Chaves - PFL - PA
Adolfo Oliveira - PL - RJ

Titnlares
PMDB

Vladimir Palmeira

PDC

PDT
Márcia Cibilis Viana 1Vaga

PTB
Leonel Júlio Valmir Campelo

PT

Mello Reis

Luiz Viana Neto
Marcelo Cordeiro
Márcia Kubitschek
Mattos Leão
Maurílio Ferreira Lima
Maurício Fruet
Melo Freire
Naphtali Alves de Souza
Ulysses Guimarães
Leopoldo Bessone

João de Deus Antunes

Os;car Corrêa
Osvaldo Coelho
Paulo Pimentel
Rubem Medina
Sarney Filho

Virgílio Guimarães

José Maurício

PL

PT

PFL

PDS

PTB

PDC

PDT

PSDB·

Jaime Santana
Moema São Thiago

Snplentes
PMDB

Marcos Lima
Matheus Iensen
Mauro Sampaio
Michel Temer
Raul Belém
Rosário Congro Neto
Jorge Vianna

Antônio Gaspar
Bete Mendes
Genésio de Barros
Geovah Amarante
Hélio Duque
Hélio Rosas
Jorge Medauar

Domingos Leonelli

Afrísio Vieira Lima
Antôflio Mariz
Airton Sandoval
Bernardo Cabral
Bosco França
Daso Coimbra
Délio Braz
Djenal Gonçalves
Haroldo Sabóia
José Ulisses de Oliveira
Luiz Soyer

Adolfo de Oliveira

PSB

PC do B
Eduardo Bonfim

Tarzan de Castro

Amaury Müller
Bocayuva Cunha

Carrel Benevides
Ervin Bonkoski

Aloysio Chaves
Antônio Ueno
Enoc Vieira
Francisco Benjamim
Jesus Tajra
Leur Lomanto

Adylson Motta
Francisco Diógenes

Benedita da Silva

Artur da Távola
Egídio Ferreira Lima

Virgildásio de Senna

PFL
Jonas Pinheiro
Ronaro Corrêa
lllaga

PSDB

Snplentes
PMDB

Neuto de Conto
Ottomar Pinto
Paulo Roberto
Walmor de Luca
4 Vagas

Jayme Santana
Maria de Lourdes Abadia

PMDB

Aloísio Vasconcelos Luiz Alberto Rodrigues
Domingos Juvenil Marcos Lima
Eduardo Moreira Mário Lima
Gabriel Guerreiro Maurício Pádua
Genésio de Barros Osvaldo Macêdo
João Resek Paulo Almada
José Amando Prisco Viana

PFL
Alcides Lima José Santana de
Assis Canuto Vasconcellos
Ézio Ferreira José Tinoco
Geovani Borges Maurício Campos

PSDB
Antonio Perosa Octávio Elísio
Mauro Campos

PDS
Aécio de Borba Victor Faccioni

PDT
Raquel Càndido José Maurício

PTB
Leonel Júlio Marluce Pinto

PT

PDC

Vladimir Palmeira

Aloísio Vasconcelos
Arnaldo Martins
Carlos Benevides
Hilário Braun
Israel Pin,heiro
Maguito Vilela

Aloysio Chaves
Annibal Barcellos
Antônio Ferreira
Eraldo Tinoco

José Gomes

Tarzan de Castro
Secretário: Silvio Avelino da Silva

Ramais: 7025 - 7026
COMISSÁODE

MINAS E ENERGIA
Presidente: Octávio Elisio - PSDB - MG
Vice-Presidentes: Antônio Perosa - PSDB - SP

Mário Lima - PSDB - BA
Aécio de Borba - PDS - CE

Titulares

Rose de Freitas

Maluly Neto
Simão Sessim
Victor Fontana

Titulares
PMDB

Irajá Rodrigues
José Geraldo
Maria Lúcia
Mário Lima
Nilso Sguarezi
Ottomar Pinto
Percival.Muniz

PSDB

PFL
Benito Gama
João Alves
José Moura
José Tinoco

Miraldo Gomes

Secretária: Maria Julia Rabello de Moura

Ramais: 6955 - 6959

COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO E CONTROLE

PDS
José Luiz Maia Telmo Kirst

PDT
Chagas Duartc Sérgio Carvalho

PTB
Marluce Pinto Valmir Campelo

PT
Paulo Delgado

PDC
Sotero Cunha

Anna Maria Rattes
Dir,ce Tutu Quadros

Presidente: Fernando Gasparian 
PMDB-SP
Vice-Presidentes: Irajá Rodrigues
-PMDB-RS
Benito Gama - PFL - BA
Fernando Santana - PCB - BA

Airton Sandoval
Aluízio Campos
Fernando Gasparian
Firmo de Castro
Fernando Santana
Gerson Marcondes



Hermes Zaneti
Maria de Lourdes Abadia

Leopoldo Souza
Luiz Alberto Rodrigues
Rubem Branquinho

Arnaldo Prieto
Airton Cordeiro
Eraldo Tinoco
Fausto Rocha
José Camargo
Levy Dias

Santinho Furtado
Theodoro Mendes
3 Vagas

PFL

Messias Góis
Ney Lopes
Paes Landim
Ricardo Izar
I Vaga

PSDB
Sigmaringa Seixas
Virgildásio de Senna

Benedita da Silva

Miraldo Gomes

José Carlos Coutinho

Edmilson Valentim

Abigail Feitosa

PT
João Paulo

PDC

PL

PCdoB

PSB

Floriceno Paixão

Feres Nader

Irma Passoni

Jairo Carneiro

Alarico Abib
Álvaro Antônio
França Teixeira

PDT
Miro Teixeira

PTB
Scílon Borges dos Reis

PT

PDC

Suplentes
PMDB

Osvaldo Macêdo
Renato Vianna
8 Vagas

PFL

Artenir Werner
AryValadão

Doutcl de Andrade

José Egreja
Osvaldo Sobrinho

José Genoíno

PDS
Cunha Bueno

PDT

2 Vagas

PTB
Sólon Borges dos Reis

PT

1 Vaga

PDC

Antônio Britto
Bernardo Cabral
Celso Douradc
Dalton Canabrava

Anníbal Barcellos
Arolde de Oliveira
Júlio Campos
Lúcia Braga
Maurício Campos
Osmar Leitão

Suplentes
PMDB

Ivo Mainardi
Márcio Braga
Mattos Leão
Tidei de Lima
13 Vagas

Paulo Marques
Rubem Medina
Saulo Coelho
Simão Sessim
1 Vaga

PSDB

Antônio Ueno
Átila Lira
Eraldo Tinoco

Célio de Castro

Aécio de Borba

Chagas Duarte

Fábio Raunheitti

PFL
Iberê Ferreira
Jofran Frejat
Ricardo Fiuza

PSDB 1 Vaga

Geraldo Alckmin Filho
1 Vaga

PDS
Jorge Arbage

PDT

1 Vaga
PTB

Roberto Augusto

Presidente: Raimundo Bezerra - PMDB - CE
Vice-Presidentes: Ivo Lech - PMDB - RS

Elias Murad - PTB - MG
Arnaldo Faria de Sá - PJ - SP

João Herrmann Neto
Secreiária: Regina Beatriz Ribas Mariz
Ramais: 6992~ 6994

COMISSÃO DE SAÚDE,
PREVIDÊNCIA E

ASSISTÊNCIA SOCIAL

PC do B
Manue·l Domingos

Mário Lima
Nilson Gibson
7 Vagas

Ricardo Fiuza
Waldcck Ornêlas
2 Vagas

PDC

PDS

PDC

PFL
Osmar Leitão
Victor Trovão
I Vaga

Myriam Portella
PDT

Lysâneas Maciel

PT

PTB

Roberto Augusto

PSDB
Nelton Friedrich

PT

Titulares

PMDB
Jorge Uequect
Jones Santos Neves
José da Conceição
José Tavares
Júlio Costamilan
I Vaga

PFL

Snplentes
PMDB

I Vaga

Secretário: Ronaldo de Oliveira Noronha
Ramais: 7011 - 7012

Mendes Botelho

Humberto Souto
Lúcia Braga
Lúcio Alcántara
Narciso Mendes

Paulo Paim

Carlos Alberto Caó

Lurdinha Savignon

Célio de Castro
Geraldo Campos

Mello Reis

Átila Lira
Enoc Vieira
Eunice Miehiles

Alexandre Puzyna
Antero de Barros
Antônio Mariz
Edmílson Valentim
Francisco Amaral
Geraldo Fleming
Haroldo Sabóia

Aloysio Teixeira
Edivaldo Motta
HaroIdo Sanford
Luís Roberto Ponte

Fai'abulini Júnior (PTB)

COMISSÃO DE TRABALHO
Presidente: Carlos Alberto Caõ - PDT - RJ
Vice-Presidente3: Paulo Paim - PT - RS

Júlio Costamilan - PMDB - RS
Edmilson Valentim - PC do B 
RJ

Leonel Júlio

Octávio Elísio
Vicente Bogo

Osvaldo Bender

PL

PT

PSB

Mussa Demes
Sadie Hauache
2 Vagas

Nosser Almeida

PFL

PTB

PDS

PDC

PSDB
Paulo Silva

Humberto Souto
Jalles Fontoura
Luiz Marques

PDS

Francisco Rotim

Secretária: Maria Inêz Lins
Ramal: 6914

PDT
Adhemar de Barros Filho
2 Vagas

Paulo Paim
1 Vaga

Adylson Motta
Gerson Peres

Anna Maria Rattes
Geraldo Alckmin Filho

I Vaga

Artenir Werner

Oswaldo Almeida

Francisco Küster
Geraldo Campos

Farabulini Júnior
João de Deu,; Antunes

Aloysio Teixeira
Aristides Cunha
Carlos Vinagre
Hélio Rosas
João Natal
José Freire
Leopoldo Bessone

COMISSÃO DE
SERVIÇO PÚBLICO

Presidente: Irma Passoni - PT - SP
Vice-Pre~identes: Miro Teixeira - PDT - RJ

Carlos Vinagre - PMDB - PA
Aristides Cti"nha - PSC - SP

Titulares

PMDB
Mário de Oliveira
Naphtali Alves de Souza
Paulo Zarzur
Theodoro Mendes
Wagner Lago
1 Vaga

PSB

PL

PCdo B

Titulares
PMDB

Júlio Costamilan
Mauro Sampaio
Messias Soares
Moisés Avclino
Raimundo Bezerra
Raimundo Rezende
RuvNedel
Ulcturico Pinto
Vingt Rosado
2 Vagas

PDT

PDS

Roberto Jefferson

Nelson Seixas

José Queiroz
Lauro Maia
Orlando Pacheco
Pedro Canedo
Sandra Cavalcanti

PFL

PTB

Carlos Virgílio

PSDB
Jorge Uequed
Maria de Lourdes Abadi a

Marcos Formiga

Roberto Balestra

Aldo Arantes

Alarico Abib
Arnaldo Faria de Sá
Djenal Gonçalves
Doreto Campanari
Eduardo Moreira
Francisco Amaral
Genésio Bernardino
Ivo Lech
Jorge Uequed
José Viana

Alceni Guerra
Erieo Pegoraro
Eunice Michiles
Gandi Jamil
Jesualdo Cavalcanti
Jofran Frejat

Carlos Mosconi
Célio de Castro

Antonio Salim Curiati
Ary Valadão

Elias Murad
Joaquim Sucena

Chico Humberto
Floriceno Paixão



PT
João Paulo

PDC
Jayme Paliarin (PTB)

Hermes Zanetli

Deputados

Fernando Gasparian
Irajá Rodrigues
Oswaldo Limà Filho
Raimundo Bezerra
Roberto Brandt

PDS
Felipe Mendes

PDT
Luiz SalomãO

PFL

Nelson Sabrá
Waldeck Ornelas

PSDB

PT

João Paulo
PDC

PFL
Ézio Ferreira
José Camargo
Luis Marques
Sergio Brito

PSDB

Anna Maria Rattes

PDS

José Luiz Maia

PTB

Carrel Benevides

PDT

Artur Lima Cavalcanti

PDC

Roberto Balestra

PL
Josê Luiz de Sá

PSB
Abigail Feitosa

PC doB
Manuel Domingos

Suplentes

PMDB

Haroldo Sabóia
Irajá Rodrigues
Lélio Souza
Luiz Vianna Neto
Raul Belém
Renato Vianna

Pompeu de Souza

Jarbas Passarinho

Odacir Soares
Hugo Napoleão

Senadores

Severo Gomes
José Fogaça
Nelson Wedckin
Wilson Martins
Jutahy Magalhães

Moisés Abriio

Odacir Soares

Meira Filho
Nelson Wedekin

Mauro Borges

Secretária: Hilda de Sena C. Wiederhecker
Ramais: 6938 - 6939

ComposiçãO

Presidente: Deputado Waldeck OrneIas (PFL)
Vice-Presidente: Deputado Hermes Zaneti (PSDB)
Relator: Senador Severo Gomes (PMDB)

PMDB

Pompeu de Souza

2 - COMISSÃO MISTA DESTINADA A
PROMOVER EXAME ANALÍTICO E PE
RICIAL DOS ATOS E FATOS GERADO
RES DO ENDIVIDAMENTO EXTERNO
BRASILEIRO (ART. 26 DAS DISPOSI
ÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓ
RIAS).

Marluce Pinto

1 Vaga

Telmo Kirst

Antànio Ferreira
Arnaldo Prieto
Eraldo Tínoco
Francisco Dornelles
João Alves
J056 Jorge
Levy Dias
Osvaldo Coelho
Paes Landim
Simão Scssim

Cid Carvalho
Délio Braz
Denisar Arnciro
Genebaldo Correia
Israel Pinheiro
João Agripino
João Carlos Bacelar
José Carlos Vaconcellos
José Maranhão
Manoel Moreira
Marcos Queiroz
Mauro Sampaio
Max Rosenmann
Nilson Gibson
Nyder Barbosa
Rospide Neto
Santinho Furtado
Ubiratan Aguiar
Wagner Lago

PFL

PSDB

Titulares
PMDB

Deputados

PD::>

PT

PDC

PTB

Benedita da Silva

PDT

Carrel Benevides

José Maurício

Jajro Carneiro

Secretária: 10le Lazzarini
Ramais: 7005 - 7006

Chagas Rodrigues
José Richa

Felipe Mendes

João Castelo

COMISSÕES MISTAS

João Lobo
Lourival Batista

Seuadores

César Maia
Luiz Salomão

1. COMISSÃO MISTA DE ORÇAMENTO
Composição

Presidente: Deputado Cid Carvalho - PMDB - MA
Vice- Presidente: Deputado César Maia - PDT 
RJ

PDT

João Calmon
Leopoldo Peres
Mendes Canale
Ronaldo Aragão
Ruy Bacelar
Severo Gomes
Vago

José Serra
Maria de Lourdes Abadia
Saulo Queiroz
Ziza Valadares

PDS

Darcy Pozza
Felipe Mendes
Jorge Arbage

PTB

Louremberg Nunes Rocha Fábio Raunheitti
Feres Nader

Max Rosenmann
Paulo Roberto
Paulo Mincarone
Roberto Vital
Rubem Branquinho
Sérgio Werneck
1 Vaga

PFL

Mano,,,1 Castro
Maurícío Campos
Saulo Coelho

Mendes Botelho

PDC

PDT

PT

PTB

Jos6 Fernalldes

Jorge Arbage

PFL

PDS

PSDB
Mauro Campos

Titulares
PMDB

Suplentes
PMDB

José Geraldo
José Ulisses de Oliveira
Luiz Leal
Naphtali Alves de Souza
Roberto Brant
Rospide Netto

PSDB
Anto.iocarlos Mendes Saulo Queiroz

1'Il'ame
E<lmundo Galdino

PDS
Arnold Fioravante Ary Valadão

PDT
Sérgi" Carvalho Tadeu França

PTB
João de Deus Antune' Osvaldo Sobrinho

Airton Cordeiro
Costa Ferreira
Ézio Ferreira.
Geovani Borges

Gidel Dantas

Ernesto Grade\1a

Reunião: 4aS e y~ feiras
Secretário: Agassis Nylandeir Brito
Ramais: 6989 - 6990

Joaquim Sucena

Arnaldo Moraes
Chagns Neto
Del Bosco Amaral
Eliel Rodrigues
Ernani Boldrim
Gustavo de Faria
Ituriva(Nascimento

Alexandre Puzyna
Carlos Benevides
Dalton Canabrava
Denisar Arneiro
Mário Martins
Mauro Miranda

Alziro Gomes Luiz Marques
José Santana de Vasconcellos Simão Sessim
Júlio Campos Stélio Dias
Lael Varella

Brandão Monteiro

Darcy Pozza

COMISSÃO DE TRANSPORTES
Presidente: Darcv Pozza - PDS - RS
Vice-Presidente: Jorge Arbage - PDS - PA

Sérgio Wern"eck - PMDB - MG
José Santana de Vasconcelos - PFL
-MG

Antànio Perosa
Lézio Sathlh

José Carlos Grecco
Saulo Queiroz

PSDn

Sigmaringa S~ ixas

PT

Irma Passoni
Virgtlio Guimarães

PTB

Carlos A.lberto Gastone Righi

Itamar Franco (sem partido)



MEMBROS DO CONGRESSO MEMBROS DO PODER EXECUTIVO3 - COMISSÃO DE ESTUDOS TERRITO
RIAIS (ART. 12 DO ATO DAS DISPOSI
ÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓ
RIAS).

Composição

Senadores

Alfredo Campo,
Chagas Rodrigues
João Castelo
João Menezes

-Nabor Júnior

Alcides Lima
Gabriel Guerreiro
José Carlos Vasconcelos
José Guedes
Renato Bernardi

Almir Laversveiler

Cesar Vieira de Rezende

Charles Curt Mucller

José Carlos Mello

Pedro José Xavier
Mattoso



SENADO FEDERAL
SUBSECRETARIA DE EDIÇÕES TÉCNICAS

PUBLICAÇÕES À VENDA

CÓDIGO CIVIL - Anteprojetos
(edição de 1989) - 5 volumes - NCz$ 20,00

Volume 1 - Anteprojeto de C6digo das Obrigações - Parte Geral- Orosimbo Nonato
- PhiladelphO Azevedo - Hahnemann Guimarães

-Anteprojeto de Lei Geral de Aplicação das Nonnas Jurídicas - Haroldo Valladão

Volume 2 - Anteprojeto de C6digo Civil - Orlando Gomes

Anteprojeto de C6çligo Civil- revisto

Volume 3 - Anteprojeto de C6digo de Obrigações - Caio Mário da Silva Pereira _
Sylvio Marcondes - Theophilo de Azeredo Santos

Volume 4 - Projetos do Governo Castello Branco:
- Projeto de C6digo Civil (PL n\' 3263/65)
- Projeto de C6digo de Obrigações (PL n\' 3264/65)

Volume 5
Tomo 1 - Anteprojeto de C6digo Civil - Miguel Reale - José Ctlrlos Moreira Alves

- Agostinho de Arruda Alvim - Sylvio Marcondes - Ebert Vianna Chamoun
- Clóvis do Couto e Silva - Torquato Castro

Tomo 2 - Anteprojeto de C6digo Civil- revisto - Miguel Reale - José Carlos Moreira
Alves - Agostinho de Arruda Alvim - Sylvio Marcondes - Ebert Vianna Cha
moun - Clóvis do Couto e Silva - Torquato Castro

- índice temático comparativo (volumes 1 a 5)

À venda na Subsecretaria de Edições Técnicas - Senado Federal, Anexo I, 229 andar
- Praça dos Três Poderes, CEP 70160 - Brasília, DF - Telefones 311·3578 e 311-3579.

Os pedidos a serem atendidos através da EC! deverão ser acrescidos de 50% (cinqüenta
por cento) de seu valor para a cobertura das respectivas despesas postais e acompanha~os ~e ch~q~e

nominal à Subsecretaria de Edições Técnicas do Senado Federal ou de vale postal remetIdo a Agencia
ECT do Senado - CGA 470775.
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-REVISTA DE INFORMAÇAO
LEGISLATIVA N9 97

(janeiro a março de 1988)

Está circulando onQ 97 da Revista de Informa9áo Legislativa, periódico trimestral de
pesquisa jurídica editado pela Subsecretaria de Edições Técnicas do Senado Federal.

Este número, com 342 páginas, contém as seguintes matérias:

Os cânones do direito administrativo - J. Cretelle Jú.
nior

A Constituição e a administração pública na Itália - Um.
berto Alogrettl

Constituição portuguesa - Cello Bal10l
Perspectivas da organização judiciária na lutLJra Consti

tuição Federal - José Guilherme Villela
Ministério Público do Trabalho - José Eduerdo Ouerte

Sead
A renegociação da dívida externa e o respeito à soberania

nacional - Arnoldo Weld
Recurso em matéria tributária - Geraldo Ateliba
Revisão doutrinária dos conceitos de ordem pública e

segLJrança pública - uma análise sistêmica - Ologo de Fi.
gueiredo Morei'ra Neto

O acidente de Goiânia e a responsabilidade civil nuclear
- Carlol Alberto Bittar

O direito civil brasileiro em perspectiva histórica e visão
de luturo - Clóvis V. do Couto e Silva

O nascitLJro no Código Civil e no direito constitu'endo
do Brasil - Silmara J. A. Chinelato e Almeida

À venda na Subsecretaria
de Edições Técnicas 
Senado Federal, Anexo I,
229 andar~

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

Deformalização do processo e deformalizaçãodas contro
vérsias - Ada Pellegrlni Grlnover

Os meios moralmente legítimos de prova -Lull Alberto
Thompson Flores Lenz

Provas ilícitas no processo penaJ - Maria da Glória
Uni da Silva Coluc:el eMerle Reglne Ceifara Silva

Decreto-Lei n' 201/67: jurisdicionalização do processo
ou liberdade procedimental? - José Nilo de Cel1ro

Pontes de Miranda. teórico do direito - Clovis Reme.
Ihete

Espaço e tempo na concepção do direito de Pontes de
Miranda - Nelson Seldenhe

Norberto Bobbio e o positivismo jurídico - Aleor Ser·
bosa

Direito Educacional na formação do administrador - Edi.
veldo M. Doeventure

Os direitos conexos e as situações nacionais - JOlé
de Oliveira Aleilnllo

O contrato de edição gráfica de obras escritas e mU3icais
- Antônio Cheves

Assinatura
para 1988
(n9S 97 a 100):

Os pedidos deverão ser acompanhados de cheque nominal à Subsecretaria de Edições
Técnicas do Senado Federal ou de vale postal remetido à Agência ECT Senado Federal - CGA
470775.
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REVISTA DE INFORMAÇAD
LEGISLATIVA N9 100

(Outubro a dezembro de 1988)

Está circulando o n9 100 da Revista de Informação Legislativa, periódico trimestral
de pesquisa jurídica editado pela Subsecretaria de Edições Técnicas do Senado Federal.

Este número, com 400 páginas, contém as seguintes matérias:

ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE

Sessão solene de promulgação da Constituição da Repú
blica Federativa do Brasil de 1988.

COLABORAÇÃO

A vocação dos séculos e o direito romano. O ensino,
a doutrina e a legislação. Um novo direito romano
não europeu. Exemplos do passado e do presente.
A África do Sul. O "uti possidetis" e o mundo moder
no. Os "servi terrae" do mundo atual. O monopólio
das terras rurais e à enfiteuse. A usura internacional.
As reformas agrárias. Sobrevivência da latinidade
- Sflvio A. B. Meira.

A nova Constituição e sua contradição ideológica - Se
nador Leite Chaves.

Aspectos da nova Constitu ição - Marcelo Pimentel.
O Mandado de Injunção - Herzeleide Maria Fernandes

de Oliveira
O exflio do povo e a alienação do direito - R. A. Amaral

Vieira.
O Congresso brasileiro e o regime autoritário -António

Carlos Pojo do Rego. -
CPI e Constituição: Um caso concreto - Alaor Barbosa.
A participação polftica da mulher - Joaquim Lustosa

Sobrinho.
Ombudsman para o Brasil? - Daisy de Asper y Valdés.
Competência concorrente limitada. O problema da con

ceituação das normas gerais - Diogo de Figueiredo
Moreira Neto.

O princfpio do concurso público na jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal. Alguns aspectos - Gil
mar Ferreira Mendes.

Programa de desenvolvimento para uma alta adminis
tração da Justiça - Evandro Gueiros Leite.

A eletividade da magistratura no Brasil- Orlando Soares
Linchamentos: do arcaico ao moderno - José Arthur

Rios.
Poder cautelar geral do juiz - Ministro Sydney Sanches.
A teoria das ações em Pontes de Miranda - Clóvis do

Couto e Silva.
la necesarla motivac;ón de las resoluciones judiciales

- Antonio Maria Lorca Navarrete.
A proibição de aJ1alogia no direito tributário - Ricardo

Lobo Tórres.
A prescrição da ação penal-econômica perante o Conse

lho Administrativo de Defesa Econômica - CAD
José Inácio Gonzaga Franceschini.

O futuro do mercado de capitais -Amoldo Wald
Arbitragem internacional. Pe,.:alços & entraves - Mar

cos A. Raposo.
Reforma agrária no Brasil-José Luiz Quadros de Maga

lhães.
Da responsabilidade civil do Estado - Manoel Caetano

Ferreira Filho.

O seguro da responsabilidade civil - Voltaire Marensi.
A TVA e o direito de autor - Carlos Alberto Bittar.

Evolução histórica do instituto da cessão de contatos
- Antonio da Silva Cabral.

A atividade pesqueira e suas implicações jurfdico-penais
- Licfnio Barbosa.

A iniciativa das leis pelo Tribunal de Contas - Raimundo
de Menezes Vi9ira.

À venda na Subsecretaria
de Edições Técnicas - Se
nado Federal, Anexo I, 22~

andar - Praça dos Três Po
deres, CEP 70160 - Brasília,
DF - Telefones: 311-3578 e
311-3579.

PREÇO DO
EXEMPLAR:

NCz$ 2,00

Assinatura para 1989
(n" 97 a 100)

NCz$ 12,00
(já incluídos os 50% para

cobertura das
despesas postais)

Os pedidos a serem atendidos através da ECT deveração ser acrescidos de 50% (cinqüenta
por cento) de seu valor para a cobertura das respectivas despesas postais e acompanhados de cheque
nominal à Subsecretaria de Edições Técnicas do Senado Federal ou de vale postal remetido à Agência
ECT do Senado - CGA 470775.



I__E_D_I_ç_Ão_D_E_H_O_JE_:1_1_2_P_ÁG_IN_A_S__

Centro Gráfico do Senado Federal
Caixa Postal 07/1203

Brasília - DF

J PREÇO DESTE EXEMPLAR: NCz$ 0,11 r


