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IConvocação de Ministro I

Solicita seja convocado o Sr. Ministro da Previdência e
Assistência Social para prestar informações sobre as irregula
ridades ocorridas na FUNABEM.

IDo Sr. Peixoto Filhol

PROJETOS A IMPRIMIR

Projeto de Lei Complementar n.o 71-A, de 1979 mo Sr.
Valter Pereira) - Acrescenta dispositivos à Lei Complementar
n.O 11, de 25 de maio de 1971, concedendo a aposentadoria por
tempo de serviço ao trabalhador rural; tendo parecer, da Co
missão de Constituição e Justiça, pela Inconstitucionalidade.

Projeto de Lei n.? 492-A, de 1979 IDo Sr. Leite Schimldt.i
- Autoriza o Poder Executivo a conceder dilação de prazo aos
agricultores e pecuaristas da região sul-mato-grossense e dá ou
tras providências; tendo parecer, da Comissão de Constituição
e Justiça, pela ínconstltuctonaltdade.

-Projeto de Lei n,o 943-A. de 1979 mo Br, Celso P~anhal 
Concede terras aos favelados para construção de casa própria
através de empréstimo concedido pelo Banco Nacional da Ha
bitação; tendo parecer, da Comissão de Constituição e 'Justiça,
pela inconstitucionalidade, contra o voto do Sr. Waldir Walter.

Projeto de Lei n.o 1.609-A, de 1979 IDo Sr, Inocêncio Oli
veira. - Isenta da cláusula de Incidência da correção monetá
ria os contratos de aquisição da casa própria firmados entre
ex-combatentes e entidades do Sistema Financeiro da Habita
ção; tendo parecer, da Comissão de Constituição e Justiça, pela
inconstitucionalidade.

Projeto de Lei n.O 1.67Í-A, de 1979 (Do sr, Carlos Santos)
- Dispõe sobre a contagem do tempo de serviço dos médicos,
e dá outras providências; tendo parecer, da Comissão de Cons
tituição e Justiça, pela inconstitucionalidade e Injurídícídade.

Projeto de Le1 n,v 2.062-A, de 1979 mo Sr. Samir Achôa) 
Concede licença especial ao funcionário após cada qüinqüênio
de efetivo exercício, introduzindo alteração no art. 116 do Es
tatuto dos Funcionários Públ1cos Civis da União; tendo parecer,
da Comissão de Constituição e Justiça, pela inconstitucionali
dade,

Projeto de Lei n.v 2 077-A, de 1979 (Do Sr. Jackson Barreto)
Veda a cobrança de taxa de inscrição nos concursos vesti-

bulares nas universidades brasileiras e nas escolas superiores
isoladas; lendo parecer, da Comissão de Constituição e Justiça,
pela inconstitucionalidade.

Projeto de Lei n.o 2.089-A, de 1979 (Do Sr. João Herculil'líl)
- Autoriza a transformação das atuais instituições universi
tárias federais em autarquias de regime especial, dispõe sobre
a cobrança de contribuições escolares no ensino público de nivel
superior e determina outras providências; tendo parecer, da
Comissão de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade
e injuridlcidade.

Projeto de Lei n.? 2 .174-A, de 1979 (Do Sr. Darcilío Ayres)
- Dispõe sobre a regulamentação prévia para a criação de
cursos sobre atividades profissionais; tendo parecer, da Co
missão de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade.

Projeto de Lei nO 2.177-A, de 1979 IDo Sr. Vivaldo Frota I
- Assegura ao Estado 50'70 do produto da venda das terras de
volutas da União, localizadas em seu território; tendo parecer,
da Comissão de Constituição e Justiça, pela inconstitucionali
dade.

Projeto de Lei n.v 2. 258-A, de 1979 (Do Sr. Peixoto Fiiho l
- Define o regime juridlco peculiar aos funcionários públicos
civis, cria a gratificação de Natal e dá outras providências;
tendo parecer, da Comissão de Constituição e Justiça, pela in
constitucionalidade.

PROJETOS APRESENTADOS

Projeto de Lei n.v 2.806, doe 1980 (Do Sr. JG de Araújo
Jorge) - Garante aos portadores de "Carteiras Precárias",
expedidas pelos Conselhos Regionais de Engenharia, Arquite
tura e Agronomia, o direito de exercício de sua profissão em
todo o território nacional.

Projeto de Lei n,? 2.807, de 1980 (Do Sr. Hugo Mardínl) 
Proibe a fabricação de álcool carburante por empresas multí
nacionais.

Projeto de Lei n.o 2.808, de 1980 (Do Sr. Henrique Tumer)
- Cria a Junta de Conciliação e Julgamento de Leme, no Estado
de São Paulo. e determina outras providências,

Projeto de Lei n.O 2.809, de 1980 (Do Sr. Hélio Duque) 
Modifica dispositivo do Decreto-lei n.o 200, de 25 de fevereiro de
1967 (dispõe sobre a organização da Administração Federal,
estabelece diretrizes para a Reforma Administrativa e dá outras
providências) .

Projeto de Lei n.O 2.810, de 1980 (Do Sr. Heitor Alencar
Furtado) - Torna obrigatória a exportação da produção do
Estado do Paraná através dos Portos de Paranaguá e Antonina.

Projeto de Lei n.o 2.811, de 1980 (Do Sr. Heitor Alencar
Furtado) - Estabelece normas de proteção ao consumidor e
dá outras providências.

Projeto de Lei n,? 2.812, de 1980 (Do Sr. Ruben Figueiró)
- Altera o art. 2.° da Lei n.O 5.173, de 27 de outubro de 1966,
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Projeto de Lei n.? 2.813, de 1980 iDo Sr. Glóia Júnior) 
Acrescenta parágrafo ao artigo 77 da Lei n.O 5.172, de 25 de
outubro de 1966 (dispõe sobre o Código Tributário Nacional e
institui normas gerais de Direito Trihutário, aplicáveis à União.
Estados e Municípios).

Projeto de Lei n.? 2.814, de 1980 (Do Sr. Fernando Coelho'
- Altera a redação do art. 643 da Consolidação das Leis do Tra
balho, aprovada pelo Decreto-lei n.? 5.452. de 1.0 de maio de
1943.

WALDMIR BELINATI - Posição da Conferência Nacional
dos Bispos do Brasil em face da greve dos metalúrgicos paulis
em face da greve dos metalúrgicos paulistas.

LUIZ LEAL - Posição do Presidente João Figueiredo em fa
ce do processo eleitoral.

ANTONIO AMARAL - Intervenção nos Municipios de Mua-
ná e Santa Maria. Pará.

ANTONIO MARIZ - Violência na Paraiba.

JOEL VIVAS - Regulamentação da residência médica.

FRANCISCO ROLLEMBERG - Implantação, no Estado de
Sergipe, do Centro Nacional de Pesquisas com a Cultura do
Coco.

JADER BARBALHO Remuneração dos professores do
Pará.

AROLDO MOLETTA Regularização fundiária no oeste
e sudeste paranaense.

EUCLIDES SCALCO - Greve dos metalúrgicos paulistas.
MOACIR LOPES - Eleições municipais.

TIDEI DE LIMA - Posição da Igreja em face da greve dos
metalúrgicos paulistas.

LAZARO DE CARVALHO - Extensão da Intercomunlcabi
lldade de tempo de serviço aos Estados e municípios.

MAX MAURO - Movimento Cívico contra as Multlnaclo
nais da Area de Saúde.

MILTON FIGUEIREDO - Posição da Cooperativa de Pro
dutores de Leite de Cuiabá, Mato Grosso, em face do preço do
leite.

CARLOS BEZERRA - Demissão de professores em Mato
Grosso.

AUDALIO DANTAS - Posição da Igreja em face da greve
dos metalúrgicos paulistas.

MAURíCIO FRUET - Sindicalismo brasileiro. Modificação
da lei de greve.

JORGE GAMA - Intervenção nos sindicatos metalúrgicos
do ABC paulista.

RUBEN FIGUEIRÓ - Perfil do Senador José Sarney.

JERONIMO SANTANA - Administração do Território de
Rondônia.

PEIXOTO FILHO - Extensão da IntercomunlbiUdade de
tempo de serviço aos Estados e Municípios.

CELSO PEÇANHA - Tratamento dispensado pelo INPS aos ,
aposentados da antiga Estrada de Ferro Leopoldina. '

CARNEIRO ARNAUD - Eleição do Dr. José Edisio Simões
Souto para Presidente da Associação dos servidores do Minis
tério da Indústria e do Comércio.

JORGE ARBAGE - Greve dos metalúrgicos paulistas.

JOSI!: FREJAT - Projeto de lei, de sua autoria, que proíbe
a atividade de empresa estrangeira na prestação de serviço de
saúde e no comércio de sangue humano.

WALMOR DE LUCA - Acesso das camada-s de baixa renda
às universidades.

BRABO DE CARVALHO - Concessão do 13.0 salário aos ser
vidores públicos.

MARCELLO CERQUEIRA - Mediação da Comissão do Par
lamento na greve dos metalúrgicos paulistas.

PEDRO IVO - Reforço orçamentário para a EMATER de
Joinvile, Santa Catarina.

FERNANDO COELHO - Falecimento do Prof. José Sorlano i
de Souza Neto. .

HORACIO ORTIZ ~ Atividades da PETROBRAB no Brasil
e no exterior.

FRANCISCO LIBARDONI - Aspectos da realidade econô
mico-financeira do Pais.

NABOR JÚNIOR - Visita do Ministro Mário Andreazza, do
Interior, ao Estado do Acre.

OSVALDO MELO - Reajuste semestral dos salários.

PAULO RATI'ES - Unlversallzação do ensino.

IV - Pequeno Expediente

JAYRO MALTONI - Greve dos metalúrgicos do ABC pau
llsta. Politlca agrícola.

VALTER GARCIA - Greve dos metalúrgicos paulistas.
MARCELO LINHARES - Ações sócio-educativas e culturais

nas periferias urbanas.
ERNESTO DE MARCO - Exoneração do General Andrada

Serpa da Chefia do Departamento Geral do Pessoal do Exército.

LúCIA VIVEIROS - Aspectos da realidade brasileira.
PEDRO COLIN - Anteprojeto da Federação da Agricultura

do Estado de Santa Catarina sobre enquadramento sindical
rural.

ANTONIO ZACHARIAS - Distribuição de merenda escolar
durante as férias.

PAULO MARQUES - Violência policial em Cascavel, Pa
raná.

LUIZ VASCONCELLOS - Combate à inflação.

WÃLBER GUIMARAES - Posição da Conferência Nacional
dos Bispos do Brasil, em face da greve dos metalúrgicos paulis
tas.

RONAN TITO - Remuneração do magistério público de
Minas Gerais.

MARCELO CORDEIRO - Greve dos metalúrgicos paulistas.

Projeto de Lei n,v 2.815, de 1980 mo Sr. Daniel Silva)
Dá o nome de Juscelino Kubitschek ao Aeroporto Internacional
de Brasília e dá outras providências.

Projeto de Lei n.? 2.816, de 1980 (Do Sr. Celso Peçanha i 
Estabelece multa pelo descumprimento do prazo previsto no
art. 1.0 da Lei n.o 4.749, de 12 de agosto de 1965 (dispõe sobre
o pagamento da gratificação prevista na Lei n.? 4.090, de 13
de julho de 1962J.

Projeto de Lei n.? 2.817, de 1980 mo Sr. Carlos Nelson)
Fixa taxa de insalubridade aos trabalhadores nas indústrias de
celulose e papel.

Projeto de Lei n,v 2.818, de 1980 (Do Sr. Carlos Nelson
- Fixa um adicional de periculosidade aos trabalhadores
dos setores industriais de secagem e queima de produtos, em
cujos ambientes a temperatura média supere 40 graus.

Projeto de LeI n.v 2.819, de 1980 (Do Sr. Carlos Chiarelli'
- Dispõe sobre a criação da Comissão Paritária de Empresa e
dá outras providência-s.

Projeto de Lei n.O 2.822, de 1980 (Do ~r. Angelino Rosa) 
Concede aposentadoria com 25 anos de serviço aos operadores
de máquínas, motoristas de táxi e patroleíros operadores de
máquinas motonívelaâoras e tratoristas.

Projeto de Lei n.O 2.824, de 1980 (Do Sr. Edson VidigalJ 
Dá nova redação ao art. 226 da CLT, para estender o regime
especial de 6 horas de trabalho ao pessoal de segurança e outros
que prestem serviços nos estabelecimentos bancários.

Projeto de Lei n.O 2.825, de 1980 mo Sr. Jackson Barreto)
- Dispõe sobre o aproveitamento de funcionários na Justiça
Eleitoral.

Projeto de Lei n.O 2.826, de 1980 mo Sr. Mauricio Fruet) 
Altera a redação do art. 2.° da Lei n.O 4.266. de 3 de outubro de
1963, que instituiu o salário-familla do trabalhador.

Projeto de Lei n.O :;.828. de 1980 (Do Sr. Furtado Leite) 
Concede às pessoas fislcas o direito de abater do rendimento
bruto as despesas com medicamentos.

1-~:~diSP;~·~:;::~--;;~~:~:··~aIOriZaçãOEconômica da Ama-
, zõnía. extingue a Superintendência do Plano de Valorização

l

i,' Econômica da Amazônia ISPVEA), cria a Superintendência do
Desenvolvimento da Amazônia ISUDAM) e dá outras provídên
elas".

I

I
I
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v - Grande Expediente

ALUíZIO BEZERRA - Conjuntura nacional.

VI - Ordem do Día

MENDONÇA NETO, JOSÉ DE CASTRO COIMBRA, CARNEI
RO ARNAUD, FERNANDO COELHO, CARLOS NELSON, LYGIA
LESSA BASTOS, PEIXOTO FILHO, MARCELO CORDEIRO 
Apresentação de proposição.

Exposição do Sr. Ministro Waldyr areoverde, da Saude, so
bre problemas relacionados com o controle e erradicação das

doenças transmíssiveís, em especial a poliomielite, no Brasil.
(Retirado pelo orador para revísâo.)

Interpelantes: João Cunha e Carlos Chiarelli.
VII - Deslgnaçâe da Ordem do Dia

VIU - Encerramento
2 - MESA (Relação dos membros)
3 - LIDERES E VICE-LlDEIlES DE PARTIDQS 4Relação

dos membros i

4 - COMISSõES (Relação dos membros das Comissões
Permanentes. Especiais, Mistas e de Inquérito)

Avisos

Inscrições automáticas para o mês de maio nos termos da
Resolução n.O 37, de 1979

ATA DA 33,a SESSÃO
EM 23 DE ABRIL DE 1980

cAMARA DOS DEPUTADOS
SECRETARIA-GERAL DA MESA

Relação dos Deputados inseritos no Grande Espediente
AbrillllHl8

Paraíba

Adernar Pereira - PDS; Antônio Gomes - PDS; Antônio Ma
riz - PP; Carneiro Arnaud - PP; Ernani Satyro - PDS; Mar
condes Gadelha - PMDB.

Pernambuco

Augusto Lucena - PDS; Carlos Wilson - PP; Fernando Coe
lho - PMDB; Fernando Lyra - PMDB; Geraldo Guedes - PDS;
Inocêncio Oliveira - PDS; José Carlos Vasconcelos - PMDB;
Josias Leite - PDS; Marcus Cunha. - PMDB; Nilson GIbson 
PDS: Thales Ramalho - PP.

Alagoas

Albérico Cordeiro - PDS; Geraldo Bulhões; José Costa 
PMDB; Murilo Mendes - PTB.

SerKipe

Adroaldo Campos - PDS; Jackson Barreto - PMDB.

Bahia
Afrísío Vieira Lima - PDS; Angelo Magalhães - PDS; Car

los Sant'Anna - PP; Djalma Bessa - PDS; Elquisson Soares 
PMDB; Francisco Benjamim - PDS; Honorato Vianna - POS;
João Alves - PDS; Manoel Novaes - PDS; Marcelo Cordeiro _
PTB; Menandro Minahim - PDS; Odulto Domíngues - PDS:
Prisco Viana - PDS; Rômulo Galvão - PDS; Vasco Neto 
PDS; Wilson Falcão - PDS.

Espirito Santo

Feu Rosa - PDS: Mário Moreira - PMDB; Max Mauro 
PMDB.

Rio de Janeiro

Alair Ferreira - PDS; Alcír Pimenta - PP; Alvaro Valle 
PDS; Benjamim Farah - PP; Célio Borja - PDS; Délio dos San
tos - PMDB; Joel Vivas - PP; JG de Araújo Jorge - PTB;
Jorge Cury; Jorge Gama - PMDB: Jorge Moura - PP; José
Frejat - PTB; José Maria de Carvalho - PMDB; Lázaro Car
valho - PP; Marcello Cerqueira - PMDB; Modesto da Silveira 
PMDB; Osmar Leitão - PDS; Oswaldo Lima - PMDB; Peixoto
Filho; Péricles Gonçalves - PP; Rubem Dourado - PP; Simão
Sessim - PDS; Walter Silva - PMDB.

Minas Gerais
Altair Chagas - PDS; Bento Gonçalves - PP; Bías Fortes 

PDS; Bonifácio de Andrada - PDS; Carlos Cotta - PP; Castejon
Branco - DS; Dario Tavares - PDS; Delson scaranc - PDS;
Fued Dib - PMDB; Humberto Souto; João Hercullno - PMDB;
José Carlos Fagundes - PDS; Junia Marlse - PP; Luiz Leal 
PP; Luiz Vasconcellos - PDS; Magalhã-es Pinto - PP; Navarro
Vieira Filho - PDS; Nogueira de Rezende - PDS; Pimenta da
Veiga - PMDB; Ronan Tito - PMDB; Rosemburgo Romano 
PP; Tarcísio Delgado - PMDB.

São Paulo

Adalberto Camargo - PDS; Airton Sandoval - PMDB; Alci
des Franctscato - PDS; Alberto ooídman - PMDB; Antônio Rus
so - PMDB; Athiê Coury - PDS; Bezerra de Melo - PD8; Caio
Pompeu - PP; Cantídlo Sampaio - PDS; Cardoso Alves -

Piauí

Carlos Augusto; Hugo Napoleão - PDS; Ludgero Raullno
PDS; Milton Brandão - PDS; Paulo Ferraz - PDS.

Ceará

Adauto Bezerra - pDS; Cesário Barreto - PDS; Claudlno
Sales - PDS; Cláudio Philomeno - PDS: Figueiredo Correia 
PP; Furtado Leite - PDS; Gomes da Silva - PDS; Haroldo san
tord - PDS; Iranildo Pereira - PMDB; Marcelo Linhares - PDS;
Paes de Andrade - PMDB; Paulo Lustosa - PDS.

Rio Grande do Norte

Antônio Floréncio - PDS; Carlos Alberto - PTB; João Faus
tino - PDS.

NOME

Modesto da Silveira
Siqueira Campos
Epitácío CafeteiraSegunda-feira

Sexta-feira2

DATA DIA DA SEMANA

PRESID~NCIA DOS SRS.:

FLAVIO MARC1LIO, Presidente.
HOMERO SANTOS. 19-Vice-Presidente;
EPITACIO CAFETÉIRA, 29-Secretário;

e NaSSER ALMEIDA. Suplente de Secretário.
As 13 :30 horascomparecem os Senhores:

Flávio Marcílio
Homero Santos
Renato Azeredo
Wilson Braga
Epltácio Cafeteira
Ar! Kffuri
Walmor de Luca
Nosser Almeida
Daso Coimbra
Joel Lima
Nabor Júnior

Acre
Geraldo Fleming - PMDB: Wildy Vianna - PDS.

Amazonas

Joel Ferreira - PDS; Josué de Souza - PDS; Mário Frota 
PMDB.

Parâ.

Antônio Amaral - PDS; Lúcia Viveiros - PP; Osvaldo Melo
- PDS; Sebastião Andrade - PDS.

Maranhão

Freitas Diniz - PT; João Alberto - PDS: Marão Filho 
PDS; Nagib Haickel - PDS.

DATA DIA DA SEMANA NOME

24 Quinta-feira José Costa
Jader Barbalho

25 sexta-feira Roberto Freire
Waldir Walter

28 Segunda- feira Heitor Alencar Furtado
Jerônimo Santana

29 Terça-feira Marcello oerqueíra
Edilson Lamartine

30 Quarta-feira MurHo Mendes
Nilson Gibson
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Paraná

lU - EXPEDIENTE

Antônio Pontes - PDS.

. Rondônia

Sr. Presidente:
O Deputado que este subscreve, no uso de suas atribuições e

com fulcro no art. 38 e seus parágrafos da Carta Magna e no ar
tigo 267 e seguintes do Regimento Interno, vem, pelo presente, re
querer. ouvido o Plenário, a convocação do ilustre Deputado Jair
Soares, operoso Ministro da Previdência e Assistência Social, para,

em prazo não superior a vinte sessões, a partir da aprovação des
te, prestar Informações sobre as seguintes questões;

I - Ao tomar conhecimento de que 87 por cento das cil"\lr
gías praticadas no Hospital da FUNABEM, no Rio de Janeiro. eram
de fimoses para criar compiexo de impotência nos menores inter
nos, e da violêncla imperante nessa Fundação e outros órgãos a
ela vinculados, que vai desde os inspetores sem Instrução que es
pancam e torturam menores em celas e cubiculos fechados até a
resistência de certos Iunêlonários à nova filosofia de permitir ao
interno uma maior participação na sua recuperação, quais as me
didas adotadas para eliminação dessas distorções que comprome
tem as diretrizes que têm norteado a sua ação administrativa à
frente do MPAS.

II - Qual a metodologia a ser implantada a nível nacional
de amparo ao menor carente.

Sr. Presidente, diante dessa constrangedora realidade, não
mais pode ser procrastinada a criação do Ministério da Família
e Bem-Estar Social para solucionar de vez o problema do desa
juste familiar e as suas ruinosas conseqüêncías.

A criação desse Ministério. com a encampação da LBA, FUNA
BEM, INAM. Pioneiras Sociais e outros órgãos federais e autár
quicos correlatos ensejaria ao Governo soluções justas e humanas
para os mais graves problemas sociais, como o problema da infân
cia e da juventude desassistidas.

A desorganização social que nos engolfa nos desvarios de uma
civilização que se afasta da cultura. a partir da dissolução da fa
mília e dos valores éticos, fundamentaís e indispensáveis a qual
quer agrupamento humano, há de caber para enfrentar essa dra
mática situação, um estudo objetivo dos valores sociais que estão
em mutação sob contestação e a que se deve por cobro enquanto
for possível detê-Ia,

"A grandeza do Brasil depende muito mais da família que 'do
Estado, pois a consciência nacional é feita da' alma do educador
que existe em cada lar."

Assim se manifestando, o ex-Presidente Médici reconheceu que
é preciso fortalecer a família promovendo o homem, o seu bem
estar social.

Os homens do Governo precisam melhor se conscientizar da
problemá tíca enfocada: um Código de M.enores reformado, mas,
completamente desatualizado; uma FUNABEM que ainda não exe
cutou dez por cento do programa elaborado de recuperação do
menor; uma LBA improdutiva, levando 40% da renda líquida da
Loteria Esportiva. superior aos orçamentos de vários Ministérios
para programas de asslstêncla à familia, à infância e a adoles
cência.

Para a implantação de uma política autêntica de amparo ao
menor, torna-se necessário o fortalecimento da família. Por sua
vez, toda doutrina moderna baseia-se na premissa afirmativa de
que o problema do menor gira em torno do trinômio pai-filho-lar.
A criança não pode prescindir de um lar. o próprio ou um substi
tuto, mas um lar. E isso. aliás, está inserido na Carta dos Direitos
da Criança que proclama enfaticamente: "Nenhuma criança de
verá ser privada do seu lar por razões econômicas."

Da tese, infere-se que é dever do Estado até subvencionar di
retamente determinada família, desde que o abandono seja de
origem puramente econômica, pois existe também o caso de aban
dono moral.

O Estado efetivará sua proteção, assistência e amparo por
meio de medidas preventivas do desajuste da família. A família
e o lar são células sociais decisivas na formação moral dos me
nores. Respeitando a Integridade da família estaremos, sem dú
vida, ajudando a ínrâncía e adolescência.

Até agora tenho observado com grande desalento que o pro
blema do menor abandonado não está como deveria na "pauta prio
ritária das providências do Governo, .sendo certo que todos os pro
nunciamentos oficiais e o anúncio de medidas giram em torno
de temas de ordem econômica.

Por isso não se pode negar que, as preocupações governamen
tais estão voltadas para a técnica. para a Intelectualízação, des
compromissadas com o aspecto social, esquecidas do homem como
figura humana.

A Região Metropolitana do Rio de Janeiro, com 6 milhões, 845
mil e 100 pessoas e um milhão. 632 mil e 46 famílias. tem. em mé
dia, 417 mil e 412 familias que contam com rendimentos até 1,5
salário mínimo regional. A estimativa é de que, entre os habi
tantes da Região Metropolítana do Rio. pelo menos 600 mil são
menores abandonados, perambulantes ou infratores.

Os dados oficiais demonstram 'que 841 mil menores de zero a
18 anos provêm dessas famílias menos favorecidas. Vendendo ba-

Roraima

.PMDB.Jerônimo Santana

PMDB; Cardoso de Almeida - PDS; Carlos Nelson - PMDB; Del
Bosco Amaral - PMDB; Francisco Leão - PDS; Freitas Nobre
- PMDB; Herbert Levy - PP; rsraeí Días-Novaes - PMDB;
João Cunha; José de Castro Coimbra - PDS; Mário Hato 
PMDB; Octacílio Almeida - PMDB; Octávio Torrecilla - PDS;
Pacheco Chaves - PMDB; Roberto Carvalho - PDS; Ruy Côdo;
Tídeí de Lima - PMDB.

Goiás
Adhemar Santillo - PT; Anisio de Souza - PDS; Fernando

Cunha - PMDB; Iram Saraiva - PMDB; Iturival Nascimento 
PMDB; Paulo Borges - PMDB; Siqueira Campos - PDS.

Mato Grosso

Bento Lobo - PP; Carlos Bezerra - PMDB; Gilson de Barros
- PMDB; Júlio Campos - PDS; Milton Figueiredo - PP.

Mato Grosso do Sul

Antônio Carlos de Oliveira - PT; Ruben Figueiró - PDS;
Ubaldo Barém - PDS; Valter Pereira.

REQUERIMENTO N.o 73, DE 1986

(Convocação de Ministro>

Solicita seja convocado o Sr. Ministro da Previdência
e Assistência Social para prestar informações sobre as irre
gularidades Ocorridas na FUNABEM.

(Do Sr. Peixoto Filho)

Adriano Valente - PDS; Alvaro Dias - PMDB; Amadeu
oeara - PMDB; Antônio Mazurek - PDS; Aroldo Moletta 
PDS; Euclides Scalco - PMDB; Hélio Duque- PMDB; Lúcio Cioni
- PDS; Nivaldo Kruger - PMDB; Norton Macedo - PDS; Os
valdo Macedo - PMDB; Paulo Marques - PMDB; Roberto Gal
vani - PDS; 8ebastião Rodrigues Júnior - PMDB; Walber Gui
marães - PP.

Hélio Campos - PDS; Júlio Martins - PDS.
O SR. PRESIDENTE (Epítáeío Cafeteira> - A lista de pre-

sença acusa o comparecimento de 220 Srs. Deputados.

Está aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. secretário procederá à leitura da ata da sessão anterior.
11 - O SR. PEIXOTO FILHO, servindo como 2.o-Secretário,

procede à leitura da ata da sessão antecedente, a qual é, sem obser
vações, assinada.

O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira> - Passa-se à leitura
do expediente.

O SR. DASO COIMBRA, Suplent.e de Secretário, servindo como
LO-Secretário, procede à leitura do seguinte

Santa Catarina

Adhemar Ghisi PDS; Angelino Rosa - PDS; Arnaldo
Schmitt - PP; Ernesto de Marco - PMDB; Francisco Libardoni
- PMDB; Juarez Furtado - PMDB; Luiz Cechinel - PT; Nelson
Morro - PDS; Victor Fontana - PDS.

Rio Grande do Sul
Alberto Hoffmann - PDS; Alcebiades de Olíveíra - PDS;

Alceu Collares - PTB; Aldo Fagundes - PMDB; Alexandre Ma
chado - PDS; Carlos Chiarelli - PDS; Carlos Santos - PMDB;
Cláudio Strassburger - PDS; Fernando Gonçalves - PDS;Getúlio
Dias - PTB; João Gilberto - PMDB; Jorge Uequed - PMDB;
Júlio Costamilan - PMDB; Lidovino Fanton - PTB; Nelson Mar
chezan - PDS; Odacir Klein - PMDB; Pedro Germano - PDS;
Rosa Flores - PMDB; Waldir Walter - PMDB.

Amapá
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las ou agredindo as pessoas. comendo restos de comida nos res
taurantes ou praticando pequenos crimes. os menores lutam a sua
maneira pela sobrevivência. São meninos de todos os morros e
bairros. Desse grupo de menores saem os "trombadinhas", os ba
tedores de carteira. os "ventanistas". os assaltantes e os que
matam.

O drama do menor abandonado fere profundamente a sensi
bilidade humana. Daí. depender mais a solução do problema de
uma conscíentlzacào nacional em todos os niveis do Governo e
da população.

Acresce dizer que. inúmeros pronunciamentos agasalhando
profundas análises do constrangedor problema tenho oferecido ao
Congresso Nacional, argumentando que estamos fartos de mani
festações e de boas int-enções. Não adianta apresentar projetos
de lei estabelecendo normas para o fortalecimento da família nem
alterando ou reformulando o Código de Menores, que permanece
intocável. como figura decorativa e retrógrada.

Não me conformo, por isso, com o descaso na solução de pro
blemas nacionais e muito menos com o empirismo com que são
tratados atualmente.' O Estado obriga-se a enfrentar o problema
enfocado não por bondade, mas por dever imperioso. por obriga
ção inerente à sua tarefa perante a sociedade.

Esta é a hora da verdade. Confio na sensibilidade do Presi
dente João Baptista Figueiredo e do Ministro Jair SOares. Dai,
a esperança de que será encaminhado ao Congresso Nacional. pro
jeto de lei criando o Ministério da Família e Bem-Estar Social,
com a encampacâo da Legião Brasileira de Assístêncla, FUNA
BEM, INAN, Pioneiras Sociais e outros órgãos federais e autár
quicos necessários ao fortalecimento da família e a implantação
de politica autêntica de amparo à infância e à juventude desas
sistidas.

Sala das sessões. 22 de abril de 1980. - Peixoto Filho,

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N.O 71-1\. DE 1979

(Do Sr. Valter Pereira)

Acreseenta dispositivos à Lei Complementar n.o 11. de
25 de maio de 1971, concedendo a aposentadoria por tempo
de serviço ao trabalhador rural; tendo parecer, da Comis
são de Constituição e Justiça. pela. inconstitucionalidade.

l Projeto de Lei Complementar n.v 71, de 1979, tendo
anexado o de n.O 97/80, a que se refere o parecer.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 O art. 2.0 da Lei Complementar n,v 11, de 25 de maio

de 1971, passa a viger acrescido do seguinte item lII, renumerados o
atual e os subseqüentes:

"Art. 2.0 , ..

lU - aposentadoria por tempo de serviço:

Art. 2." A Lei Complementar n,v 11. de 25 de maio de 1971,
passa a viger acrescida do seguinte art. 6.°. renumerados o atuai
e os subseqüentes;

"Art. 6." A aposentadoria por tempo de serviço será con
cedida aos trinta anos de servíeo e consistirá em uma pres
tação mensal fixada segundo preceitos do art. 3.0 da Lei
n.v 5.890."

Art. 3.0 Os encargos decorrentes desta LeI Complementar one
rarão as fontes de recursos de que trata o art. 15 da Lei Comple
mentar n.v 11, de 25 de maio de 1971.

Art. 4." Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 5° Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

Há. neste Pais. uma evidente discriminação entre os trabalha
dores urbanos e rurais, eis que, aos últimos. não são assegurados
os mesmos direitos previdenciários garantidos aos primeiros.

É o ca.so,por exemplo, da aposentadoria por tempo de serviço,
que constitui um beneficio assegurado a todos os empregados ur
banos e do qual estão excluídos os trabalhadores rurais.

Assim, na forma da legislação em vigor. o ruricola somente pode
aposentar-se por velhice. aos sesenta e cinco anos de Idade e por
invalidez.

Temos para nós, no entanto, que aos empregados rurais deve
ser garantida a aposentadoria por tempo de serviço. a exemplo do

que ocorre com todos os trabalhadores urbanos, qualquer que seja
a sua categoria.

Preconizamos, por conseguinte. o acréscimo de dispositivo à.
Lei Compiementar n.v 11. de 24 de maio de 1971, estabelecendo que
a aposentadoria por tempo de serviço será concedida ao trabalha
dor rural após trinta anos de atividade, e consistirá em uma pres
tação mensal fixada segundo preceitos do art. 3." da Lei n." 5.890.

Em cumprimento ao preceituado no parágrafo único do art.
165 da Lei Maior. a proposição Indica a fonte de custeio total da
benesse previdenciária criada, cumprindo lembrar que antes da
incorporação do FUNRURAL ao IN?S, pela Lei n." 6.439, de L" de
setembro de 1977. este vinha apresentando alentadores superavíts,
dispondo de recursos. portanto. para acorrer às novas despesas.

Em se tratando de providência que fará justiça ao trabalha
dor rural. temos plena convicção de que merecerá a aprovação dos
ilustres membros desta Casa.

Sala das Sessões. 3 de outubro de 1979. - Valter Pereira.

LEGISLAÇAO CITADA, ANEXADA PELA COORDENAÇAO
DAS COMISSóES PERMANENTES

LEI COMPLEMENTAR N." 11, DE 25 DE MAIO DE 1971

Institui o Programa de Assistência ao Trabalhador Ru
ral, e dá outras providências.

Art. 2." O Programa de Assistência ao Trabalhador Rural
conststírá na prestação dos seguintes beneficios:

I - aposentadoria por velhice:
II- aposentadoria por Invalidez;

lU - pensão:
IV -auxíliO-funeral:
V - serviço de saúde:
VI - serviço social.

Art. 6." A pensão por morte do trabalhador rural, concedída
segundo ordem preferencial aos dependentes. consistirá numa pres
tação mensal, equivalente a 300/" (trinta por cento) do salário mí
nimo de maior valor no Pais.

Art. 15. Os recursos para o custeio do programa de Assls
tencía ao Trabalhador Rural provirão das seguintes fontes:

I - da contribuição de 2% (pois por cento} devida pelo pro
dutor, sobre o valor comercial dos produtos rurais, e recolhida:

a) pelo adquirente, consignatário ou cooperatlva que ficam
sub-rogados, para esse fim, em todas as obrigações do produtor;

b) pelo produtor, quando ele próprio industrializar seus pro
dutos, vendê-los ao consumidor, no varejo. ou a adquirente domi
ciliado no exterior:

II -- da contribuição de que trata o art. 3.° do Decreto-lei
n.? 1.146, de 31 de dezembro de 1970, a qual fica elevada para
2,6'!', «íoís e seis décimos por cento), cabendo 2,4 Idois e quatro
décimos por cento) ao FUNRURAL.

§ 1.0 Entende-se como produto rural todo aquele que, não
tendo sofrido qualquer processo de industrialização, provenha de
origem vegetal ou animal inclusive as espécies aquáticas, ainda
que haja Sido submetido a beneficiamento, assim compreendidos
os processos primários de preparação do produto para consumo
Imediato ou posterior industrialização. tais como descaroçamento,
pllagem, descascamento, Iímpeza, abate e seecíonamento de árvo
res. pasteurização, resfriamento, secagem, aferventação e outros
do mesmo teor. estendendo-se aos subprodutos e resíduos obtidos
através dessas operações a qualificação de produtos rurais.

LEI COMPLEMENTAR N.o 16, DE 30 DE OUTUBRO DE 1973

Altera a redação de dispositivos da Lei Complementar
n,v 11, de 25 de maio de 1971, e dá outras providências.

Art. 6.° É fixada, a partir de janeiro de 1974, em 50% (cin
qüenta por cento) do salário minlmo de maior valor vigente no
Pais, a mensalidade da pensãc de que trata o art. 6.° da Lei Com
plementar n.v 11, de 25 de maio de 1971.
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PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N.o 97. DE 1980

I Do Sr. Mauricio Fruet I

Institui a aposentadoria por tempo de serviço do tra
balhador rural.

i Anexe-se ao Projeto de Lei Complementar n.o 71. de
1979, nos termos do art. 71 do Regimento tnterno.i

O Congresso Nacional decreta:
Art. LO Passam a vigorar com a seguinte redação o item 1

do art. 2.° e o eaput do art. 4.°. da Lei Complementar n.O 11. de
25 de maio de 1971:

"I - aposentadoria por velhice e por tempo de serviço. esta
após trinta e cinco anos de atividade;"
"Art. 4.° A aposentadoria por velhice devida ao trabalha
dor rural que tiver completado sessenta e cinco anos de
idade e a aposentadoria por tempo de serviço correspon
derâo a cinqüenta por cento do salário mínímo de maior
valor no Pais."

Art. 2.° Os encargos financeiros decorrentes desta lei serão
atendidos com a elevação. se necessária, em até vinte por cento
da contribuição a que se refere o item I! do art. 15 da Lei Com
plementar n.? 11. de 25 de maio de 1971-

Art. 3.° Entrará esta Lei em vigor na data de sua publicação.
revogadas as disposições em contrário.

Justificação
No meio rural, como é notório, os trabalhadores iniciam sua

atividade. na melhor das hipóteses, aos doze anos de idade.
Excetuada, portanto, a hipótese da invalidez, só têm condi

ções de obter sua aposentadoria aos 65 anos de idade, por velhice.
quando já trabalharam, conseqüentemente. durante 43 ou mals
anos, quase meio século, pois. de atividade.

Todavia, os empregados sujeitos ao regime da Lei Orgânica
da Previdência Social, podem requerer sua aposentadoria com cem
por cento do salário de benefício após trinta e cinco anos de ser
viço ou a aposentadoria proporcional. f800/, do salário de beneficio I

depois de trinta anos de atividade.
É justo, portanto, que a aposentadoria por tempo de serviço

seja também assegurada aos trabalhadores rurais, tendo-se prin
cipalmente em vista as condições extremamente desfavoráveis em
que se desenvolve o trabalho no meio rural, sujeitando seus exer
centes a um profundo desgaste físico.

Permite o art. 2.° do projeto a elevação em até vinte por cento
da contribuição a que se refere o item 11 do art. 15 da Lei Com
plementar n.o 11. de 25 de maio de 1975, para custeio, se necessário,
dos encargos financeiros acarretados pelo projeto, com o que fica
plenamente atendida a exigência prevista no parágrafo único do
art. 165 do texto constitucional.

Sala das Sessões, 6 de março de 1980 - Maurício Fruet.

LEGISLAÇAO CITADA, ANEXADA PELA COORDENAÇAO
DAS COMISSOES PERMANENTES

LEI COMPLEMENTAR N.o 11, DE 25 DE MAIO DE 1971

Institui o Programa. de Assistência ao Trabalhador Ru
ral, e dá outras providências.

Art. 2.° O Programa de Assistência ao Trabalhador Rural con-
sistirá na prestação dos seguintes benefícios:

I - aposentadoria, por velhice;
II - aposentadoria por invalidez;
III - pensão;
IV - auxílio-funeral;
V - serviço de saúde;
VI - serviço social.

Art. 4.° A aposentadoria por velhice corresponderá a uma
prestação mensal equivalente a 50% (cinqüenta por cento) do sa
lário mínimo de maior valor no país, e será devida ao trabalhador
rural que tiver completado 65 (sessenta e cinco) anos de Idade.

Parágrafo único. Não será devida a aposentadoria a mais de
um componente da unidade familiar, cabendo apenas o benefício
ao respectivo chefe ou arrimo.

Art. 15. Os recursos para o custeio do Programa de Assístên
cía ao Trabalhador Rural provirão das seguintes fontes:

I - da contribuição de 2% (dois por cento) devida pelo produ
tor. sobre o valor comercial dos produtos rurais, e recolhída:

a) pelo adquirente, consignatário ou cooperativa que ficam
sub-rogados, para esse fim, em todas as obrigações do produtor;

b) pelo produtor, quando ele próprio industrializar seus produ
tos, vendê-los ao consumidor, no varejo, ou a adquirente domici
liado no exterior;

II - da contribuição de que trata o art. 3.° do Decreto-lei
n.? 1.146, de 31 de dezembro de 1970, a qual fica elevada para 2,6'};
(dois e seis décimos por eentor, cabendo 2,4% t doís vírgula Quatro
décimos por cento i ao FUNRURAL.

~ 1.0 Entende-se como produto rural todo aquele que não
tendo sofrido qualquer processo de industrialização, provenha de
origem vegetal ou animal inclusive as espécies aquáticas, ainda
que haja sido submetido a beneficiamento, assim compreendidos os
processos primários de preparação do produto para consumo ime
diato ou posterior industrialização, tais como descarocamento, pí
lagern, descascamento. limpeza. abate e seccionamento de árvores,
pasteurização. resfriamento. secagem, aferventação e oUtTOS do
mesmo teor, estendendo-se aos subprodutos e resíduos obtidos
através dessas operações a Qualificação de produtos rurais.

PARECER DA COMISSAO DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA

] - Relatório

O projeto em apreço é de autoria do ilustre Deputado Valter
Pereira e tem por objetivo alterar a Lei Complementar n.O li, de
25 de maio de 1971, que institui o Programa de Assistência ao Tra
balhador Rural - PRORURAL, para conceder aposentadoria por
tempo de serviço aos trinta anos de serviço. .

2. A alteração proposta fundamenta-se na discriminação en
tre trabalhadores urbanos e rurais, não fazendo jus estes últimos
aos mesmos direitos previdenciários garantidos aos primeiros.

3. A proposição, outrossim, em seu art. 3.0. prevê que os en
cargos decorrentes desta lei complementar onerarão as fontes de
recursos de que trata o art. 15 da Lei Complementar TI.O 11, de 25
de maio de 1971.

4. Conforme prevé o Regimento Interno é da competência
desta Comissão o exame da constitucionalidade, juridicidade ou
técnica legislativa do projeto, ficando o seu mérito a cargo da dou
ta Comissão de Trabalho e Legislação.

5. Efetivamente, trata-se de matéria inserida na esfera de
competência da União, em consonância com o disposto no art. 8.°
inciso XVI!, alínea c, da Constituição.

6. Todavia, não obstante haver seu nobre autor incluído dis
positivo que pretende atender à exigência do parágrafo único do
art. 165 da Carta. Magna.. entendemos, data venia, apesar de reco
nhecermos o sentido prático e social do projeto, que esta Comissão
não pode acolhê-lo.

7. A simples indicação da fonte de custeio não é suficiente
para livrar a proposição do óbice inconstitucional. ll: mister que a
fonte indicada seja realmente capas de arcar com o ônus que advi
râo, no caso, da criação de benefício.

8. Ora, como se pode verificar, na realidade, não é indicada
uma nova fonte de custeio, mas apenas mencionada a já exístente,

9. Conseqüentemente, aprovado o projeto, a receita da Previ
dência Social ficará onerada com a criação do beneficio, allá3, co
mo o próprio autor reconhece na redação do art. 3.°, o que esbarra
no já citado parágra.fo único do art. 165 da Constituição.

10. Dessa forma, infelizmente, não vemos como fugir ao vício
da inconstitucionalidade, que torna impossível o acolhimento do
projeto.

11 - Voto do Relator

Em face as razões expostas, somos por que esta Comissão re
jeite o projeto por sua inconstitucionalidade:

Sala da Comissão, 27 de março de 1980. - Natal Gale, Relator.

JII - Parecer da Comissão

A Comissão de Constitulção e Justiça, em reunião de sua Turma
"A", opinou, unanimemente, pela inconstitucionalida.de do Projeto
de Lei Complementar n,O 71179 (Anexo o Projeto de Lei Comple
mentar n.O 97/80) nos termos do parecer do Relator.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: Francisco Rossi.
Vice-Presidente, no exercício da Presidência; Natal Gale, Relator;
Brabo de Carvalho, Cardoso Alves, Eloy Lenzl, Ernani Satyro, Go
mes da Silva, Jairo Magalhães, Joacll Pereira, Jorge Arbage, José
Frejat, Osvaldo Melo e Paulo Pimentel.

Sala da Comissão, 27 de março de 1980. - Francisco Rossi,
Vice-Presidente, no exercício da Presidência - NatalG~ Relator.
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PROJETO DE LEI N.O 492-A, DE 1979

IDo Sr. Leite Schímldt i

Autoriza o Poder Executivo a conceder dilação de pra
zo aos agricultores e pecuaristas da região Sul-mato-gros
sense e dá outras providências; tendo parecer, da Comis
são de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade.

(Projeto de Lei n.o 492, de 1979, a que se refere o pa
recer.)

O congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 Fica o Poder Executivo autorizado a conceder sus

pensão de exigibilidade e dilação de prazo de obrigações vincula
das a atividades agropastortl, na região SUI-mato-grossense. aos
agricultores e pecuaristas que tiveram prej uizos decorrentes das
cheias do Rio Paraguai ou de seus afluentes, ocorridas nos últi
mos anos e em especial no ano de 1979.

Art. 2.0 Esta moratória compreenderá a suspensão geral dos
vencimentos e exlgib1Udade das obrigações vencidas, dos protes
tos de títulos e dos executivos ou execuções em andamento, em
qualquer instância, pelo periodo de três anos.

Art. 3.0 São objetivos desta moratória:

a) conceder aos agricultores e pecuaristas atingidos pelos efei
tos das Inundações resultantes das ultimas cheias do Rio Para
guai na região do Pantanal sul-mato-grossense, o prazo mlnlmo ne
cessário para a recuperação de suas finanças;

b) Impedir a falência de Inúmeros agropecuarlstas por mora
inculpada I"mora Inculpata"»:

c) contribuir para a rápida recuperação das lavouras e da pe
cuária da região pantaneira atingida;

d) posslbllltar a extensão das fronteiras agrícolas do Pantanal.
Art. 4.° O Poder Executivo fixará. no prazo máximo de 30

dias, a regulamentação necessária para a concessão desta mora
tória.

Art. 5.0 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogando as disposições em contrário.

JustificaçiW

Mato Grosso do Sul, nos últimos anos. tem sofrido as conse
qüências funestas tanto de secas prolongadas e responsáveis pela
queda da produção agrícola, quanto de enchentes que, além de
deixarem ao desabrigo dezenas de milhares de pessoas, matam o
gado, Inundam campos de pastagem e plantações e trazem uma
série de transtornos econômicos e sociais, acompanhados de pro
blemas de higiene e saúde.

Há poucos dias, uma das maiores enchentes do século (sõ me
nor do que a registrada em 1905) atingiu a região da Baixada do
Paraguai, levando as águas do Rio Paraguai a atingirem larguras
superiores a 25 quilômetros e a transformarem o pantanal num
imenso lago.

Apesar de já terem sido retirados da região mais de dois mi
lhões de reses, graças aos avisos do DNOS que fez a previsão da
enchente e à ação Imediata do Governo do Estado, da Marinha
e da Força Aérea Brasileira, as inundações já causaram a morte
de perto de 600 mil cabeças de gado.

Os prejuízos das populações ribeirinhas, principalmente dos
habitantes e agropecuartstas das regiões de Porto Murtinho, de
Ladário, de Porto Esperança, de Corumbá, de Forte Coimbra e de
Aquidauna são incalculáveis.

l!: uma verdadeira catástrofe o que está ocorrendo com o mais
novo Estado da Federação. O número de flagelados, sem contar o
das fazendas alagadas, já atinge a 25 mil.

l!: bem verdade que, numa hora como esta, o envio de medí
camentos, de agasalho, de alimentos, o abrigo provisório e outras
medidas de emergência são aboslutamente necessârías para mi
nimizar os efeitos imediatos do flagelo. No entanto, as medidas
governamentals não podem parar ai. Há necessidade urgente de
medidas de caráter mais duradouro.

Como um dos pontos de estrangulamento da combalida eco
nomia pantanelra é a ausência de poupança e de capital para
investimentos, os agricultores e pecuaristas que acreditam (e ar
riscam o que têm) no futuro da região, são obrigados a recorrer
a empréstimos multas vezes vultosos para desenvolverem seus
projetos e propósitos. As ocorrências catastróficas dos últimos
anos principalmente as de 1974, quando as cheias vieram sem que
os agropecuartstas estivessem de sobreaviso, obrigou-os a se en
dividarem cada vez mais, certos de que, em 1975, 1976, 1977 e em
1978, a colheita e a engorda seriam lucrativas. Todavia, o mau
tempo não os favoreceu. O problema, portanto, é muito maior do
que pode parecer à primeira vista, pois ele vem se acumulando de

ano para ano e, agora, pode explodir e levar a economia regional
à derrocada total.

Destarte, nada mais justo do que suavizar suas angústias e
problemas atuais, dando, a eles e à região. um crédito de confian
ça pela mora inculpada I"mora íneulpata": a que se viram obri
gados por obstáculos naturais imprevisíveis e invenciveis.

Seria impossível impedir a falência da maioria dos agriculto
res e pecuaristas da região, sem esta moratória. E a sua não con
cessão traria, além das falências, a total ímpossíbílídade de se
recuperar a curto e médio prazo a praticamente estagnada situa
ção econômica do Pantanal, que há anos seguidos vem sofrendo
os azares da seca e das enchentes.

A moratória legal, neste caso, é o caminho justo de um go
verno que não quer ver diminuir as fronteiras agrícolas do País
e que, confiando no valoroso povo Sul-mato-grossense. transformou
a região em Estado e não pode abandoná-la agora. na sua arran
cada inicial para o desenvolvimento.

Sala das Sessões. 5 de abril de 1979. - Leite Schimidt.

PARECER DA COMISSAO DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA

I - Rela tório
O projeto de iel que se examina é de autoria do llul.tre Depu

tado Leite Schimldt e objetiva autorizar o Poder Executivo a con
ceder dilação de prazo aos agricultores e pecuaristas da região sul
ma to-grossense.

2. Em suas justificações esclarece o parlamentar que a me
dida pretende beneficiar os atingidos pelas funestas conseqüên
cías tanto das secas prolongadas responsàvets pela queda de pro
dução agrícola, quanto das enchentes que além de deixarem ao
desabrigo dezenas de milhares de pessoas, matam o gado, inun
dam plantações trazendo uma série de transtornos econômicos e
sociais. acompanhados de problemas de higiene e saúde.

3. Nos termos de expressa disposição regimental cumpre a
este órgão apreciar os aspectos de constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa da proposição.

4. Consoante o disposto no art. 8.0 , inciso XVII, b da Cons
tituição Federal, compete à União legislar sobre Direito Civil, ca
tegoria em que o conteúdo do projeto é perfeitamente enquadrá
vel.

5. Quanto a iniciativa da proposição, cabe perguntar se a.
matéria é de natureza puramente civil ou se apresenta normas que
a desloquem para a competência exclusiva do presidente da Re
pública.

6. Analisando os seus termos, conclui-se que a moratória Im
plicará forçosamente na suspensão de pagamento de obrigações
que se encontram na esfera de atuação do Poder Público, seja di
retamente. como soe acontecer com OI, tributos, ou indiretamente.
em se tratando de obrigações contraídas com órgãos de Adminis
tração Indireta, como o Banco do Brasil S.A.

7. Por isso mesmo a proposição envolve matéria financeira.
devendo obedecer às disposições do artígo 57 da Constituição que
outorgam ao Presidente da Republica a 'Competência para inicia
tiva exclusiva de proposições sobre essa matéria.

8. Nos termos em que está redigido o Projeto, observa-se
que visa ele a autorizar o Poder Executivo a praticar ato de sua
competência exclusiva, para o qual não necessita de autorização.
não tendo, portanto, a proposição que analisamos qualquer força
cogente, revelando-se Inócua.

II - Voto do Relator

Ení vista das razões expostas, pronunciamo-nos pela incons
titucionalidade e ínjurídlcldade do Projeto de Lei n.? 492 de 1979,
ficando prejudicada a análise de técnica legislativa.

Sala das Sessões, 27 de março de '1980. - Natal Gale.

lU - Parecer da ComissiW

A Comissão de Constituição e Justiça, em reunião de sua Tur
ma "A", opinou, unanimemente, pela inconstitucionalidade do pro
jeto n.o 492/79, nos termos do parecer do Relator.

Estiveram presentes Os Senhores Deputados: Francisco Rossi,
Vice-Presidente, no exercício da Presidência; Natal Gale, Relator;
Brabo de Carvalho, Cardoso Alves, Eloy Lenzi, Emani Satyro,
Gomes da Silva, Jairo Magalhães, Joacil Pereira. Jorge Arbage,
José Frejat, Osvaldo Melo e Paulo Pimentel.

Sala das Sessões, 27 de março de 1980. - Natal Gale.
Vice-Presidente, no exercício da Presidência - Natal Gale, Re
lator.
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PROSETO DE LEI x» 943-A, DE 19'79

CDo Sr. Celso PeçanhaJ
Concede. ,terras aos favelados para ,construção ~e casa

própria através tIe empréstimo eoneedíêo pelo Banco Na
eíonatda Jlabitação; tendo parecer, ;da Comissão de Cons
tituição e Justiça, iJH!1a inconstitucionalidade, 'contra o voto
do Sr. :Waldir Wal1er.

(Projeto de Lei n.O 943, de 1979, a que se refere o pa
recer.i

O COngresso Nacional decreta:

Art. 1.° O Poder Executivo concederá terras aos favelados,
nas regiões em que habitam há mais de cinco anos, para constru
ção de casa de alvenaria. no prazo de dois anos, através de em
préstimo concedido pelo Banco Nacional da Habitação.

§ 1.0 Na hipótese de os beneficiários desta 11'1 residirem em
lotes inapropriados à moradia, o Governo destinar-lhes-á uma
nova área residenciaL

Art. 2.° O Poder Executivo, no prazo de noventa dias, regu
lamentará a presente Lei.

Art. 3.° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4.° Revogam_se as disposições em contrário.

Justificação
A atual COnstituição. ao definir os direitos e garantias índí-

víduats, no § 22 do art. 153, dispõe:

"É assegurado o direito de propriedade, salvo o caso de
desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou por
interesse social, mediante prévia e justa indenização em di
nheiro, ressalvado o disposto no art. 161, facultando-se ao
expropriado aceitar o pagamento em titulo da dívida pú
blica, com cláusula de exata correção monetária."

Dentro, pois. dos princípios constitucionais que nos regem.
pode e deve o Governo examinar os problemas que mais afligem as
classes menos privilegiadas da Nação, dentre os quais destaca-se o
da habitação, adotando as medidas necessárias para solucionar o
problema.

Consentir que uma minoria detenha a terra para fins egois
tícos ou especulativos. em pleno século XX, quando grandes mas
sas humanas neste Pais vivem subnutridas, sob o flagelo da fome,
é desejar a subversão da ordem 'públ1ca com a implantação vio
lenta de uma filosofia política e que haja menos privilégios e mais
equanimidade na distribuição dos recursos necessários à condigna
subaístêncía de cada membro da nossa comunidade.

É. pois, com o Intuito de corrigir tamanha iniqüidade que apre
sentamos a presente proposição que visa amparar àqueles que nada
possuem, mas que nem por i...to. deixam de constituir a maioria da
população bsasüeíra.

Com este propósito, por configurar medida plenamente justa,
que atenderá aos reclamos dos favelados, concedendo-lhes o direi
to d.e possuírem casa própria, esperamos que o projeto venha a
merecer a aprovação de nossos ilustres pares.

Sala das Sessões, 19 de maio de 1979. - Celso Peçanha.

PARECER DA COMlSSAO DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA

I - Relatório
Através do projeto de lei sob exame, propõe o ilustre Depu

tado Celso Peçanha sejam os terrenos onde se situam as favelas
cedidos aos moradores, para construção de Casa própria com. em
préstimo do Banco Nacional da Habitação.

Segundo o autor, a nossa Constltuiçáo permite tal pela apli
cação do § 12, do artigo 153, o qual dispõe sobre o direito de pro
priedade e o caso de desapropriação por necessidade. utilida.de
pública ou Interesse social.

A esta Comissão compete manifestar-se sobre a constitucio
nalidade, [urídícídade e técnica legislativa da proposição.

Embora tenha grande alcance social o proposto, e apesar de
apontar o autor dispositivo constitucional o qual acredita possa
ser tomado por base para a aprovação de sua iniciativa, há de ser
considerada aqui a existência de outro dispositivo que, a nosso
ver, impede a tramitação da matéria - o aumento da despesa
pública previsto no art. 57, li, da Carta Magna.

A desapropriação dos terrenos onde se situam as favelas, em
grande parte de particulares, só poderá, ser efetuada através de
indenização em dinheiro QU em título da divida pública, e essa
realização resulta em um dispêndio pelo Estado.

Conforme o último dísposãtívo constttucíonal apontado, qual
quer proposição que aumente a despesa pública só será permitida
se de iniciativa exclusiva do Presidente da República.

11 - Voto do Relator

Em vista do exposto, opinamos pela rejeição da iniciativa por
vicio Insanável de inconstitucionalidade.

Sala da Comissão, 19 de agosto de 1979. - Feu Rosa. Relator.

111 - Parecer da Comíssã«

A Comissão de Constituição e Justiça, em reunião de sua Tur
ma "A", opinou, contra o voto do Sr. Waldir Walter, pela incons
titucionalidade do Projeto nv 943179, nos termos do parecer do
Relator.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: Djalma Marinho.
Presidente; Feu Rosa, Relator; Atrísío Vieira Lima, Brabo de Car
valho, Francisco Benjamin, Gomes da Silva, Jairo Magalhães.
Nilson Gibson, Osvaldo Melo, Paulo Pimentel. Roque Aras, Waldir
Walter e Walter de Prá.

Sala da Comissão, 22 de novembro de 1979. - Djalma Mari·
nho, Presidente - Feu Rosa, Relator.

PROJETO DE LEI N.O 1.609-A. DE 19'79

I Do Sr. Inocêncio Oliveira l

Isenta da cláusula tIe incidência da correção ilD-onetâ
ria .os contratos de aquisição da- casa própria finnados
entre ex-combatentes e entidades do Sistema. Financeiro
de Habitação; tendo parecer, da Comissão de Constitui
ção e ;Justiça, ;pela inconstitucionalidade.

(Projeto de Lei n.o 1.609, de 1979. a que se refere o
parecer.l

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 Ficam isentos da cláusula de incidência de correção

monetária os contratos de aquisição de casa própria firmados en
tre os ex-combatentes e qualquer entidade do Sistema Financeiro
de Habitação.

Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3.° Revogam-se as disposições em contrárto.

Justificação
O Pais multo deve àqueles 'que, arriscando a: sua vida e se

gurança num apelo da Pá:tria, submeteram-se s agruras de uma
guerra em campos longínquos.

O Brasil, num preito de reconhecimento. multo tem feito E'
realizado em prol de seus heróis, reconhecendo-lhes muitos di
reitos. Entretanto, tudo o que foi feito ainda é pouco, e mais
ainda tem o Pais obrigação de realizar em seu benefício.

Um dos problemas que mais aflige a população ê a Ineídên
ela da correção monetária na aquísíçâo de casa própria, proble
ma de tal gravidade que tem provocado o desespero de muitas
famílias brasileiras.

O nosso propósito, ao isentar o ex-combatente daquele cláu
sula é deixá-lo a salvo de maís essa agrura, principalmente
considerando-se que a grande maioria daqueles heróis hoje já se
encontra próxima da aposentadoria, e o Brasil deve-lhes trans
qüílídade,

Essa a nossa proposição, para o julgamento de nossos pares.

Sala das Sessões. 10 de agosto de 1979. - Inocêncio Oliveira.

PARECER DA COMlSSAO DE CON8TITUIÇAO E JUSTIÇA

I - Relatório

O presente projeto, de autoria do nobre Deputado Inocêncio
Oliveira, visa isentar os ex-combatentes da cláusula de correção
monetária, no." contratos firmados no âmbito do Sistema Finan
ceiro de Habitação.

Na justificação, afirma o ilustre parlamentar que "o Pais
muito deve àqueles que, arriscando a sua vida e segurança, num
apelo da Pátria, submeteram-se às agruras de uma guerra em
campos Ionginquos;'.

Tem razão o Deputado ao afirmar que o Brasll deve tranqüI
lidade a seus ex-combatentes. sendo louvável seu Intento. Tudo ao
ex-combatente, mas infelizmente não háJ como superar o impe
dimento constitucionaL

A iniciativa, no entanto, carece de respaldo constitucional,
posto tratar-se de matéria financeira. E, neste caso, a competên
cia é exclusiva do Presidente da República, conforme determina o
artigo 57 de nossa Carta Magna.

Julgando a presente proposta inconstitucional, fica prejudi
cado o exame de sua juridicidade e técnica legislativa.
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11 - Voto do Relator
Pelas razões exposta.s, votamos pela rejeição do projeto de Lei

0.0 1.609/79, por i.nconstitucionalidade.
Sala da Comissão, 8 de novembro de 1979. - Tarcísio Delgado.

Relator.
111 - Pa.recer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça, em reunião de sua Tur
ma "A", opínou, unanimemente, pela ínconsjâtuclonalídade do Pro
jeto n.o 1.609/79, nos termos do parecer do Relator.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: Djalma Marinho.
presidente; Tarcisio Delgado. Relator; Antônio Dias, BonLfácio de
Andrada, Francisco Benjamin, Francisco Rossi, Gomes da Silva,
José Frejat, Nilson Gibson, Paulo Pimentel, Brabo de Carvalho e
Feu Rosa.

Sala da Comissão, 8 de novembro de 1979. - Djalma Marinho.
Presidente ~ Tarcisio Delgado, Relator.

PROJETO DE LEI N.o 1.67l-A. DE 1979
(Do Sr. Carlos Santos)

Dispõe sobre a contagem do tempo de serviço dos mé
dicos, e dá outras providências; tendo parecer, da Comis
são de Constituição e Justiça. pela inconstitucionalidade e
injuridicidade.

(Projeto de Lei n,v 1.671, de 1979. a que se refere o
parecer.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 Os médicos começam a contar tempo de serviço, para

todos os efeitos da Lei n.? 3.807, de 26 de agosto de 1960. a partir da
data de ingresso em qualquer organização médica. pública ou
privada. na condição de empregado, bem assim de sua nomeação
para posto ou graduação nas Forças Armadas ou Forças Auxi
liares.

Art. 2.0 O tempo de Residência Médica, para fins apenas
de inatividade. será computado na base de 1 (um) dia para cada
período de 8 I oito) horas de atividade.

Art. 3.° Considera-se tempo de serviço efetivo, para o que
dispõe o art. 1.0 desta lei. o tempo de serviço público federal.
estadual ou municipal, prestado pelo médico anteriormente ao
seu ingresso em qualquer organização médica. pública ou privada,
na condição de empregado. bem assim de sua nomeação para
posto ou graduação nas Forças Armadas ou Forças Auxiliares.

Art. 4.° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5.° Ficam revogadas as disposições em contrário.

Justificação
A classe médica em geral, além de perceber salários inferiores,

incompativels com a natureza dos serviços relevantes que presta
à comunidade, ainda é vítima de injustiça maior, por não ter
o tempo de residência médica computado para nada.

Em conseqüência, esse tempo de residência médica não é
computado para efeito de qualquer direito trabalhista ou previ
denciário - embora cumpram estágios que. às vezes, prolongam-se
até por cinco anos.

O médico residente não tem vínculo empregatício, não poden
do, por Isso, inscrever-se no oex-INPS como empregado ou mesmo
como autônomo, apesar de ter ordenado, dependência de horário
e subordinação hierárquica.

A residência médica se converteu entre nós em simples meio
de exploração da mão-de-obra do médico. recém-formado, por
força da ausência de uma regulamentação fundada na realidade.
possibilitando aos hospitais e organizações de saúde em geral a
Imposição de contratos que falam em bolsa de estudo e outras
falsidades, com o objetivo de descaracterizar a relação de emprego.

O Estatuto dos Militares, em seu art. 138, dispôs, sabiamente,
o seguinte:

"Art. 138. Os militares começam a contar tempo de ser
viço nas Forças Armadas a partir da data de sua incor
poração em qualquer organização militar da Marinha. do
Exército e da Aeronáutica, matricula em órgão de for
mação de militares ou nomeação para posto ou gradua
ção nas Forças Armadas."

Nada mais justo, portanto. do que se estenda aos médicos,
para todos os efeitos da. legislação brasileira que trata da seguri
dade social, a contagem do tempo a partir da data de ingresso
em qualquer organização médica. bem assim de sua nomeação
para posto ou graduação nas Forças Armadas ou Forças Auxiliares
(policias militares, corpos de bombeiros etc.) ,

Quanto à residência médica, especificamente. procura o nosso
projeto corrigir as distorções geradas por esse instituto, estabele-

cer, em seu art. 2.° que "o tempo de residência médica, para
fins apenas de inatividade. será computado na base de 1 (um)
dia para cada período de 8 (oíto) horas de· atividades".

Atualmente, a média verificada em organizações médico-hos
pitalares é de cinco profissionais regularmente empregados para
dois e meio médicos-residentes. Há serviços em que prevalece o
médico-residente, sem cujo concurso seriam totalmente inviáveis.

Se somarmos ao fato de que a residência médica é sub-remu
nerada, veremos como são injustos os critérios adotados pelas or
ganizações médico-hospitalares em suas relações de trabalho com
os médicos.

São distorções como essas que o nosso projeto procura corrigir.
a fim de conceder aos médicos o mesmo tratamento de seguridade
social já conferido a outros profissionais, assegurando-lhes a ne
cessária tranqüilidade no momento de passarem à inatividade.

Sala das Sessões, 20 de agosto de 1979. - Carlos Santos.

LEGISLAÇAO CITADA, ANEXADA PELA COORDENAÇAO
DAS COMISSOES PERMANENTES

LEI N.o 5.890. DE 8 DE JUNHO DE 1973
Altera a legislação de Previdência Social, e dá outras

providências.

Art. 6.° A aposentadoria por invalidez será devida ao segu
rado que, após 12 (doze) contribuições mensais, estando ou não
em gozo de auxílio-doença. for considerado incapaz ou Insuscetível
de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a
subsistência.

§ 1.0 A aposentadoria por invalidez, observado o disposto no
artigo anterior, consistirá numa renda mensal correspondente a
70% (setenta por cento) do salário de benefício, mais 1% (um
por cento) desse salário por ano compieto de atividade abrangida
pela Previdência Social ou de contribuição recolhida nos termos
do art. 9.°, da Lei n.O 3.807, de 26 de agosto de 1960, até o máximo
de 30% (trinta por cento), arredondado o total obtido para a
unidade de cruzeiro Imediatamente superior.

Art. 9.° A aposentadoria especial será concedida ao segurado
que. contando no mínimo 5 (cinco) anos de contribuição, tenha
trabalhado durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco)
anos pelo menos. conforme a atividade proríssíonal, em serviços
que, para esse efeito. forem considerados penosos. insalubres ou
perigosos, por decreto do Poder Executivo.

§ 1.0 A aposentadoria especial consistirá numa renda men
sal calculada na forma do § 1.° do art. 6.0, desta lei, aplicando
se-lhe ainda o disposto no § 3.° do art. 10.

§ 2.° Reger-se-á pela respectiva legislação especial a apo
sentadoria dos aeronautas e a dos jornalIstas profissionais.

Art. 10. A aposentadoria por tempo de serviço será eonee
dida aos trinta anos de serviço:

I - até importância correspondente a 10 (dez) vezes o maior
salário mínimo vigente no Pais. em valor igual a:

a) 80% (oitenta por cento) do salário de benefício. ao se
gurado do sexo masculino;

b) 100% (cem por cento) do salário de benefício, ao segurado
do sexo feminino;

§ 3.° A aposentadoria por tempo de serviço será devida:
I - a partir da data do desligamento do emprego ou da

cessação da atividpde, quando requerida até 180 (cento e oitenta)
dias após o desligamento;

II - a partir da data da entrada do requerimento. quando
solicitada após decorrido o prazo estipulado no item anterior.

............................. , .
PARECER DA COMISSAO DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA

I - Relatório
O projeto de lei em epígrafe, de autoria do ilustre Deputado

Carlos Santos, dispõe sobre cômputo de tempo de serviço da cate
goria profissional de médicos. para os efeitos da Lei n.O 3.807, de
26 de agosto de 1960 - Lei Orgânica da Previdência Social.

Assim, a partir da data de ingresso em qualquer organização
médica, _pública ou privada, na _condição de empregado, ou da
nomeaçao para posto ou graduação nas forças armadas terão os
médicos iniciada a contagem do respectivo tempo de sentÇQ para
ríns de concessão de benefícios da Previdência Social. '

O tempo de residência médica deverá também ser computado,
embora exclusivamente para concessão de aposentadoria na base
de 1 (um) dia para cada período de 8 (oito) horas de atividade.
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Estabelece, outrossim, o projeto que o tempo de serviço públi
co federal. estadual e municipal, assím como nas Forças Armadas
c Forças Auxiliares, anterior ao ingresso em qualquer organização
médica, na condição de empregado. será computado, para todos
os efeitos da Lei nO 3.807, de 1960.

11 - Voto do Relator

O ingresso em qualquer organização, na condição de empre
gado, confere ao individuo, obrigatoriamente. a condição de segu
rado da previdência social - art. 5.°, I. da Consolidação das Leis
da Previdência Social (Decreto n.O 77.077. de 24 de janeiro de
1976), que transcreve o art. 5° da Lei n." 3.807. de 1960, com a
redação dada pela Lei n.v 5.890. de 1973.

A legislação previdenciária não faz distinção entre categorias
profissionais, bastando que se configure a condição de empregado.
Os médicos. portanto. enquanto empregados, serão necessaria
mente segurados da previdência social, condição cujo inicio coincide
com. e decorre do inicio da relação de emprego.

2. No que concerne à nomeação para posto ou graduação
nas Forças Armadas e Forças Auxiliares. há que se considerar
a situação em que o médico ingressa nessas corporações.

Se o Ingresso se faz na carreira militar, inclusive nos Qua
dros Complementares (Q. C.), a relação de emprego ficará sob
a tutela de Legislação especifica - o Estatuto dos militares, Lei
número 5.774, de 23 de dezembro de 1971 -, não cabendo cogitar
se do regime da Lei n.v 3.807, de 1960, Os policiais, por seu turno,
também têm regime juridíco próprio - Lei n.s 4.878, de 3 de
dezembro de 1965.

Caso o ingresso se faça no Quadro de Pessoal Civil, auxiliar
das Forças Armadas, então o médico ou qualquer outro profissio
nal será admitido ou sob o regime celetista ou sob o regime esta
tutário.

A admissão pelo regime celetista configura a situação de em
pregado e Induz a condição de segurado da previdência social, nos
termos da Lei n.v 3.807,de 1960, conforme já nos referimos.

A admissão pelo regime estatutário coloca o profissional sob
a égide da Lei nO 1. 711. de 1952, pelo que não pode ser incluido
na categoria de segurado da previdência.

Aliás, o art. 3.° da Lei n.v 3.807, de 1960, esclarece perfeita
mente a questão, ao dispor serem excluídos de seu regime os ser
vidores civis e militares da União que estiverem sujeitos a regimes
próprios de previdência.

3. A residência médica constitui modalidade do ensino de
pós-graduação, não caracterizando relação de emprego que dê
margem a considerar-se o período respectivo como tempo de
serviço. nos termos da legislação em vigor.

Em assim sendo, o dispositivo em tela, art. 2.°, contempla si
tuação que não se conforma ao mandamento constitucional que
assegura o direito à assistência previdenciária - art. 165, XVI,
da Carta Magna.

4. O tempo de serviço público federal prestado sob regime
estatutário já é computado para todos os benefícios previstos na
Lei n.v 3.807, de 1960, por força do disposto no art. 2.0 da Lei
número 6.226, de 14 de julho de 1975, que Institui a contagem
reciproca de tempo de serviço público federal e de atividade pri
vada.

A contagem recíproca, no entanto. não abrange o tempo de
serviço público estadual e municipal. Assim, o disposto no art. 3,°
da proposição caracteriza a extensão de beneficio da previdência
social, de que decorrerão, necessariamente, novos encargos finan
ceiros para a União. contrariando, desta forma, o disposto nos
artigos 57, l, e 165, parágrafo único, da Carta Magna. O primeiro
por impropriedade de iniciativa e o segundo por não conter Indi
cação da respectiva fonte de custeio total.

5. Ainda o art. 3.°, in fine, estabelece o cômputo ao tempo
de serviço prestado na condição de militar, benefício já previsto
na legislação pertinente - art. 42 da Consolldação das Leis da
Previdência Social e Decreto-lei n.o 1.041, de 1965.

Em face das considerações expendídas, somos pela rejeiçao
do Projeto de Lei n,o r.en, de 1979, por inconstitucional e injuri-
dico. .

Sala da Comissão, 13 de maio de 1980. - Tarcísio Delgado,
Relator.

IH - Parecer da Comissão
A Comissão de Constituição e Justiça, em reuniao de sua

Turma "B". opinou, unanimemente, pela inconstitucionalidade e

injuridicidade do Projeto nO 1.671/79, nos termos do parecer do
Relator.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: Djalma Marinho.
Presidente; Tarcisio Delgado, Relator; Afrislo Vieira Lima. Antó
nio Russo. Brabo de Carvalho, Claudíno Salles, Ernanl Satyro,
Gomes da Silva, Joaci! Pereira. João Gilberto. Jorge Arbage, Luiz
Leal e Nilson Gibson.

Saia da Comissão. 12 de março de 1980. - Djalma Marinho,
Presidente - Tarcisio Delgado, Relator.

PROJETO DE LEI N.O 2.062-A, DE 1979

IDo Sr. Samir Achôa)

Concede licença especial ao funcionário após cada
qüinqüênio de efetivo exercício. introduzindo alteração no
art. 116 do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da
União; tendo parecer, da Comissão de Constituição e Jus
tíça, pela inconstitucionalidade.

(Projeto de Lei n.v 2.062, de 1979. a que se refere o
parecer. )

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1.0 O caput e o parágrafo do art. 116, da Lei n.o 1.711,
de 28 de outubro de 1952. passa a víger com a redação infra:

Art. 116. Após cada qüinqüênio de efetivo exerciclo, ao fun
cíonárto que a requerer. conceder-se-a licença especial de três
meses com todos os direitos e vantagens de seu cargo efetivo.

Parágrafo único. Não se concederá licença especial se hou-
ver o funcionário em cada qüinqüênio:

! - sofrido pena de suspensão;

II - faltado ao serviço injustificadamente;

II! - gozado licença:

a) para tratamento de saúde por prazo superior a 6 meses ou
180 dias consecutivos ou não;

b) por motivo de doença em pessoa da família, por mais de
quatro meses ou 120 dias;

c) para o trato de interesses particulares;

d) por motivo de afastamento do cônjuge, quando runeío
nárto ou militar, por mais de três meses ou noventa dias.

Art. 2.° A presente lei entrará em vigor à data de sua pu
blicação.

Art. 3." Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

O Estatuto dos Funcionarios Públicos Civis da União assegura.
ao funcionário, após cada decênio de exercícío efetivo, licença
de seis meses, No gozo dessa licença, que a lei adjetivou de espe
ciaI, e é correntemente chamada de "licença prêmio", o funcio
nário faz jus a todos os direitos e vantagens do cargo efetivo.

Ocorre, que ao disciplinar esse instituto estatutário, a Lei n.o
1. 711/52 estabeleceu no art. 117 que, "para efeito de aposentadc
ria, será contado em dobro o tempo de licença especial que o fun
cionário não houver gozado".

Em virtude dessa norma. se ao requerer a aposentadorfa o
funcionário contar nove anos, onze meses e dias de efetivo exer
cicio no último decênio de sua atividade, não lhe será contado o
tempo da licença em dobro.

Em razão da rigidez interpretativa conferida a esse disposi
tivo estatutário. milhares e milhares de funcionários vêm sendo
prej udicados.

Diante do fato, e atendendo a inúmeras solicitações. decidi
mos oferecer ao crivo apreciativo de nossos eminentes pares a
presente proposta de lei, que se limita simplesmente a desdobrar
os prazos do decênio e da licença correspondente, fixando-os.
respectivamente, em cinco anos e em três meses. Dessa forma, de
pois de cada qüinqüênio o funcionário passará a ter direito a três
meses de llcença prêmio.

Face à procedência da proposição, esperamos venha a colher
o apolo parlamentar de que não prescinde para ver-se aperfei
çoada e aprovada.

Sala das Sessões, - Samir Achoa.
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LEGISLAÇAO CITADA, ANEXADA PELA COORDENAÇAo
DAS COMISSOES PERMANENTES

LEI N.o 1. 711, DE 28 DE OUTUBRO DE 1952
Dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos Ci

vis da União,
O presidente da República:
Faço· saber que o COngresso Nacional decreta e eu sanclono

a seguinte lei:

TíTULO I
CAPiTULO úNICO

Disposições Pre1lmJnares

Art. 1.0 Esta lei institui o regime jurídico dos funcionários
civis da União e dos Territórios.

T1TULO III
Dos Direitos e Vanta(eJ15

CAPtTULO IV
Das Licenças

SEÇAO VIII
Da IJcença Especial

Art. 116. Após cada decênio de efetivo exercício, ao funcio
nário que a requerer, conceder-se-á licença especial de seis meses
com todos os direItos e vantagens do seu cal"gQ efetivo.

Parágrafo único. Não se concederá licença especial se hou-
ver o funcionário em cada decênio:

I - sofrido pena de suspensão;
II - faltado ao serviço Injustificadamente. .. (Vetado) ...
UI - gozado licença:
a) para tratamento de saúde por prazo superior a seis meses

ou 180 dias consecutivos ou não;
b) por motivo de doença em pessoa da famiUa, por mais de

quatro meses ou 120 dias;
e) para o trato de interesses particulares;
d) por motivo de afastamento do cônjuge, quando funcioná

rio ou mílítar, por mais de três meses ou 90 dias.
Art. 117. Para efeito de aposentadoria, será contado em do

bro o tempo de licença especial que o funcionário não houver
gozado.

•••••••••••••••• ' •• 0,0 •••••••••••• 0'0 0.0 •••••••••••••••••••• , ,'0

PARECER DA COMISSAO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
I - Relatório

Através do projeto de lei em epígrafe, pretende o nobre Depu
tado Samir Achôa, alterando o art. 116 da Lei n,v L 711, de 28 de
outubro de 1952 (Estatuto dos Funcionários Públicos CIvis da
União), desdobrar a licença especial nele prevista. Dessarte, de
ferir-se-Ia licença especial de três meses ao funcionário que a
requeresse, após cada qüinqüênio de efetivo exercício. A proposi
ção mantém as ressalvas do parágrafo único, apenas substltulndo
lhe a expressão "decênio" por "qüinqüênio".

Justifica-a seu Ilustre Autor argumentando que o funcioná
rio que requer aposentadoría dias antes de completado o último
decênio de atividade não tem contado em dobro o tempo da li
cença respectiva. não gozada, em razão da rigidez com que se
interpreta o art. 117 da Lei n. O L 711 (verbjs ; "Para efeito de
aposentadoria, será contado em dobro o tempo de licença especial
que o funcionário não houver gozado."). Aprovada a proposição.
o prejuízo, na hipótese, seria minorado.

Não nos compete opinar quanto ao mérito, prerrogativa da
douta Comissão de Serviço Público, mas tão-só acerca das preli
minares de constitucionalidade, juridicldade e técnica.

11 ,....Voto do Relator
Não vemos inconstitucionalidade ratione materiae na propo

sição, mas entendemos inafastável a que defluí da reserva da íní
cíativa ao Presidente da República, nos termos dos arts. 57, item
V, e 109, item I, da Constituição Federal.

Diante disto, vemo-nos forçado a manifestar-nos contrário ao
Projeto de Lei n. O 2.062179, nos limites da competêncía que nos
atribui o art. 28, § 4.0 , do Regimento Interno.

Sala da Comissão, 12 de março de 1980. - Afrísio Vieira Lima,
Relator.

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

ma "B", opinou, unanimemente, pela inconstitucionalidade do
Projeto n.v 2.062/79, nos termos do parecer do Relator.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: Djalma Marinho.
presidente; Afrislo Vieira Lima. Relator; Bonifácio de Andrada.
Brabo de Carvalho, DjaIma Bessa, Ernani Satyro, Gomes da Silva.
Joacil Pereira, Jorge Arbage, Luiz Leal, Mendonça Neto e Osvaldo
Melo.

Sala da Comissão, 12 de março de 1980. - Djalma Marinho,
Presidente - Afrísio Vieira Lima, Relator.

PROJETO DE LEI N.o 2.077-A, DE 1979

(Do Sr. Jackson Barreto)

Veda a cobrança. de taxa de inscrição nos concursos
vatibulares nas universidades brasileiras e nas escolas
superiores isoladas; tendo parecer, da Comissão de Cons
tituição e Justiça., pela. inconstitlreionalidade.

(Projeto de Lei n.v 2.077. de 1979, a que se refere o
parecer.)

O Congresso Naclonai decreta:

Art. I. D É vedada a cobrança de taxa de inscrição nos con
cursos vestibulares nas universidades brasileiras e nas escolas su
periores isoladas.

Art. 2.° O Poder Executivo, através do órgão competente, re
gulamentará esta lei no prazo de 90 (noventa) dias a contar de
sua vigência.

Art. 3.0 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4.D Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

Uma das características essenciais das nações que ainda estão
atravessando um estágio de subdesenvolvimento econômico ê a ca
rência de profissionais de nivel superior.

Lamentavelmente este é o caso especifico do nosso País que
necessita com urgência do concurso de profissionais competentes.
de nível universitário, para superar o estágio de subdesenvolvi
mento em que se encontra.

Com o fito de suprir, em parte, essa necessidade, propomos
através desta propositura a extinção da taxa de inscrição nos
concursos vestibulares nas universidades brasileiras e nas escolas
superiores isoladas.

{\. medida visa a eliminar o caráter elltista que caracteriza a
nossa universidade, dando uma maior oportunidade aos alunos
carentes de recursos.

Segundo dados estatístícos do MEC, o número de vestibulandos
vem crescendo consideravelmente de ano para ano. Por exemplo,
em 1960 o número de candidatos inscritos no vestibular em todo o
Brasil era de 64.639. Em 1970 passou para 328.931, sendo que em
1975 já alcançava 743.914.

Assim, por configurar matéria de alto alcance social, e de
real interesse para a nossa juventude estudiosa. esperamos venha
a nossa proposição a receber a compreensão e o apolo de nossos
ílustres pares.

Sala das sessões, 9 de outubro de 1979. - Jackson Barreto.
PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA

I - Relatório
A proposta de lei acima ementada, apresentada a esta Casa

pelo Ilustre Deputado Carlos Augusto, tem como objetivo proíbír a
cobrança de taxa para inscrição em vestibular, nas universidades
oficiais.

Por disciplinar matéria análoga (art. 71 do Regimento In
terno da Câmara dos Deputados). está anexado à presente propo
sição o Projeto de Lei n.O 2.077, de 1979, de autoria do eminente
Deputado Jackson Barreto.

A competência deste órgão Técnico, quanto às proposições em
exame, cinge-se apenas à apreciação dos aspectos da constitucio
nalidade, Iurídlcídade e técnica legislativa. Sobre o mérito falarão
as doutas Comissões de Educação e Cultura e de Finanças,

Ao analisarmos as duas proposições optamos pelo Projeto
de Lei n.O 1. 976179. No que se refere à constitucionalidade a sim
ples limitação de preço não contraria a nossa Lei Maior. Também
no tocante à juridicidade nada descobrimos que derrogue a sis
temática juridica em vigor ou atente contra os postulados maiores
do Direito.

Com relação à técnica legislativa não encontramos nenhum
reparo a fazer.
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o mesmo não ocorre com o Projeto de Lei n.s 2.077179 I anexo).

Que, ao invés de tabelamento, está propondo, em termos generali
zados, gratuidade na inscrição para vestibular, incluindo portanto
as escolas particulares.

II ~ Voto do Relator
A vista do exposto, somos pela rejeição do Projeto n,v 2.077/79

e pela aprovação do Projeto de Lei n.O 1. 976179, nesta Comissão
de Constituição e Justiça.

Sala da Comissão, 12 de março de 1980. - Antônio Russo, Re
lator,

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

Turma "B", opinou, unanimemente, pela Inconstitucionalidade do
Projeto n.o 2.077179, nos termos do parecer do Relator.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: Djalma Marinho,
Presidente; Antônio Russo, Relator; Brabo de Carvalho, Cardoso
Aives, Claudino Sales, Joac11 Pereira, João Gilberto, Jorge Arbage,
Luiz Leal, Nilson Gibson e Tarcisio Delgado.

Sala da Comissão, 12 de março de 1980. - Djalma. Marinho,
Presidente - Antônio Russo. Relator.

PROJETO DE LEI N.o 2.089-A, DE 1979

(Do Sr. João Hereulínor

Autoriza a transformação das atuais instituições uni
versitárias federais em autarquias de regime especial,
dispõe sobre a cobrança de contribuições escolares no
ensino público de nível superior e determina outras pro
vidências; tendo parecer, da Comissão de Constituição e
Justiça, pela inconstitucionalidade e injuridicidade.

(Projeto de Lei n.? 2.089, de 1979, a que se refere o
parecer.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 Fica o Poder Executivo autorizado a proceder à trans

formação das atuais universidades ou estabelecimentos isolados
de ensino superior federais em autarquias de regime especial, en
tre cujas peculiaridades se incluem as seguintes:

I - instituição educacional de caráter científico-didática-cul
tural, dotada de personalidade jurídica de direito privado, regen
do-se pelos estatutos e regulamentos que adotarem com aprova
ção do Ministro da Educação e Cultura;

11 - plena autonomia administrativa, financeira e patrimo
nial, didático-científica e disciplinar, sujeita, não obstante, às dis
posições da legislação do ensino pertinente;

111 - não constitui entidade da Administração Direta, nem
se lhe aplicam as disposições legais referentes às autarquias ou en
tidades paraestatais, ressalvadas a supervisão ministerial e a fis
calização financeira pelo Tribunal de Contas da União;

IV - liberdade de dispor sobre politica, administração e ges
tão de pessoal e salários, sob regime da Consolidação das Leis do
Trabalho;

V - não-observância das normas relativas às licitações para
compras. obras, serviços e alienações previstas no Decreto-lei
n.o 200. de 1967;

VI - manutenção mediante receita própria, suplementada,
excepcionalmente, por dotações orçamentárias globais específicas;

VII - imunidade tributária sobre bens, rendas e serviços, fi
cando isenta também de contribuições parafiscais ou sociais.

§ 1.0 A transformação prevista no "caput" pressupõe a inte
gração administrativa e organizacional entre as atuais entidades
mantenedoras e os estabelecimentos de ensino ou universidades
por elas mantidos.

§ 2.° As instituições transformadas consideram-se, por sua
própria natureza e destinação, de utilidade pública federal.

Art. 2.° Constituem recursos próprios das instituições edu
cacionais transformadas nos termos do artigo precedente:

I - anuidades, taxas e demais contribuições escolares;
II - remuneração de serviços prestados a entidades públicas

ou particulares. mediante convênios ou contratos específicos;
111 - rendas eventuais do patrimônio e serviços;
IV - doações e legados. auxílios e subvenções de entidades

públicas ou privadas.

Parágrafo único. Somente em caráter excepcional e suple
mentar, se admitirá a alocação de recursos orçamentários públicos
às entidades educacionais autárquicas. após a transformação de
que trata o art. 1.0

Art. 3.0 O patrimônio das autarquias referidas no art. 1.0 será
constituído de:

I - bens e direitos Que lhes forem transferidos ou incorpora
dos em virtude de ato dos Poderes Públicos, ou Que aceitarem, ori
undos de doação ou encargo;

II - bens e direitos que adquirirem;
III - saldo de exercícios financeiros.
Art. 4.0 O pessoal' do magistério e demais servidores titula

res de cargos efetivos do quadro das entidades educacionais a que
se refere o art. 1.0 poderão optar, a qualquer tempo. a partir da
transformação prevista no mesmo artigo, pelo regime da Conso
lidação das Leis do Trabalho; enquanto não exercerem seu direi
to, permanecerão na Situação atual, em quadro suplementar, que
se extinguirá à medida que vagarem os respectivos cargos.

Parágrafo único. Feita a opção, o cargo de que é titular fica
automaticamente transformado em emprego de tabela permanen
te da autarquia. com idêntica denominação.

Art. 5.° J!: o Poder Executivo autorizado a transferir aos Es
tados. Territórios, Distrito Federal e Municípios, mediante convê
nios especificas, exclusivamente para manutenção e desenvolví
menta do ensino de 1.0 grau, eventuais saldos de dotações orça
mentárias ou excedentes de recursos financeiros originariamente
destinados às instituições transformadas nos termos do art. 1.0

Art. 6.° Excetuada a remuneração dos serviços a Que se re
fere o art. 2.°, inciso lI, o Conselho Federal de Educação fixará
ou reajustará, nos termos do Decreto-lei n.o 532, de 16 de abríl
de 1968, as anuidades e emolumentos escolares correspondentes
aos diferentes cursos e serviços educacionais, oferecidos pelas ins
tituições mencionadas no -art. 1.0 como condição para a transfor
mação ali prevista.

§ 1.0 Adotar-se-ão critérfos que visem à uniformização dos
valores de anuidades. taxas e demais contribuições, para os mes
mos cursos ou áreas de conhecimento e formação profissional ou
acadêmica, nas diversas regiões do Pais, em níveis não superiores
aos vigentes para as instituições particulares congêneres.

§ 2.0 Os valores das contribuições escolares serão hierarqui
zados em função inversa da relevância social dos cursos ou áreas
de conhecimento e formação, aferida pela escassez de profissionais
e a prioridade que lhes for atribuída nos termos do art. 9.0

Art. 7.0 O Poder Público proverá o atendimento aos estudan
tes de recursos financeiros menores ou insuficientes, mediante a
concessão de bolsas de estudo, de manutenção ou de estágio, par
ciais ou integrais, restituíveis a médio e iongo prazos e em con
dições favorecidas, obedecidos os critérios seletivos e de priori
dade que vierem a ser estabelecidos.

§ 1.0 O atual Programa de Crédito Educativo fica, desde logo,
institucionalizado como uma das modalidades assístenclaís de fi
nanciamento aos educandos, observado o prazo de carência não
inferior a três anos, e a ele terão acesso automaticamente os can
didatos que atendam ao disposto no art. 8.° e seus parágrafos.

§ 2.° Poder-se-ão admitir outras formas de pagamento ou re~
emsolso pelos beneficiários, durante o curso ou após a sua con
clusão, inclusive a prestação de serviços ou cumprimento de es
tágios em locais, setores e por tempo determinados.

Art. 8.0 Os candidatos a quaisquer modalidades de bolsa no
âmbito do ensino superíor, concedidas pelo Poder Público ou com
recursos dele provenientes, serão escolhidos segundo o critério de
melhor aptidão intelectual e menor renda própria ou familiar.

§ 1.0 A aptidão intelectual do candidato será reconhecida
pela desempenho obtido no ensino de 2.° grau ou no de gradua
ção. no caso de estudantes classificados em concurso vestibular
ou para ingresso aos cursos de pás-graduação, respectivamente,
e, em se tratando de alunos já matriculados, pelo efetivo aprovei
tamento evidenciado no ano letivo anterior.

§ 2.0 A falta ou a insuficiência de recursos serão demons
tradas pela comprovação de renda líquida, aquém do limite le
gal de isenção ou até uma vez e meia o referido valor, respectiva
mente, para efeito de incidência do imposto sobre a renda e pro
ventos de qualquer natureza.

Art. 9.0 Compete ao Conselho Federal de Educação estabe
lecer, periodicamente, as áreas de formação profissional ou aca
dêmica para atendimento prioritário aos candidatos, tendo em
vista o interesse do desenvolvimento nacional e as necessidades
do mercado de trabalho regional.

Art. lJO. Esta Lei vigora a partir do primeiro semestre leti
vo subseqüente à sua publicação.

Art. 11, Revogam-se as disposições em contrário.
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Justificação

O diagnóstico da situação educacional brasileira e de nossos
sistemas de ensino já foi delineado em suas grandes linhas e, mais
recentemente, vêm sendo amiúde aprofundados o exame e análi
se críticos e a avaliação dos resultados de toda essa complexa rea
lidade setorial.

2. Várias iniciativas. de grande repercussão e importância,
dentro e fora do Congresso Nacional, lograram polarizar a aten
ção de autoridades. educadores e expertos para a problemática
do ensino no País e ofereceram contribuições da maior valia.

3. Os estudos e indicadores de diversificada origem. mas am
plamente confiáveis. demonstram as distorções estrutural e insti
tucional presentes em todo o planejamento educacional brasilei
ro, que subvertem os fundamentos e invertem os objetivos de toda
a política setorial. deixando à mostra os elevados custos sociais
decorrentes da desorientação e de tais desacertos, em termos de
"vagas ociosas". frustração das expectativas profissionais de mi
lhares de graduados. desqualürcacão do ensino e tantos outros
malefícios.

4. Com efeito. a preocupação central e a tônica dos esfor
ços públicos e particulares se voltaram ao longo do tempo para o
ensino superior ou de 3.° grau. com acentuado distanciamento em
relação aos demais níveis de formação regular.

Atente-se para a advertência do atual Reitor da Universida
de de Brasília. o insigne Professor José Carlos de Almeida Aze
vedo 12):

"Dos 1,4 milhão de alunos matriculados no 3.° grau. só
25'7, estão nas universidades oficiais t m unicipais, esta
duais e federais), mas o ensino superior recebe 75% do
orçamento do MEC."

"Em decorrência dessa concentração de recursos nas Ins
tituições de nível superior, há estudantes de posses que
estudam de graça em universidades oficiais. mas há jo
vens sem recursos que trabalham para estudar, em esco
las pagas; havendo dInheiro em excesso no nivel supe
rior. há bolsas para quem quiser: o Crédito Educativo. em
1977/78. distribuiu 250 milhões de dólares para estudantes
ricos e pobres. capazes e incapazes.

Não seria justo e mais simples cobrar de quem pode pa
gar e liberar de taxas e dar bolsas a quem não tem recur
sos e é capaz?"

5. Recente publicação do MEC 1."Relatório Gerai 73/78",. ofe
rece o demonstrativo das despesas autorizadas por programas no
período em referência. sendo de destacar-se as seguintes consta
tações: a participação do ensino superior nos recursos do Mínís
térío, que era de 57,6'7, em 1973. alcançou 67,0~( em 1978, ficando
o ensino de 2.° grau com 7.9'7". o de 1.0 grau, com 6,5~~, e o su
pletivo com 3.67<.

6, Altamente expressivos os registros feitos pelo Professor
Paulo Ernesto Tolle 141, reunindo depoimentos de fontes abali
zadas:

"0 ensino primário é a fratura exposta de nosso sistema
nacional de educação" - é a incisiva declaração do Mi
nistro Abgar Renau1t na Comissão de Educação e Cultura
do Senado Federal: "No Brasil, se imaginarmos 6 milhões
de crianças da La série e as acompanharmos, verificamos
Que 5 milhões atingem a 2." e apenas 500 mil alcançam a
8."." "Nas 8 séries do 1.0 grau" - salienta o Senador João
Calmon. Presidente da Comissão de Educação e Cultura
- "há 18 milhões de alunos, mas só 9% terminam o pri
meiro grau. Quatro milhões de crianças estão fora das es
colas de 1.0 grau". "A evasão escolar", afirma o Deputado
Flexa Ribeiro, "... é superior a 50% no 1.0 ano primário.
De cada 1.000 Que se matriculam no 1.° primário, apenas
443 regressam para fazer o 2.° ano. Ao fim do 4.° primá
rio. a capacidade de retenção da escola pouco ultrapassa
de 20%-,No fim do 8.° ano, permanecem 9,7%. Noventa por
cento não alcançam o fim da 8." série."

7. Enquanto isso se passa no plano do ensino de 1.0 e 2.°
graus. o de nivel superior experimentou Inusitado crescimento
quantitativo. não como uma conquista setorial, mas sim uma pro
va inequívoca de deformação de todo o sistema.

Em conferência proferida perante a Escola Superior de Guer-
ra. acentuou o Professor José Carlos de Almeida Azevedo (1):

"No período 1968/1973, a matrícula nas quatro primeiras
séries do ensino de primeiro grau cresceu de 30.3% (de
11.943.506 para L5.563.2111 e nas suas quatro últimas sé
ries de 86,1r/c (de 2.404.614 para 4.475.933); a matrícula
inicial no 2.° grau aumentou de 85.2% (de 801.075 para
1.483.192'; nesse mesmo período o ensino universitário

- curiosamente gratuito nas instituições não particula
res - cresceu 200,6'.Z I de 278.295 para 836.469 I.

No periodo 197111974 as despesas públicas com educação.
a preços constantes. aumentaram de 50S( e o número to
tal de alunos, apenas 16.9% (de 18.7 para 21.9 mílhõesi .
assim distribuídos: o superior. de 60'1,; o 2° grau. 50% e
o l° grau. 13"", destinando-se, ao final desse período.
57.47'1, dos recursos federais para o ensino superior.
No período 1975/1977, as matriculas em toda a rede no 1."
grau aumentaram 5'1.:; no do 2.° grau, 19,77< e no supe
rior de 21.9'''. Enquanto isso as despesas públicas com a
educacúo. a preços correntes. aumentaram. em cruzeiros.
de 1,27', e. em dólares. de 28.4%."

8. Em conseqüência. inúmeras vozes se levantam procla
mando a necessidade de reorlentar ou redirecionar os dispêndios
em educação, de par com medidas para restringir a chamada gra
tuidade escolar, porque. conforme lembra o mencionado Profes
sor Paulo E. ToIle (4):

"~ .. inexiste ensino gratuito. Toda escola pública. dita
gratuita. é paga e esse pagamento. algumas vezes. requer
maior soma de recursos do que o resultante da cobrança
feita pela escola particular. A diferença está na fonte pa
gadora, que na escola particular é o aluno e na escola ofi
cial é todo o povo.
Inexistindo cobrança, as despesas com a educação na es
cola pública são custeadas pelos cofres públicos.
Paga pelo povo todo. a escola pública oferece. a seus alu
nos. gratuidades.
A gratuidade escoiar mais generalizada é o privilégio in
dividuaI de estudar sem pagar. Na escola pública. ela se
concede, sem aparente discriminação. tanto ao aluno de
familia economicamente capaz de pagar, como ao aluno
carente de recursos. Mera aparência. pois há maiores
oportunidades para o aluno de classe social mais abas
tada."

9 Aquele e outros estudiosos do assunto demonstram a as
sertiva de que a gratuidade indiscriminada vem a frustrar em lu
gar de assegurar uma pretensa igualdade de oportunidades edu
cacionais.

É a observação de Pablo Latapi tclt. por Paulo E. ToUe - (4.:

"Os sistemas escolares que. ao serem gratuitos ou quase
gratuitos. pretendem realizar o principio de igualdade de
oportunidades educativas, operam, de fato. contra esse
princípio. A ascensão. na pirâmide escolar. estão tão for
temente condicionada por fatores sócio-econõmicos extra
escolares. que. de fato. os jovens que alcançam uma es
colaridade alta são aqueles cujas famílias ocupam uma
elevada posição econõmlca... Os sistemas escolares não
podem atender adequadamente às minorias menos privi
legiadas. A causa disso é Que a própria existência do sis
tema incapacita os pobres para adquirirem a sua edu
cação ... "

10. E ainda mais incisiva a manifestação do Pro!. Raymundo
Muniz de Aragão, na Comissão de Educação e Cultura do Senado:
" . .. a gratuidade indiscriminada ( ... ) beneficiando ineptos ou
não necessitados. eorresponderta a esbanjar recursos I ... I e seria
contrária ao interesse coletivo". (Id., Ibid.1

11. Outro aspecto a considerar reside na acentuada diferen
ça de custos entre o aluno de 1.0 e 2.° graus e o de cursos uníver
sltártos. Conforme assinala o Professor José Carlos de Almeida
Azevedo (1): .

"Em particular, deve ser observado o alto custo do estu
dante universitário brasileiro; de fato. as projeções ofi
ciais para o periodo 1975/1977 permitem inferir que o custo
de um aluno de 1.0 e 2.° graus de 1975 foi de US$ 130,00,
enquanto que o do universitário foi de US$ 1,800.00. ou
seja. 14 vezes mais. número que aumentou para 15 e 17
vezes nos anos de 1'976 e 1977. levando a um aumento do
custo do universitário de 34% e de lOr;{ no de 1.0 e 2.°
graus nesse período. Deve entretanto ser notado que as
estimativas feitas por especla1i.stas levam a um custo de
universitário brasileiro 29 vezes superior ao do estudante
de 1.0 e 2.0 graus; este valor, obtido por Carlos G. Lango
ní, provavelmente acha-se bem mais próximo da reali
dade."

Esta realidade apresenta-se, contudo. muito mais alarmante.
porque. em outra oportunidade, assim alertou a autoridade ci
tada 12):

" ... o custo do nosso universitário, em relação ao aluno
do primeiro grau. atingiu valores inacreditáveis. O mais
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alto registrado pela UNESCO refere-se à índia, em 1965:
46,5; todavia esse país conseguiu reduzi-lo para 7,6 em
1974. O Prot. Carlos Langoni estimou que, no Brasil, tal
índice era igual a 26, em 1972, mas estudos recentes, feI
tos pela UnB, revelam que ele chegou a 86, em 1977."

12. Além de salientar que os países desenvolvidos vêm des
tinando cada vez menos recursos orçamentários para o ensino su
perior. acrescentou o mesmo conferencista (1) que "ao contrário
do ensino de 1.0 e 2.° graus, principalmente no prímeíro, que além
de universal deve ser compulsório, o superior - e a fortlori a pós
graduação - deve ser aberto apenas aos mals capazes e ajustados
à realidade do mercado de trabalho e às prioridades naeíonaís".

Anote-se esta outra dramática constatação.

"Curiosamente, entretanto, o caso do Brasil é peculiar, se
não único, pois o crescimento de sua população universi
tária é artificial e reflete apenas uma "Inchação"; os es
tudantes desse nivel - ao contrário dos alunos de 1.° e
2.° graus, vitimados por "evasões" e "repetêncías" não
têm conhecimentos aferidos no concurso vestibular, pois
em alguns locais, exigindo-se 20% de conhecimentos, máís
de 70% das vagas não seriam preenchidas. ( ... )

As deficiências do ensino de 1.0 e 2.° graus vêm criando
outro tipo de problema. ( ... , os candidatos oriundos de
classes de maior renda têm probabilidade de Ingresso bem
maior que os das menos favorecidas. Essa distorção se
agrava na medida em que as escolas oficiais são gratui
tas e os alunos oriundos de famílias de menor renda de
vem trabalhar para estudar... em escolas pagas."

13. Importa, sobretudo, conforme preconizou o renomado
educador (2), "universalizar o ensino de 1.° grau, tornando-o de
qualidade e gratuito; ampliar as vagas do 2.° grau; dar bolsas
aos carentes, melhorar o padrão desse nível e ensinar os jovens
para-a vida e não para entrar na universidade; tornar as univer
sidades intelectualmente seletivas e pagas, assegurando bolsas
aos que não têm recursos".

14. Com esse desiderato, a presente proposição busca viabi
lizar a transformação das atuais instituições universitárias fede
rais em entidades autárquicas de peculIar regime [uridíco, incor
porando as mais recentes sugestões e teses que se reúnem e se
aprofundam em torno da momentosa: questão.

- 15. Tal providência permitirá, nos termos em que ficou deli
neada, a máxima flexibilidade de organização, funcionamento e
gestão de nossas universidades e estabelecimentos Isolados de ní
vel superior, capacitando-os a bem cumprir a missão relevante
que lhes está confiada, com ampla autonomia de ação e direção.

.16. O projeto Iastreía-se, portanto, em suas grandes linhas,
nos estudos que já se ultimam nas esferas governamentais, para
a concretização da medida ora preconizada, mormente no elenco
de características com que se pretende definir o regime jurídico
específico a tais entidades autárquicas.

17. A solução aqui alvitrada tem, de próprio, por exemplo o
arrojo em instrumentar a adoção de personalidade jurídica de di
reito privado aos novos entes autárquicos de fins educacionais
(para subtrai-los a óbices constitucionais, no plano da seleção e
admissão de pessoal e da política salarial); retirando-os ao mesmo
tempo da disciplina legal dos demais entes paraestatais, para que
possam assim exercer amplos poderes de gestão e funcionamento,
sem as limitações naturais que cercam aqueles.

18. Esta alternativa encontra precedente em alguns serviços
públicos autarquízados, aos quais se contribuiu a personalidade ju
rídica de direito privado, como ocorre com o SENAC (cr, art. 4.°
do Decreto n.O 61. 843, de 5-12-67), ou se excluíram das disposições
legais pertinentes às autarquias ou entidades paraestatais, como
sucede com a OAB (art. 139, § 1.0, da Lei n.? 4.215, de 27-4-63),

19. Abre-se, em conseqüência, real possibilidade de uma me
lhor política salarial e de qualificação dos quadros docentes, dentro
dos recursos financeiros que a própria instituição haverá de ge
rar, através de anuidades, contribuições escolares e remuneração
de seus serviços.

20. A providência Iegíslatíva em pauta descortino. assim,
imensa gama de fontes de manutenção e custeio para as univer
sidades oficiais, tornando-as cada vez mais independentes dos su
primentos govemamentaís e induzindo-as ao integral aproveita
mento de sua capacidade ociosa e dos riscos potenciais humanos
de que dispõe.

21. Particularmente promissora se apresentará, sem dúvida,
.a utilização justamente dos recursos humanos de alta qualificação
existentes nas universidades, para a prestação de serviços técnicos

e especializados, realização de pesquisas, assistência técnica, cur
sos de extensão, e outras modalidades, convertendo nossas insti
tuições primordialmente em empresas rentáveis e capazes de se
autofinanciar.

22. O projeto preconiza, ademais, a fusão entre as atuais
entidades mantenedoras (normalmente, fundações ou autarquias
de regime comum) e as respectivas instituições universitárias ma
tidas, acompanhando as tendência de nossos especialistas e téc
nicos em Educação, o que supera, com amplas vantagens (didáti
cas, administrativas, organizacionais, de funcionamento e gestãol
a dicotomia tradicional presente no sistema educacional brasilei
ro, mormente no ensino superior.

23. Ao adotar como regime jurídico de pessoal o da Consoli
dação das Leis do Trabalho, a proposição abre margem a que todos
os servidores das Instituições universitárias, transformadas nos ter
mos do art. 1.° possam optar, a qualquer tempo, para o regime tra
balhista, de modo a poderem participar da política salarial inde
pendente, que ora se postula as nossas universidades.

24. Torna-se por Isso mesmo, imperioso criar condições de
autoflnanciamento às nossas Instituições univer.s1tárias oficiais,
para que os elevados recursos orçamentários que atualmente são
comprometidos com a criação e manuenção de Universidades e ou
tros estabelecimentos públicos de ensino superior possam ser dre
nados urgentemente para o setor de máxima prioridade - o ensi
no de 1.° e 2.° Graus.

25. A primeira providência radical que avulta com esse obje
tivo diz respeito à necessidade de sofrear a situação atual de pri
vilégio injustificável, que se estratiflcou ao longo do tempo, acen
tuando as contradições naeíonaís - país de doutores e de analfa
betos ou semlletrados - extremos que se explicam pelas desigual
dades de tratamento em relação ao ensino fundamental e ao su
perior.

26. Não se concebe, mals, continue nossa política e o plane
jamento educacionais a contemplar o ensino universitário como
sorvedouro dos i1mitados recursos, que devem ser canallzados para
os níveis pré-escolar e primário.

27. O Pais assiste hoje a uma inadiável tomada de posição
para modírícar o quadro educacional vigente; Importa, a bem das
geraçoes futuras e dos destinos da nacionalidade, corrigir os ru
mos reconhecidamente errôneos e infrutíferos que vêm sendo se
guidos até aqui.

28. Toda a prioridade deve ser dada, agora e já, à formação
básica e pré-escolar, desonerando os Poderes Públicos quanto à
dispendiosa manutenção das instituições universitárias. ou, pelo
menos, reduzindo-a progressivamente.

29. A proposição que ora submeto à consideração dos ilus
trados Membros desta Casa tem em conta, primaclalmente, repor
nossa política educacional dentro de parâmetros aceitáveis e con
dizentes, à luz das recomendações de profundos conhecedores da
problemática aqui apontada.

30. Entendo, por isso mesmo, que o ensino superior oficiai
deve ser pago, mais que qualquer outro, cumprindo-se aliás pre
ceito constitucional expresso. Qualquer postulação em contrário
seria puramente demagógica, Irresponsável e impatriótica, preor
denada a arrebanhar os aplausos etêmeros de d1m1nuta parcela
do alunado universitário brasileiro, a qbal, disso também estou
certo, devidamente conscíentízada, não se escusará de assumir sua
parcela de sacrificio e responsabílldade em favor de milhões de
crianças e jovens que não conseguem sequer a formação regular
de 1.° Grau.

31. O projeto prevê e provê, sem embargo, o justo apoio aos
estudantes bem dotados e de menores recursos financeiros, os quais
continuarão a ser contemplados com várias modalidades de bolsas
assistenciais, mas sempre restituíveis, após a conclusão dos res
pectivos cursos e em condições favorecidas, sobretudo um maior
prazo de carência.

32. Busquei, mals, delimitar os critérios de seleção de can
didatos, em termos de melhor aproveitamento escolar e de menor
ou insuficinte renda própria ou ramíüar: bem assim, remete-se ao
Conselho Federal de, Educação a fixação periódica de áreas de
formação acadêmica ou profissional julgadas prioritárias, para
atendimento aos bolsistas, resguardando-se os objetivos da pro
posição.

33. Um último registro deve ser feito no tocante ao descor
tino e espíríte público do Ex.mo Sr. Ministro da Educação, Profes
sor Eduardo Portella, e do Ilustre Presidente da Comissão de Edu
cação e Cultura do Senado Federal, Senador João Calmon, dos quais
ainda há pouco o País ouviu judiciosas manifestações no sentido
da tese albergada neste projeto, cujas linhas gerais e essenclals
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vêm assim refletir a melhor orientação em torno de tão momen
tosa questão.

Sala das Sessões, de de 1979. -
.João HercuUno.
O) "A Educação como Fator de Democratização de Renda"

Prof. José Carlos de Almeida Azevedo
Conferência. proferida. perante a Escola Superior de Guerra - 3-8-1978

(2) "Pais elegeu os merertcíoe da centralização do ensino"
Prot. José CBI'IOI de AlmeIda Azevedo -
Artigo publicado em "O EBtado de 8. Paulo" - 8-4-79

(3) "Por uma PollUca Efetiva de Educação"
Prof. José Carlos de Almeida Azevedo
Trabalho Que Integra o "Projeto Educação" ~ publicação do Senado Federal
Tomo In - 1979

í 41 "Gratuidadea Escolares"
Prot. Paulo Ernuto Tolle
Trabalho Que Integra o "ProJeto Educação" - 8F - Tomo XV _. 1979

LEGISLAÇAO CITADA, ANEXADA PELA COORDENAÇAO
DAS COMISS6ES PERMANENTES

DECRETO-LEI N.o 531.Z, DE 16 DE ABRIL DE 1969

Dispõe sobre a fixação e o reajustamento de anuida
des, taxas e demais contribuições do !lerviço educacional.

O Presidente da República, no uso das atribuições que lhe
confere o I 1.0 do art. 2.0 do Ato Institucional n. O 5, de 13 de de
zembro de 1968, decreta:

Art. 1.° Cabe ao Conselho Federal de Educação, aos Conselhos
Estaduais de Educação e ao COnselho de Educação do Distrit<> Fe
deral, no âmbito du respectivas competências e juridlções, a fixa
ção e o reajuste de anuidades, taxas e demais contribuições cor
respondentes aos serviços educacionais, prestados pelos estabeleci
mentos federais, estaduais, municipais e particulares, nos termos
deste Decreto-leI.

I 1.0 Das deeísões dos Conselhos Estaduais e do Distrito Fe
deral, proferidas nos termos deste artigo, caberá recurso no prazo
de SO (trinta) dias da ciência, para o Conselho Federal de Edu
cação.

f 2.° Os estabeleeímentos situados no Território do Amapá
ficarão sujeitos à jurisdição do COnselho do Pará; os dos Territó
rios de Roraima e Rondônia, ao do Amazonas; e os de Fernando
de Noronha, ao de Pernambuco.

Art. 2.0 Haverá junto ao Conselho Federal de Educação, a
cada Conselho Estadual de Educação e ao Conselho de Educação
do Distrito Federal, uma Comissão de Encargos Educacionais com
finalidade específica de estudar a matéria referida no art. 1.0 e
opinar conciusivamente para a decisão final do respectivo Con
selho.

§ 1.0 No Conselho Federal de Educação, a Comissão será cons
tituída por um membro do Conselho, escolhido pelo Plenário, que
a presidirá, e pelos seguintes representantes, Indicados pelas res
pectivas entidades:

I - um da Superintendência Nacional do Abastec1mento
ISUNABi;

n - um da Federação Nacional de Estabelecimentos de En
sino;

III - um da Confederação Nacional dos Trabalhadores em
Estableclmentos de Educação e Cultura, da categoria profissional
dos professores;

IV - um da União Nacional de Associações Famllials (UNAFi,
em representação dos pais de famílla.

§ 2.0 Nos COnselhos E!ltaduals e no do Distrito Federal, a
constituição da Comissão de Encargos Educacionais poderá adap
tar-se às peculiaridades locais, devendo estar, contudo. sempre In
tegrada pelos representantes da SUNAB, das categorias econômi
ca e profissional Interessadas e dos pais de família; cabendo as
indicações às entidades de âmbito regional ou, na. sua falta, às
referidas nos itens II a IV deste artigo.

§S.o Os serviços administrativos das COmissões de Encargos
Educacionais ficarão a cargo dos órgãos próprios dos Conselhos e
o assessoramento técnico ser-Ihes-â propiciado pelos órgãos espe
cíficos do Ministério da Educação e Cultura e da.s secretartas Es
taduais, conforme o caso.

Art. 3.'? Na análise e avaliação do comportamento dos pre
ços das anuidades, taxas e contribuições referidas neste Decret<>
lei, os Conselhos terão por base o princípio de compatibilização
entre a evolução de preços e a correspondente variação de custos,
observadas as diretrize.s da política econômica do Governo Fe
deral, bem como as peculiaridades regionais e os diversos graus,
ramos e padrões de ensino.

Art. 4.° Os Conselhos poderão requisitar dos estabelecimen
tos de ensino, em caráter confidencial, assegurado o sigilo, o for
necimento de documentos, informações ou esealrecímentos que
julgar necessário ao acompanhamento e à análise de evolução dos
preços de que trata este Decreto-lei.

Art. 5.0 Nos casos de aumento de valores acima das corres
pondentes alterações de custos e de falta de atendimento, não jus
tificado, das requisições previstas no artigo anterior ou ainda,
quando se apurar fraude de conhecimento ou informações, os
Conselhos poderão determinar o restabelecimento dos níveis de
valores anteriores ou a fixação do justo valor, ou propor a ado
ção pelos competentes órgãos e entidades da Administração Pú
blica das providências administrativas, fiscais e judiciais legal
mente cabíveis.

Art. 6.0 Ressalvados os casos de gratuidade, a fixação do
custo dos encargos educacionais será feita simultaneamente com a
autorização do funcionamento dos estabeleciment<>s de ensino e.
seu reajustamento, nos dois meses anteriores à realização das ma
trículas.

Art. 7.0 Em relação ao ano letivo de 1969, prevalece a com
petência da Superintendência Nacional do Abastecimento ISUNABI
para afixação e o reajuste das anuidades, taxas e demais contri
buições do serviço educacional, observada a legislação educacional,
observada a legislação própria daquela autarquia.

Art. 8.° O presente Decreto-lei entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PARECER DA COMISSAO DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA

I - Relatório

Empenhado em corrigir a macrocefalia que afeta o sistema
edueacícna! brasileiro, traduzida em crescimento exagerado e de
sordenado do ensino superior, com prejuizo quantitativo e quali
tativo dos níveis de ensino precedentes, o Ilustre Deputado João
HercuUno elaborou o presente projeto de leI, ora submetido à
apreciação desta Casa Legislativa.

Objetiva a proposição autorizar o Poder Executivo a promover
substancial modificação no âmbito do ensino superior, a qual pode
ser desdobrada ~m duas grandes línhas:

1) Transformação das atuais universidades e estabe1ec1mentos
isolados de ensino superior federais em autarquias de regime ju
rídico especíal: e

2) instítuícão do ensino superior pago, em cumprimento de
preceito constitucional em vigor.

De acordo com a propositura, as instituições de ensino supe
rior federais passarão a constituir pessoas Iurídícas de direito
privado de caráter científico-didático-cultural, com as seguintes
caraeterísttcas:

a) ampla autonomia administrativa, financeira, patrimonial.
didático-científica e disciplinar;

b) exclusão da órbita da Administração Direta e !lldlreta,
ressalvadas apenas a supervisão ministerial e a fiscalização fi
nanceira pelo Tribunal de Contas da União;

c) adoção do regime jurídico de pessoal previsto na Consoli
dação das Leis do Trabalho, assegurada a situação dos servidores
que desejarem permanecer na situação atual;

d) não observância das normas relativas às licitações, pre
vístas no Decreto-lei n.O 200, de 1967;

e) manutenção mediante receita própria, suplementada even
tualmente por dotações orçamentárias;

f) isenção tributária, parafiscal e social.
Com a transformação, as instituições de ensino superior man

tidas pela União passarão a manter-se com os seguintes recursos:
a) anuidades, taxas e demais contribuições escolares;
b) remuneração por serviços prestados a entidades públicas

ou privadas;
c) rendas patrimoniais e de serviços;
d) doações e legados, subvenções públicas e prívadas.
Constituirão o patrimônio das autarquias de regime especial:
a) os bens e direitos que lhes forem transferidos ou incor-

porados;
b) 00 bens e direitos que adquirirem;
c) o saldo de exercícios anteriores.

A quase total -autonomia financeira permitirá à União dispor
de saldos de dotações orçamentárias ou excedentes financeiros,
recursos que a proposição determina sejam transferidos aos Es-
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tados, Territórios, Distrito Federal e Municipios para aplicação
no desenvolvimento do ensino de 1.0 grau.

Preconiza também o projeto a fusão entre as atuais entidades
mantenedoras e as respectivas instituições universitárias manti
das, eliminando a dicotomia existente no sistema educacional
brasileiro.

Transformadas em Instituições pagas, caberá ao Conselho Fe
deral de Educação a atribuição de fixar e reajustar as anuidades
e taxas correspondentes aos cursos e serviços educacionais, nos
termos do Decreto-lei n.o 532, de 1968, em níveis que não ultra
passem aos vigentes para as Instituições de ensino superior par
ticulares.

O sistema de concessão de bolsas de estudo, recomendado pela
Constituição Federal como alternativa para os estudantes que de
monstrem falta ou insuficiência de recursos, está contemplado no
projeto de Ieí.

Institucionalizado como uma das modalidades assistenciais de
financiamento aos educandos, o Programa de Crédito Educativo,
de acordo com a proposição, passa a ter o prazo de carência am
pliado para três anos, e admite outras formas de pagamento, como
prestação de serviços e cumprimento de estágíos em locais, setores
e por tempo determinado.

Remete-se também ao Conselho Federal de Educação a atri
buição de fixar as áreas de formação acadêmica ou profissional
julgadas príorítárías, para atendimento aos bolsistas.

A matéria foi distribuída às Comissões de Constituição e Jus
tiça, de Educação e Cultura e de Finanças, competlndo-nosava
liar-Ihe os aspectos constitucional, jurídico e técnico-legislativo.

Não obstante seu elevado alcance educacional, o projeto de
lei em exame conflita com o art. 81, item V da Constituição Fe
deral em vigor, eis que compete privativamente ao Presidente
da República "dispor sobre a estruturação, atribuições ~ funcio
namento dos órgãos da administração federal". A proposta legis
lativa, portanto, está vedada à iniciativa parlamentar.

Ao conflitar coma Lei Maior, a matéria pode ser também con
siderada Injuridica.

No que se refere à técrnea legislativa, não hâ restrições a
opor. A redação atende aos cânones que informam a arte de
elaborar as leis.

11 - Voto do Relator

A vista do exposto, opinamos pela ínconstítucíonalidade, in
juridicidade e boa técnica legislativa do Projeto de Lei D.o 2.089,
de 1979.

Sala da Comissão, 27 de março de 1979. - José Frejat, Relator.

111 - Parecer da Comissão
A Comissão de Constituição e Justiça, em reunião de sua Tur

ma "A", opinou, unanimemente, pela inconstitucionalidade e in
juridicidade do Projeto n,v 2.089179, nos termos do parecer do
Relator.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: Francisco Rossi,
Vice-Presidente, no exercicio da presidência; José Frejat, Relator;
Brabo de C9,rval110, Cardoso Alves, Eloy Lenzi, Ernani Satyro,
Gomes da Silva, Jairo Magalhães, Joacil Pereira, Jorge, Arbage,
Natal Gale, Osvaldo Melo e Paulo Pimentel.

Sala da Comissão, 27 de março de 1980. - Francisco Rossi,
Vice-Presidente, no exercício da Presidência -.José Frejat, Relator.

PROJETO DE.LEI N.o 2.174-A, DE 1979

(Do Sr. Darcilio Ayres)

Dispõe sobre a regulamentação prévia para a eriação
de cursos sobre atividades profissionais; tendo parecer,
da Comissão de Constituição e Justiça, pela inconstitucio
nalidade.

(Projeto de Lei n.O 2.174, de 1979, a que se refere o
parecer.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 A criação de cursos sobre profissões ou atividades

profissionais depende de prévia regulamentação do Ministério
do Trabalho.

Art. 2.° Caberá ao Ministério da EduC9.ção e Cultura solicitar,
do Ministério do Trabalho, a regulamentação de que trata oartígo
anterior.

Árt. 3.° A presente Lei entrará em vigor na data de sua pu
blicação, revogadas as disposições em contrário.

Justificação
O Legislativo sempre se vê obrigado a regulamentar profis

sões após sua criação.

li: necessário que tal fato não aconteça, pois a criação deve
ocorrer concomitantemente com a sua regulamentação.

Num país em Intenso processo de desenvolvimento e principal
mente passando por um período de mudanças sociais que corres
pondem a valores novos, atividades inovadoras e indústrias nas
centes sem dúvida vai ter constante, oportunidades de iniciar
cursos que eorrespondam às necessidades do seu crescimento só
cio-econômico.

O instrumento em questão procura prever normas que em
aplicação paralela com a rutura emergência de novos cursos pro
fissionais possam prover a regulamentação da respectiva profissão.

Brasília, de outubro de 1979. - DarciUo Ayres.

PARECER DA COMISSAO DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA
I - Relatório

Propõe o ilustre Deputado Darcillo Ayres, no presente Projeto
de Lei, a regulamentação prévia para a criação de cursos sobre
profissões ou atividades profissionais.

Em defesa da proposição, seu Autor afirma que o Legislativo
se vê sempre obrigado a regulamentar pro!issões após a sua
criação.

Enfatiza ser necessârio que tal fato não aconteça porque a
criação deve ocorrer concomitantemente com a sua regulamen
tação.

Neste órgão Técnico, devemos nos ater aos aspectos da eons
tltuelonalídade, jurldlcldade e técnica legislativa do Projeto em
exame (§ 4.°, do art. 28, do Regimento Interno da Câmara).

O mérito deverâ ser apreciado pelas doutas Comissões de Edu
cação e Cultura e de Trabalho e Legislação Social

Acreditamos ser a matéria por sua própria natureza frontal
mente inconstitucional, uma vez que está. reservada ao Presidente
da República a competência privativa para "dispor sobre a estru
turação, atribuições e funcionamento dos órgãos da administração
federal" (art. 81, item V da nossa Constituição).

11 - Voto do Relator
Em que pese o louvâvel propósito do eminente Autor, opina

mos pela rejeição do Projeto de Lei n.o 2.174179 por inconstitu
cionalidade.

Sala da Comissão, 20 de março de 1980. - Francisco Rossi,
Relator.

lU - Parecer da Comissão
A Comissão de Constituição e Justiça, em reunião de sua Tur

ma "A", opinou, unanimemente, pela inconstitucionalidade do
Projeto n.O 2.174/79, nos termos do parecer do Relator.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: DjaIma MarInho,
Presidente; Francisco RoSSi, Relator; Antánio Russo, Brabo de
Carvalho, Emanl Satyro, Flávio Chaves, Francisco Benjamin, Go
mes da Silva. Jairo Magalhães, José Frejat, Luiz Cechiriel e Natal
Gale.

Sala da Comissão, 20 de março de 1980. - Djalma Marinho,
Presidente - Francisco Rossi, Relator.

PRO.JETO DE LEI N;o Z.I'77-A, DE 197&

(Do Sr. Vivaldo Frota)

Assegura ao Estado 50% do PJ,'Odato da venda das
terras devolutas da União, Iocaliasdas em seu território'
tendo parecer, da Comissão de ConstituJção e Justiça pe~
inoonstitucionalidiade. '

(Projeto de Lei n.O 2.177, de 1979, a que se refere o
parecer.)

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1.0 Flc9, assegurado ao Estado 50% do produto da venda
das terras devolutas da União, localizadas em, seu temtório.

Art. 2.° O Poder Executivo regulamentarã esta Lei no prazo
de 90 (noventa) dias.

Art. 3.° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4,° Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

O Governo brasileiro tem cortado sucessivamente, nos últimos
anos, a autonomia dos Estados para manejar 9, sua politica eeonô
míca, provocando uma crescente centrali.zação no processo de
tomada de decisões no setor público.

Esse fortalecimento do poder central é a causa <la queda na
receita dos Estados, segundo 9, opinião do Prato lDalmo de Abreu
Dallari, da USP.
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A perda de recursos estaduais é uma conseqüência direta da
reforma tributária de 1966.

O ex-Ministro da Fazenda, Prot. Otávio Gouvêa de Bulhões,
declarou que um dos motivos que o levaram a fazer essa reforma
foi o constrangimento de que se sentia possuído sempre que os
Governadores de Estado e Prefeitos iam a seu gabinete pedir di
nheiro.

Por essa reforma foi criado o Fundo de participação dos Esta
dos e Municípios, que-deveria lhes permitir o socorro automático.

Delfim Netto não alterou a mecânl.ca desse socorro, mas dimi
nuiu consideravelmente o seu volume. E hoje, com a política de
contenção adotada pelo Governo, as autoridades estaduais e muní
cípaís continuam a implorar recursos.

Recente levantamento do Ministério da Fazenda constatou que
66% do total das receitas estaduais previstas para este ano, estão
comprometidos com o pagamento do funcl.onalismo e com as divI
das assumidas pelos 23 Estados brasileiros.

De acordo com, esse trabalho, apenas 8 Estados não tiveram
déflcits em seus orçamentos ao final do ano passado, embora todos
eles tenham apresentado elevadas dívidas flutuantes.

Os Estados não podem.viver à míngua de recursos fundamen
tais ao desempenho de atribuições que lhes são inerentes, O que
provoca certas conseqüências não desejáveis nos planos econô
mico e social,

Além disso, essas dificuldades financeiras dos Estados ferem,
os próprios princípios federativos na medida em que decorrem da
centralização do poder decisório da União.

Há uma clara desproporção entre a crise financeira dessas
unidades da federação, cuja importância ninguém desconhece, e o
tratamento que o assunto tem merecido das autoridades estaduais
e federais.

se não forem adotadas providências imediatas para melhorar
as receitas estaduais ainda neste exereícío, pode-se prever dias
multo difíceis para os Governos dos Estados, com prejuízo do
pagamento do funcionalismo e elos compromissos assumidos.

1: com a finalidade de contribuir para o fortalecimento das
finanças estaduais, diminuindo sua dependênela do Governo Fe
deral, que estamos apresentando o presente Projeto de Lei.

seu objetivo é garantir ao Estado 50% do produto da venda
da8 terras devolutas pertencentes à Unl.ão e que se localizam em
.seu terri tório. .

COm, essa medida pretendemos que a União indenize o Estado
pelo empobrecimentO que essa venda indiscriminada de tenu
causa ao seu território.

Na vigência da Lei n.O 601, de 1&50, as terras devolutas perten
ciam à COroa. sistema que perdurou até o advento da COnstItuição
Federal de 1891 que, pelo art. 64, destinou-as aos Estados.

Também a Constituição em vigor, em seu art. 5.°, inclui essas
terras entre os bens dos Estados, salvo as que estão compreendidas
entre os bens da União. de acordo com o art. 4.°, In verbls:

"Art. 4.° Incluem-se entre os bens da União:

I - a porção de terras devolutas indispensável à segu
rança e ao desenvolvimento nacionais;

o art. 1.0 do Decreto-lei n.O 1.164, de 1971, transfere para a.
União "as terras devolutas situada8 na. faixa de cem quilômetros
de largura, em cada lado do eixo das rodovias já construídas, em
construção ou projetadas", na Amazônia Legal.

Ao acrescentar também as rodovias projetadas, que é imate
rlallzável, é difícil dimensionar o alcance daquele Deereto-let.

Além dessas terras os Estados perderam o domínio sobre as
reservas florestais, 1nàl.genas e ml1ltares. ou as que foram incorpo
radas ao domínio da União por desapropriação.

Os Estados da Amazônia ficaram bastante prejudicados com
a edição do Decreto-lei n,O 1.164/71. uma vez que a sua maior
riqueza éa terra.

O Estado do Pará, por exemplo, tem apenas 23% do seu ter
ritório sob sua jurisdição.

Pelo exposto, submetemos à apreciação dos ilustres Pares este
projeto. que esperamos mereça o seu incondicional apoio para se
transformar em lei. a fim de que se faça justiça aos Estados, espe
cialmente aos amazônicos, além de fortalecer a sua receita atual
mente bastante combalida.

sala das Sessões. 24 de outubro de 1979. - Vivaldo Frota.

LEGISLAÇAO CITADA, ANEXADA PELA COORDENAÇAO
DAS COMlSS6ES PERMANENTES

DEORETO-LEI N.o 1.164. DE 1.0 DE ABRIL DE 1971
Declara indispensáveis à segurança e ao desenvolvi

mento nacionais, terras devolutas situadas na raixa de
cem quilômfOtros de largura em cada lado do eixo de
rodovias na Amazônia Legal, e dá. outras providências.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe con
fere o artigo ~5, item I, e de conformidade com o artigo 89, Item lU.
da Constituição, decreta:

Art. 1.0 São declaradas indispensáveis a segurança e ao de
senvolvimento nacionais, na região da Amazônia Legal. definida
no art. 2.° da Lei n,v 5.173 de 27 de outubro de 1966. as terras
devolutas situadas na faixa de 100 (cem) quilômetros de largura.
em cada lado do eixo das seguintes rodovias. já construídas, em
construção ou projeto:

I - Transamazônica - Trecho Estreito-Altamira-Itaituba
Humaitá, na extensão aproximada de 2.300 qul1ômetros.

Il - BR-319 - Trecho Porto Velho-Abunã-Guajarâ-Mlrim.
na extensão aproximada de 270 km.

lU -BR-2:M - Trecho Abunã-Rio Branco-Feijó---Cruzeiro
do Sul-.Japim, na extensão aproximada de 840 km.

IV - BR-317 - Trecho Lábrea-Boca do Acre-Rio Branco
Xapuri-Braslléia-Assis Brasil, na extensão aproximada de 600
Quilômetros.

V - BR-406 - Trecho Lábrea-Humaitá, na extensão aproxi
mada de 200 km.

VI - BR-319 - Trecho Porto Velho-Humaitâ-Manaus, na
extensão aproximada de 650 km.

Vil - BR-174 - Trecho Manaus-Caracarai-Boa Vista
Fronteira com a Venezuela, na extensão aproximada de 800 Itm.

VIII - BR-401 - Trecho Boa Vista - Fronteira com a Guia
na, na extensão aproximada de 140 km.

IX - BR-364 - Trecho Cuiabá-Vilhena-Porto Velho, na
extensão aproximada de 1.000 km.

X - Trecho CUiabá-Cachimbo-Santarém-AlenQuer até a
fronteira com o Suriname, na extensão aproximada de 1.920 km.

XI - BR-l56 - Trecho Macapá-oiapoque, na extensão.
aproximada de &80 km .

XII - BR-080 - Trecho Rio Araguala-CachImbo--Jacarea
canga-Manaus-Içana - até a fronteira com a Colõmbla na ex
tensão aproximada de 3.200 km.

XIII - BR-153 - Trecho Paralelo 13 (no Estado de Goiás) 
Porto Franco, na extensão aproximada de 800 Itm.

XIV - BR-OIO - Trecho Carolina - Guamá (subtrecho da
Belém-Brasília), na extensão de 600 km.

XV - BR-070 - Trecho Rio Araguaia-Cuiabá, na extensão
aproximada de 470 km.

XVI - Rodovia Perimetral Norte-Trecho Macapá-Caracarai
-Içana-Benjamln Constant---eruzeIro do Sul e suas Iígaeões com
as localidades de Cucui, Mitu, Caxias e Elvira, na extensão apro
ximada de 3.300 km.

XVII - BR-158 - Trecho Barra do Garças-Xavantlna-São
Félix do Araguaia, na extensão aproximada de 650 km.

Art. 2.° Ficam incluídas entre os bens da União, nos termos
do artigo 4.°. item I, da Constituição, as terras devolutas a que
se refere o artigo anterior.

Art. 3.° As posses legítimas, manifestadas por morada habi
tual e cultura efetiva. sobre porções de terras devolutas situadas
nas faixas de que trata o art. 1.0, serão reconhecidas pelo Ins
tituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária nos termos dos
arts. 11 e 97 do Estatuto da Terra (Lei n.O 5.504, de 30 de novem
bro de 1964).

Parágrafo único. Continuam a reger-se pela Lei n.O 2.597, de
12 de setembro de 1955, as terras devolutas, na zona de fronteira
a que se refere o art. 2.° da mesma LeI.

Art. 4.° O Conselho de segurança Nacional estabelecerá as
normas para a implantação de projetos de colonização ou a con
cessão de terras, bem como para o estabelecimento ou exploração
de indústrias que interessem à segurança nacional, nas terras de
volutas das faixas rneneíonadas no art. 1.0

Art. 5.° São ressalvados nas áreas abrangidas pelo art. 1.°:

a) os direitos dos silvícolas, nos termos do art. 198 da cons
títuícão;
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h) as situações jurídicas constituídas, até a vigência deste
Decreto-lei, de conformidade com a legislação estadual respectiva.

Art. 6.° Este Decreto-lei entrará em vigor na data de sua pu
blicação, revogadas as disposições em contrário.

DECRETO N.o 71.615, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1972
Regulamenta o Decreto-lei n.O 1.164, de 1.° de abril

de 1971, alterado pelo Decreto-lei n.O 1.243, de 30 de outu
bro de 1972, e fixa as normas para implantação de pro
jetos de eolenísaçâo, concessão de terra e estabelecimento
ou exploração de indústrias de interesse da sel"urança
Nacional, nas terras devolutas localizadas ao longo de ro
dovias, na A.mazônia Legal.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe con
fere o art. 81, item TIl, da Constituição, e tendo em vista o art. 4.°
do Decreto-lei n.v 1.164, de 1.0 de abril de 1971, após ter ouvido
o Conselho de Segurança Nacional, decreta:

Art. L" A colonização e a concessão de terras devolutas In
cluidas entre os bens da União, pelo Decreto-lei n.o 1.164, de 1.0
de abril de 1971, alterado pelo Decreto-lei n. O 1.243, de 30 de outu
bro de 1972, rar-se-ão através de projetos de colonização. de em
presas rurais e de atividades industriais de interesse agrícola,
pecuário ou agroindustrial apresentados por órgão público ou
particular, pessoa física ou jurídica, obedecido o disposto neste
Decreto.

§ L" Os projetos de que trata o presente artigo serão apro
vados pelo Ministério da Agricultura através do Instituto Nacional
de C<llonização e Reforma Agrária UNCRA), nos termos dasdls
posições legais e regulamentares pertinentes ao assunto.

§ 2.° Os projetos beneficiados pela aplicação de Incentivos
fiscais dependerão de aprovação prévia da Superintendência do
Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM), nos termos da legislação
pertinente.

§ 3.0 Os projetos de colonização, destinados a implementar-se
com a participação de imigração estrangeira, estarão sujeitos,
quanto à seleção de imigrantes, às exigências de caráter especial,
previstas nas normas de que trata o art. 19 do Decreto-lei n.O 941,
de 13 de outubro de 1969.

Art. 2.0 Dependerão de assentimento prévio do Conselho de
Segurança Nacional:

a) a instalação ou exploração de fontes de energia com po
tência superior a 150KVA bem como de meios de comunicações
salvo quando executados por órgãos oficiais, os quais deverão re
meter ao Conselho de Segurança Nacional, através da sua Secre
taria-GeraI, os dados estatisticos e informativos de suas insta
lações; e

b) o exeréicio de outras atividades industriais, quando forem
disciplinadas por lei especial e expressamente consideradas de
interesse para Segurança Nacional

Parágrafo único. Continuam a reger-se pela Lei n.O 2.597,
de 12 de setembro de 1955, as terras devolutas localizadas na
Faixa de Fronteira.

Art. 3.0 A aquisição de Imóvel rural por estrangeiro obede
cerá ao disposto na Lei n." 5.709, de 7 de outubro de 1971.

PARECER DA COMISSAO DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA
I - Relatório

Trata o presente projeto de lei de assegurar, como afirma a
própria ementa, a participação dos Estados em 50% (cinqüenta
por cento) do produto da venda de imóveis constituídos em terras
devolutas da União.

O autor justifica o projeto tendo em vista que, como a centra
lização crescente do processo de tomada de decisões no 'setor pú
blico, o Governo Federal quase tem suprimido, paulatinamente,
nos últimos anos, a autonomia dos Estados, a fim de manejar-lhes
a política econômica. E esse fortalecimento do Poder Central é
a causa da queda das receitas dos Estados.

Em vista disso, continua o autor, o projeto tem a finalidade
de contribuir para o fortalecimento das finanças estaduais, dimi
nuindo sua dependência ao Governo Federal.

11 - Voto do Relator
Pelo art. 28, § 4.0 , do Regimento Interno da Câmara dos Depu

tados, compete a esta Comissão opinar sobre os aspectos dá cons
titucionalidade, jurldlcidade e da técnica legislativa das matérias
a ela distribuídas. Além disso, o mesmo artigo e parágrafo lhe
atribuem o exame do mérito, por se tratar de matéria que versa
direito administrativo.

Em que pese o intuito nobre de fortalecimento das finanças
dos Estados, fere, o projetado, disposição expressa da Carta Magna

por versar incontestável matéria financeira. Pelo art. 57, Item
I, da Constituição Federal, a iniciativa de projetos de lei con
tendo tal matéria é da competência exclusiva do Poder Executivo.

Confirma essa tese o art. lI, § 2.°, da Lei n,o 4.320, de 17
de março de 1964, que dispõe serem receitas da capital, consti
tuindo-se, portanto, em um dos elmentos da composição orçamen
tária, as provenientes da realização de recursos financeiros oriun
dos de constituição de dívidas, da conversão em espécie de bens
e direitos, 'e outras mais classíücqdas no referido parágrafo.

Em vista do exposto, somos pela inconstltucionalldade do pro
jeto, razão por que deixamos de nos manifestar quanto à juridi
cidade, à técnica legislativa e ao mérito.

É o nosso voto.
Sala da Comissão, 12 de março de 1980. - Afrlsio Vieira Lima,

Relator.
111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça, em reunlâo de sua
Turma "B", opinou, unanimemente, pela inconstitucionalidade do
Projeto n.? 2.177/79, nos termos do parecer do Relator.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: Djalma Marinho.
Presidente; Afrísio Vieira Lima, RelatRr; Antônio Russo. Brabo
de Carvalho, Claudino Sales, Gomes da Silva, Joacll Pereira, Jorge
Arbage, Luiz Leal, Nilson Gibson, Osvaldo Melo e Tarcísio Del
gado.

Sala da Comissão, 12 de março de 1980. - DjaIma Marinho,
Presidente - Arrisio Vieira Lima, Relator.

PROJETO DE LEI N.o 2.258-A, DE 1979

(Do Sr. Peixoto Filho)
Define o regime jurídico peeuJiar aos funcionários

públicos civis, ería a gratificação de ~ataJ e dá outras
providências; tendo parecer, da Comissão de Constituição
e Justiça, peja inconstitucionalidade. .

(Projeto de Lei n.o 2.258, de 1979, a que se refere o
parecer.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. L" Os servidores públicos civis da Administração Federal

direta e autárgulca reger-se-ão por disposições estatutárias, proi
bida a admissao de servidores regidos pela legislação trabalhista.

Parágrafo único. Os atuaIs ocupantes de cargos do Plano de
Classificação de Cargos da União e das autarquias, regidos pela
legislação trabalhista, a juízo do Poder Executivo, nos casos e con
dições que especificar, inclusive quanto à fonte de custeio pode
rão optar pela permanência no regime da CLT (Consolidação das
Leis do Trabalho), sem os direitos de greve e sindicalização, apli
cando-se-lhes as normas que disciplinam o Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço.

Art. 2." No mês de dezembro de cada ano, ao funcionàrio a
que se refere o ca.put do artigo LO será paga, pelos cofres da União.
uma gratificação salarial, independente da remuneração a que
fizer jus.

§ LO A gratificação corresponderá a 1/12 (um doze avos)
da remuneração devida de dezembro, por mês de serviço, do ano
correspondente.

§ 2.0 Para os efeitos do disposto no parágrafo anterior, o
comparecimento ao trabalho por período igualou superior a 15
dias será havido como mês integral

I 3.0 Os inativos receberão agregada aos proventos a gratí
neação, pelo valor máximo apurado, na forma do I L°

Art. 3.0 O funcionário, em razão do efetivo exercício do cargo
dentre os nomeados em ato do 'poder Executivo como função pe~
rlgosa ou insalubre, fará jus a uma gratificação de risco de vida.
sob a forma de percentual calculado sobre o vencimento do cargo
efetivo.

Parágrafo .único. A gratificação a que se refere este artigo .
incorporar-se-a aos proventos da aposentadoria à razão de 1130
(um trinta avos) do seu valor por ano de efetivo exercício no
cargo que lhe deu causa.

Art. 4.0 O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo
de 90 (noventa) dias.

Art. 5." Esta Lel.entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6.0 Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação
A criação ou mudança de regime jurídico do servidor público

tem ocorrido em nosso País sempre sob o argumento de moraliza
ção do serviço público, com o fito de evitar as nomeações de favor.

Atualmente, ninguém pode negar que existe acentuada des
moralização <10 Serviço Público, não somente sob o ponto de vista
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das aberturas para admissão de servidores, como, sobretudo, pela
diversidade de remuneração, estando, logicamente, prejudicados,
quanto a este último ponto, os servidores estatutários. Criam-se,
inclusive, funções de assessoramento, para cuja admissão não se
exige qualquer qualificação profissional do candidato, que são re
giamente remuneradas.

No que diz respeito ao regime juridlco, encontramos, hoje,
normas que caracterizam duas ordens fundamentais do trabalho
no Serviço Público; a ordem qualificada como "contratual", vul
garmente chamada CLT, com restrições ao direito de greve e. de
sindicalização; e a ordem denominada "estatutária".

Tempos atrás, o "contrato" (mesmo consideradas as limitações
à autonomia da vontade estatuídas pelo Poder Público) regia
tão-só as relações entre empregadores e empregados, na esfera
da atividade privada, O "estatuto" normatizava as relações entre a
pessoa juridlca de direito público (União, Estados, Municipios e
autarquias) e seus servidores.

Essa dicotomia de regimes e, conseqüentemente, de direitos,
constltuia conseqüência de uma diversidade fundamental: num
regime, as partes encontravam-se e se defrontavam juridicamente
em posição de igualdade (compensada, naturalmente. eventual de
sigualdade econômica do trabalhador pela intervenção do Estado
na ordem contratual, mediante as leis denominadas "de ordem
pública" ou "Imperativas", que se impunham à vontade das par
tes); no outro regime, o "estatutário", o Estado, direta ou indire
tamente (através dos entes chamados "autarquias"), como decor
rência do poder de Imérlo subjacente à soberania nacional, e ten
do em vista a necessidade da realização do serviço público (meio
à consecução dos fins primordiais do próprio Estado), impunha
as condições do trabalho, reunidas, "a priori", num corpo de nor
mas denominado "Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da
União". Se na ordem contratual, as condições do trabalho ou do
ajuste não podiam ser modificadas unilateralmente, na ordem
estatutária as regras podiam ser modificadas pelo Estado quando
julgasse necessário, respeitando, apenas, as garantias minimas
asseguradas pela Constituição Federal.

Perfeitamente compreensível e justo era que assim sucedesse
porque a Administração deve possuir competência para organizar
livremente a estrutura do Serviço Público, Inclusive com faculdade
de alterá-la quando necessário, considerando sempre o fim último
<lo Estado, que é o bem comum.

Hoje, Infelizmente, já não se sabe dizer no Serviço Público o
que é regido pela CLT ou estatutário. Criou-se um regime hete
rodoxo para o servidor público, e o servidor concursado não pode
deduzir o que seja melhor, se ser regido pelo regime contratual ou
pelo regime estatutário, pois as mutações, no que dizem respeito
à. remuneração, ocorrem ao sabor das conveniências e ocasiões.

Temos para nós ser inconveniente a adoção do regime contra
tual não só como regra geral mesmo consideradas as exceções fun
damentais enumeradas pela Lei n.O 6.184, de 1974, como, ainda,
no que tange às situações aleatórias. Erigir-se o regime contratual
como fulcro da organização do Serviço Público é fazer a Adminis
tração abdicar do seu poder de Império, que é resultante -da sobe
rania, Inserlndo-a na ordem privada, pura e simplesmente, o que
fatalmente a sujeitará à rigidez do sistema contratual, baseado na
inalterabllldade unilateral da relação empregaticla, e estenderá
aos servidores todos os direitos de que gozam os empregados de um
modo geral.

A ordem estatutária é o sistema que convém ao Serviço PÚ
blico, e em sendo assim, faz-se mister o tratamento igual ao ser
vidor na esfera' governamental, no que tange aos aspectos funda
mentais da relação do trabalho. Considerarmos, nesse sentido, o
art. 106 da Constituição Federal como um dispositivo à parte,
a ser analisado de modo autônomo, sem maior conotação com as
regras dirigidas especificamente ao "funcionário".

Em razão do exposto, pugnamos, na presente proposição, pela
uniformização do regime jurídico dos servidores' públicos. Por
outro lado, procuramos estender aos mesmos o que já se tomou
tradição em nosso Pais, tendo em vista a sua origem na fé cristã,
ou seja, a gratificação de Natal, que é percebida por todos os em
pregados da esfera privada e das empresas públicas e sociedades
de economia mista, e que, sem que se possa justificar, continua
sendo alheia ao funcionário estatutário da União. '

Também, propomos o restabelecimento da gratificação de risco
de vida, por razões, Igualmente, de equanimidade.

Esperamos contar com o apolo e colaboração dos nossos pares,
para a efetivação em lei do presente projeto.

Sala das Sessões, 5 de novembro de 1979. - Peixoto Filho.

LEGISLAÇAO CITADA, ANEXADA PELA COORDENAÇAO
DAS COMISSOES PERMANENTES

LEI N.o 6.184, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1974

Dispõe sobre .a integração de funcionários públicos
nos quadros de sociedade de economia mista, empresas
públicas e fundações resultantes de transformação de ór
gãos da Administração Federal Direta e autarquias; re
voga a Lei n. o 5.927, de 11 ide outubro de 1973, e dá outras
providências.

O President.e da República,
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono

a seguinte Lei:
Art. 1.0 Os funcionários públicos de órgãos da Administração

Federal Direta e autarquias que se transformaram ou venham a
transformar-se em sociedades de economia mista, empresas públi
cas ou fundações poderão ser integrados, mediante opção, nos qua
dros de pessoal dessas entidades.

§ 1.° A integração prevista neste artigo somente se aplica a
ocupantes de cargos de provimento efetivo e aos agregados exis
tentes nos quadros dos órgãos e autarquias à data da transfor
mação, excluí-dos os que tenham sido redístríbuidos ou transferidos
para quadros de outros órgãos da Administração.

§ 2.° A Integração se efetivará mediante contratação, por
prazo indeterminado, no regime da legislação trabalhista, para
emprego compativel com as atribuições do cargo ocupado pelo fun
cionário quando da opção.

§ 3.0 Efetivada a integração na forma do parágrafo anterior,
considerar-se-á extinto e automaticamente suprimido o cargo que
o funcionário venha ocupando no regime estatutário.

Art. 2.° Será computado, para o gozo dos direitos assegurados
na legislação trabalhista e de previdência social, inclusive para
efeito de carência, o tempo de serviço anteriormente prestado à
Administração Pública pelo funcionário que, por motivo de que
trata o art. 1.0, integre ou venha a integrar quadro de pessoal de
sociedade de economia mista, empresa pública ou fundação.

Parágrafo único. A contagem de tempo de serviço de que
trata este artigo rar-se-á segundo as normas pertinentes ao re
gime estatutário, Inclusive .ccmputado-se em dobro, para fins de
aposentadoria, os períodos de licença especial não gozada, cujo
direito tenha sido adquirido sob o mesmo regime.

Art. 3.° Os funcionários que permanecerem no regime esta
tutário poderão concorrer à inclusão no Plano de Classificação de
Cargos de que trata a Lei n.o 5.645, de 10 de dezembro de 1970,
para o preenchimento de claros na lotação dos Ministérios, órgãos
Integrantes da Presidência da República e Autarquias Federais.
na conformidade das normas legais e regulamentares pertinentes.

Parágrafo único. Os funclonárlos de que trata este artigo
que não satisfizerem os requisitos da Lei n.O 5.645, de 10 de de
zembro de 1970, passarão a Integrar Quadro Suplementar, na forma
e para os efeitos do disposto no parágrafo único do art. 14. da
referida LeI.

Art. 4.0 A União custeará, nos casos dos funcionários a que
se refere o art. 1.0, a parcela da aposentadoria corespondente ao
tempo de serviço prestado sob o regime estatutário, mediante in
clusão no orçamento, anualmente, de dotação específica em favor
do INPS.

Art. 5.0 A relação das entidades transformadas e o prazo
para o exercícío da opção a que se refere o art. 1.0 constarão de
ato regulamentar a ser expedido pelo Poder Executivo.

Art. 6.0 É revogada a Lei n. O 5.927, de 11 de outubro de 1973,
e restabelecída a anterior filiação previdenciária dos servidores
regidos pela legislação trabalhista que prestam serviços à Admi
nistração Pública Federal, direta e Indireta, bem como dos servi
dores do Distrito Federal e dos Territórios.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não Implica restri
ção ou prejuízo de qualquer natureza para os servídores que eram
anteriormente segurados do INPS, considerando-se como de f111a
ção a este, para todos os efeitos, o perlodo durante o qual estive
ram filiados ao IPASE.

Art. 7.0 As contribuições que, por força da Lei ora revogada,
desde 1.0 de janeiro de 1974, vinham sendo recolhidas ao IPASE
serão transferidas para o INPS, ao qual caberá também a cobran
ça das que tenham eventualmente deixado de ser recolhidas a
partir daquela data.

Art. 8,° O Ministério da Previdência e Assistência Social esta
belecerá as condições de transferência das contribuições de que
trata o artigo anterior, bem como o montante devido pelo INPS, a
titulo de Indenização das despesas com a arrecadação daquelas
contribuições e dos gastos administrativos realizados para cum-
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primento dos encargos atribuídos ao IPASE pela Lei n.v 5 927. ora
revogada.

Art. 9° Esta Lei entrará em vigor na data de sua publica
ção. revogadas as disposições em contrário.

PARECER DA COMISSAO DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA

I - Relatório

Através do projeto de lei acima ementado, o ilustre Deputado
Peixoto Filho pretende a uniformização do regime j uridíco dos
servidores públicos, a criação da gratificação de Natal e o res
tabelecimento da gratificação de risco de vida para estes servi
dores.

o projeto determina que os servidores públicos serão regidos
por disposições estatutárias. sendo proibida a sua admissão pela
legislação trabalhista. Aos atuais ocupantes de cargos regidos pela
Consolidação das Leis do Trabalho será permitido optar pela per
manência no mesmo regime. porém. sem os direitos de greve e
sindicalização.

Fica estabeiecido no art. 2.° que. no último mês do ano, será
paga ao funcionário uma gratificação salarial correspondente a
um doze avos da remuneração devida de dezembro. por mês -te
serviço.

O funcionário público que exerce função considerada perigosa
ou insalubre fará jus a uma gratificação de risco de vida sob a
forma de percentual calculado sobre o vencimento do cargo efe
tivo e que será incorporado aos proventos da aposentadoria à
razão de um trinta avos do seu valor por ano de efetivo exercicio
no cargo que lhe deu causa.

Justificando sua iniciativa. afirma o autor que "hoje. infe
lizmente. já não se sabe dizer no Serviço Público o que é regido
pela CLT ou estatutário. Criou-se um regime heterodoxo para o
servidor público. e o servidor concursado não pode deduzir o que
seja melhor, se ser regido pelo regime contratual ou pelo regime
estatutário, pois as mutações. no que dizem respeito à remunera
ção. ocorrem ao sabor das conveniências e ocasiões".

Por razões de eqüanímídade são propostas as gratificações de
Natal e de risco de vida. visto que todos os empregados da esfera
privada e das empresas públicas e sociedades de economia mista
já são beneficiados.

Examinando o projeto nos aspectos de competência desta Co
missão, entendemos que o mesmo contraria o art. 57, incisos I. II
e V da Constituição Federal que determina ser da "competência
exclusiva do Presidente da República a iniciativa de leis que dis
ponham sobre matéria financeira, aumentem a despesa pública
e disponham sobre servidores públicos da União".

Quanto ao regime jurídico dos servidores públicos, o art. 109
da Constituição estabelece que "Lei federal, de iniciativa exclusiva
do Presidente da República, definirá o regime jurídico dos ser
vidores públicos da União. do Distrito Pederal e dos Territórios;
a iorma e as condições de provimento dos cargos públicos: e as
condições para aquisição de estabilidade".

11 - Voto do Relator

Ante o exposto, nosso voto é pela rejeição do Projeto de Lei
n.? 2.258. de 1979. face à sua inconstitucionalidade.

Sala da Comissão, 27 de março de 1980. - Natal Gale, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça, em reuruao de sua
Turma "A". opinou, unanimemente, pela inconstitucionalidade do
Projeto n.? 2 258179. nos termos do parecer do Relator.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: Francisco Rossi.
Vice-Presidente, no exercício da Presidência; Natal Gale, Relator;
Brabo de Carvalho, Cardoso Alves, Eloy Lenzi, Ernaní Satyro,
Gomes da Silva, Jairo Magalhães, Joaci! Pereira, Jorge Arbage,
JOSt Frejat, Osvaldo Melo e Paulo Pimentel.

Sala da Comissão, 27 de marco de 1980. Francisco Rossi,
Vice-Presíderite. no exercício da Presidência - Natal Gale, Re
lato:',

PROJETO DE LEI N.O 2.806, DE 1988

(Do Sr. JG de Araújo Jorge'

Garante aos portadores de "Carteiras Precárias", ex
pedidas pelos Conselhes Regionais de En&enharia, Arqui
tetura e Agronomia, o direito de exercício de sua profis
são em todo o território nacional.

lAs Oomíssões de Constituição e Justiça e de Trabalho
e Legislação socíat.r

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1.0 A Lei nO 5,194. de 24 de dezembro de 1966, passa a
vigorar com as seguintes modificações:

I - O parágrafo único do art. 2.°. renumerado para § 1.0.
passa a ter a seguinte redação:

"Art. 2.°

~ 1.0 O exercício das atividades de engenheiro, arquiteto
e engenheiro agrônomo é garantido, obedecídos os limi
tes das respectivas licenças, aos que, nesta data, estejam
registrados nos Conselhos Regionais."

LI - O art. 2.° fica acrescido de um parágrafo. numerado
como 2°. com o subseqüente texto:

"Art. 2.0 .

~ 2.° Os portadores de carteiras expedidas, a titulo pre
cário, para o exercicio das atividades inerentes às profis
sões de engenheiro, arquiteto e engenheiro agrônomo, des
de que tenham mais de dez anos de atividades profissionais
e igual período de anuidades regularmente pagas aos
Conselhos Regionais, terão direito ao exercício dessas ati
vidades em todo o território nacional."

111 - O art. 57 fica acrescido de um parágrafo único. com a
seguinte redação:

"Art. 57.

Parágrafo único - É proibida a expedição de carteiras, a
título precário, pelos Conselhos Regionais,"

Art. 2.° O periodo de que trata o § 2.°, do art. 2.°. da Lei
n.o 5.194, de 2~ de dezembro de 1966, passa a ter. como referên
cia básica, a data da entrada em vigor desta lei.

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

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

JustificaA;ão

Trata-se, principalmente. de- uma velha reivindicação de agri
mensores que trabalham na profissão há mais de dez anos, são
contribuintes regulares dos CREAs e têm a sua atividade restrita
aos limites do Municipio onde residem. Como se sua atividade
profissional estivesse vinculada a fronteiras municipais, e seus
conhecimentos ou trabalhos não pudessem ser exercidos em qual
quer região do nosso território.

Pais necessitando de técnicos, de mão-de-obra qualificada.
não podemos nos dar ao luxo de restringir o trabalho de centenas
de brasileiros, criando obstáculos à sua atividade profissional. A
realidade brasileira exige que medidas liberais sejam adotadas e
que se faça justiça ao esforço e à experiência de milhares de pro
ríssíonaís autodidatas. que aprenderam fazendo, e que tiveram na
chamada "escola da vida" e de necessidade. os seus mestres e ori
entadores.

Agrimensores tarimbados, com mais de dez anos de exercício
na profissão, registrados nos CREAs de seus Estados, podem e de
vem ter o direito de exercer sua atividade sem constrangimentos
ou restrições em qualquer parte do território nacional, tal como
os Agrimensores de Curso Regular, formados pelas Faculdades.

Não há que discriminar se têm seu trabalho reconhecido e
aproveitado no Municipio em que residem, e se sua atividade não
se vincula a delimitações de geografia política e administrativa.

Medida simples e justa. mas do maior alcance social, esta
mos certos de que merecerá a aprovação dos companheiros.

O presente projeto, apresentado em 1976, e agora reapresen
tado, em virtude de seu arquivamento, mereceu aprovação na Co
missão de Constituição e Justiça por unanimidade, em face do
parecer do eminente relator Deputado Lidovino Fanton, e recebeu
na Comissão de Educação parecer favorável do Deputado Alcir Pi
menta. a 29 de novembro de 1978. mas infelizmente teve sua tra
mitação interrompida pelo término da Legíslatura.

Volt o a apresentá-lo, atendendo ao pedido de inúmeros agri
mensores, arquitetos e agrônomos, e à sua evidente importância
em relação aos interesses nacionais. - JG de Araújo Jorge.
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LEGISLAÇAO CITADA, ANEXADA PELA COORDENAÇAO
DAS COMISSÕES PERMANENTES

LEI NoO 5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966

Regula o exercício das profissões de Engenheiro, Ar
quiteto e Engenheiro-Agrônomo, e dá outras providências.

O Presidente da República

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

O Congresso Nacional decreta:

TíTULO I

Do Exercício Profissional da Engenharia, da Arquitetura e
da Agronomia

CAPíTULO I

Das Atividades Profissionais

SEÇAO I

Caracterização e Exercicio das Profissões

Art. 2<> O exercício, no País, da profissão de engenheiro. ar
quiteto ou engenheiro-agrônomo, observadas as condições de ca
pacidade e demais exigências legais, é assegurado:

a) "os que possuam, devidamente registrado, diploma de fa
culdade ou escola superior de engenharia, arquitetura ou agrono
mia, oficiais ou reconhecidas, existentes no País;

b) aos que possuam, devidamente revalidado e registrado no
País, diploma de faculdade ou escola estrangeira de ensino supe
rior de engenharia, arquitetura ou agronomia, bem como os que
tenham esse exercício amparado por convênios ínternacíonaís de
intercâmbio;

c) aos estrangeiros contratados que, a critério dos Conselhos
Federal e Regionais de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, con
siderados a escassez de profissionais de determinada especialidade
e o interesse nacional, tenham seus títulos registrados tempora
riamente,

Parágrafo único. O exercício das atividades de engenheiro
arquiteto e engenheiro-agrônomo é garantido, obedecidos os li
mites das respectivas licenças e excluídas as expedidas, a título
precário, até a publicação desta Lei, aos que, nesta: data, estejam
regsítrados nos Conselhos Regionais.

TíTULO III

Do Registro e Fiscalização Profissional

CAPíTULO I

Do Registro dos Profissionais

Art. 57 Os diplomados por escolas ou faculdades de enge
nharia, arquitetura ou agronomia, oficiais ou reconhecidas, cujos
diplomas não tenham sido registrados mas estejam em processa
mento na repartição federal competente, poderão exercer as res
pectivas profissões mediante registro provisório no Conselho Re
gional.

PROJETO DE LEI N.O 2.867, DE 1980

(Do Sr. Hugo Mardini)

Proíbe a fabricação de álcool carburante por empresas
multlnaclonais,

(As Comissões de Constituição e Justiça, de Economia.
Indústria e Comércío e de Finanças.)

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1.0 A fabricação de álcool carburante somente poderá
ser feita por empresas cujo COntrole acionário seja totalmente de
brasileiros

Art. 2.° Fica vedado expressamente a participação de empre
sas multinacionais no Programa Nacional do Álcool.

Art. 30° Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

"Atualmente - afirmou -, não se deve admitIr estrangeiros
nesse setor, pois o empresariado nacional ainda não esgotou toda
a sua potencialidade. Somente quando isto tiver acontecido é que
os de fora poderão ser aceitos, desde que não venham para compe
tir, mas para abrir novas perspectivas".

É fundamental que o Brasil reserve para os brasileiros a pos
sibilidade de produção do álcool carburante, hoje como importante
fonte energética para nosso Pais.

Além da imensa economia de divisas, serão abertos aos brasi
leiros um imenso campo de atividades com a geração de empregos
tendo no Programa Nacional do Álcool um fator multiplicador para
nosso desenvolvimento.

Acima de todos os argumentos que se possam arrolar é preciso
dizer que reservar somente aos brasileiros a produção de álcool
carburante é medida que se impõe para resguardar os interesses
do Brasil. - Hugo Mardini.

PROJETO DE LEI N.o 2.808, DE 1980

(Do Sr. Henrique Turner i

Cria a Junta de Conciliação e Julgamento de Leme, no
Estado de São Paulo, e determina outras providências.

(Às Comissões de Constítuícão e Justiça, de Trabàlho
e Legislação Social e de Flriancas.j

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1.0 É autorizada a criação, na 2,a Região da Justiça do
Trabalho, de uma Junta de conciliação e Julgamento na cidade
de Leme, Estado de São Paulo. com área de jurisdição no res
pectivo Município.

Art. 2.° Fica autorizada a criação, na Justiça do Trabalho,
na 2.a Região, de um cargo de Juiz do Trabalho Presidente de
Junta; de duas funções de Vogal; de um cargo em cornlssâo de
Diretor de Secretaria: de um cargo de Técnico Judiciário; de um
cargo de Oficial de Justiça e Avaliador; de dois cargos de Auxiliar
Judiciário e de dois cargos de Atendente Judiciário.

Parágrafo único. Para cada exercente de função de Vogal.
criada pela presente lei, haverá um Suplente.

Art. 3.° As despesas com a execução da presente lei serão
atendidas com dotações orçamentárias da Justiça do Trabalho.

Art. 4.° A presente lei entra em vigor-ria data de sua publi
cação.

Art. 5.° Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

Este projeto de lei objetiva atender uma reivindicação da ci
dade de Leme, tão antiga quanto justa: ter a sua Junta de Con
ciliação e Julgamento.

De inicio, cumpre dizer que este projeto de lei não é mera
mente autorizativo. É que, conrorme bem tem decidido a douta
Comissão de Constituição e Justiça desta Câmara dos Deputados,
torna-se imprescindível que uma lei crie a Junta de Conciliação
e Julgamento bem como os cargos imprescindíveis ao seu funcio
namento. Apenas a implementação dependerá da existência de
dotações orçamentárias suficientes.

A Comissão de Constit.ulcâo e Justiça, ao apreciar o Projeto
de Lei n,v 172179, decidiu. unanimemente, por sua Turma "B", que
era legítimo autorizar-se o Poder Executivo a criar a Escola Agrí
cola de Santarém, no Estado do Pará. Em seu parecer. o ilustre
Relator, Deputado Antônio Mariz, declarou:

"É verdade que proibida se encontra a criação de despesa
por intermédio de projetos de origem parlamentar. A mera
autorização para instituir uma escola não implica, porém.
necessariamente, em criação de despesa.

Esta decorrerá do uso da autorização, a ser ou não feita
pelo Poder Executivo, competente este para propor a sua
inclusão na lei orçamentária. ou, através de Mensagem,
solicitar o crédito especial respectivo. São, pois, dois atos
legislativos distintos.

Para o primeiro é competente "qualquer membro ou co
missão da Cãmara dos Deputados", conforme a regra geral
do art. 56 da Constituição. Para o segundo, reserva-se a
iniciativa ao Presidente da República (art. 57)"

A aprovação deste nosso projeto terá, sem sombra de dúvidas.
o ensejo de tornar mais rápida a implantação da desejada Junta
de Conciliação e Julgamento de Leme, pais no momento em que
a Justiça do Trabalho dispuser de verbas suficientes não necessi
tará esperar, ainda, a tramitação de um projeto para poder efe
tivar a medida. Esta nossa proposição abrevia o atendimento a
tão justa reivindicação.

A pujança do munícipo de Leme, representada pelo seu cres
cimento industrial e demais atividades econômicas, por si só, jus
tifica a medida ora pleiteada. Por isso mesmo espero que os nobres
pares emprestarão o seu total apoio, para que a presente proposi
ção seja transformada em lei.

Sala das Sessões, 17 de abril de 1980. - Henrique Turner.
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TíTULO II

Dos Principios Fundamentais

CAPíTULO III

Da Descentralização

Art. 10. A execução das atividades da Administração Federal
deverá ser amplamente descentralizada.

LEGISLAÇAO CITADA, ANEXADA PELA COORDENAÇAO
DAS COMISSóES PERMANENTES

DECRETO-LEI N.o 200, DE 25 DE FEVEREIRO DE 1967
Dispõe sobre a organização da Administração Federal.

estabelece diretrizes para. a Reforma Administrativa, e dá
outras providências.

§ 7.° Para melhor desíncumbír-se das tarefas de planeja
mento, coordenação, supervisão e controle e com o objetivo de
im-pedir o crescimento desmesurado da máquina administrativa.
a Administração procurará desobrigar-se da realização material
de tarefas executivas, recorrendo, sempre que possível, à execução
indireta, mediante contrato, desde que exista. na área, iniciativa
privada suficientemente desenvolvida e capacitada a desempenhar
os encargos de execução.

. - Hélio Duque,Sala das sessões,

O fato é que a contratação de serviço generalizou-se de molde
a extravasar em muito os termos da conveniência e chegar às
raias do absurdo. Há órgãos públicos entre nós onde as despesas
contratuais com firmas de trabalho transitório ultrapassam em
muito .0 montante da folha de pagamento de seu próprio pessoal
permanente. Nem se diga que a qualidade dos serviços conseguidos
dessa forma atende o interesse da administração pública. Muito
ao contrário, é péssima: o pessoal empregado nunca tem a qua
lificação esperada, trabalha livre e sem compromisso com ninguém,
não tendo a quem prestar obediência durante a execução de suas
tarefas, o que fere fundamente dois dos mais tradicionais prin
cípios administrativos. o da hierarquia e o da certeza de relações.

O que este projeto preconiza é dar ao citado t 7.° do art. 10
do Decreto-lei n.? 200, de 1967, uma redação mais atualizada e
mais próxima da terminologia utilizada na legislação sobre tra
balho temporário, especialmente a da Lei n. o 6.019, de 1974, com
seu regulamento (Decreto n.o 73.841, de 1974), possibilitando aos
órgãos fiscalizadores da aplicação dos dinheiros públicos condições
de examinar objetivamente a utilização dessa forma de delegação
de molde a consultar os legítímos interesses públicos.

A proposição procura afinal definir as duas condições básicas
para a contratação de serviços e de mão-de-obra, condicionan
do-a. de um lado, à necessidade de substituição eventual de pes
soal permanente e, de outro, à eventualidade de sobrecarga de
serviço extraordinário.

Por isso mesmo estou certo de que os meus ilustres pares não
deixarão de apoiar entusiasticamente a proposição que ora apre
sento.

LEI N.o 6.019, DE 3 DE JANEIRO DE 1974
Dispõe sobre o trabalho temporário nas empresas Dr

banas, e dá outras providências.

Art. 1.0 É instituído o regime de trabalho temporário, nas
condições estabelecidas na presente lei.

Art. 2.0 Trabalho temporário é aquele prestado por pessoa
física a uma empresa, para atender à necessidade transitória de
substituição de seu pessoal regular e permanente ou a acréscimo
extraordinário de serviços.

Art. 3.0 É reconhecida a atividade da empresa de trabalho
temporário que passa a integrar o plano básico do enquadramento
sindical a que se refere o art. 577, da Consolidação das Leis do
Trabalho.

Art.4.0 Compreende-se como empresa de trabalho temporário
a pessoa física ou jurídica urbana, cuja atividade consiste em co
locar à disposição de outras empresas, temporariamente trabalha
dores, devidamente qualificados, por elas remunerados e assistidos.

Art. 5,° O funcionamento da empresa de trabalho temporário
dependerá de registro no Departamento Nacional de Mão-de-Obra
do Ministêrio do Trabalho e Previdência Social.

Art. 6.° O pedído de registro para funcionar deverá ser ins
truído com os seguintes documentos:

a) prova: de constituição da firma e de nacionalidade brasi
leira de seus sócíos, com o competente registro na Junta Co
mercial da localidade .em que tenha sede;

LEGISLAÇAO CITADA, ANEXADA PELA COORDENAÇAO
DAS COMISS6ES PERMANENTES

LEI N.o 5.630, DE 2 DE DEZEMBRO DE 1970

Estabelece normas para a criaç'ão de órgáos de pri
meira instância na Justiça do Trabalho, e dá outras pro
vidências.

O Presidente da República,

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

Art. 1.0 A criação de Junta de Conciliação e Julgamento está
condicionada à existência, na base territorial prevista para sua
jurisdição, de mais de 12 mil empregados e o ajuizamento, durante
três anos consecutivos de pelo menos, duzentas e quarenta recla
mações anuais.

§ 1.0 Nas áreas de jurisdição onde já existam Juntas, só serão
criados novos órgãos quando a freqüência de reclamações, no pe
ríodo previsto neste artigo, exceder, seguidamente, a mil e qui
nhentos processos anuais.

1 2.0 A jurisdição das Juntas só poderá ser estendida aos
municípios ou distritos situados num ralo máximo de sessenta
quilômetros, desde que os meios de condução para a respectiva
sede seí am diários e regulares.

1 3.0 Para efeito do que dispõe este artigo, as Juntas de Con
ciliação e Julgamento e os Juízes de Direito Investidos da admi
nistração da Justiça do Trabalho encaminharão, mensalmente, ao
Tribunal Superior do Trabalho, na forma das instruções por este
expedidas, boletins estatístícos do movimento judiciário-traba
lhista.

Art. 2.0 As propostas de criação de novas Juntas serão en
camtnnsdas à Presidência do Tribunal Superior do Trabalho, que
se pronunciará sobre a sua necessidade, de acordo com os critérios
adotados nesta lei.

Parágrafo único. Os órgãos responsáveis pelos serviços esta
tísticos fornecerão ao Tribunal Superior do Trabalho, sempre que
solicitados, os dados necessários à instrução das propostas de
criação de Juntas de Conciliação e Julgamento.

Art. 3.0 O disposto no § 2.° do art. 1.0 não se aplica às Juntas
de Conciliação e Julgamento já criadas na data de início da vigên
cia desta leI.

Art. 4.0 Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

PROJETO DE LEI N.o 2.899, DE 1980

(Do Sr. Hélio Duque)

Modifica dispositivo do Decreto-lei n. O 200, de 25 de
fevereiro de 1967 (dispõe sobre a organização da Admi
nistração Federal; estabelece diretrizes para 'li Reforma
Administratíva, e dá outras providências).

(As Comissões de Constituição e Justiça, de Trabalho
e Legislação Social e de F'Inanças.j

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1.0 Dê-se ao § 7.0 do art. 10 do Decreto-lei n.O 200, de
25 de fevereiro de 1967, a seguinte redação:

"I 7.0 Para a realização de tarefas de natureza executi
va, a administração poderá recorrer à locação de mão-de
obra com empresa de trabalho temporário, sempre que se
caracterizar a necessidade transitória de substituição de
seu pessoal permanente ou o acréscimo extraordinário de
serviço."

Art. 2.0 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 3.0 Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

A redação original desse dispositivo do Decreto-lei D.o 200/67
foi feita em termos cândidos e difusos que deram margem a toda
sorte de exploração desenfreada das possib1lldades de contratação
de serviços de mão-de-obra por parte da Administração Pública.
De tal modo que, hoje, reina o império das firmas prestadoras de
trabalho temporário.

Em parte a deformação se deve ao caráter ínespecítlco da
quele dispositivo, que perdeu a oportunidade de definir em que
circunstâncias a contratação poderia ocorrer, configurando-se a
delegação da capacidade de desempenho de tarefas de natureza
executiva. Condicionar tal delegação apenas aOS ditames do inte
resse público e às conveníêncías da segurança nacíonal é muito
pouco para resguardar o princípio da parcimônia que deveria pre
sidir os atos públicos, quase um eufemismo.
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b) prova de possuir capital social de no mínimo quinhentas
vezes o valor do maior salário mínimo vigente no Pais;

c) prova de entrega da relação de trabalhadores a que se
refere o art. 360. da Consolidação das Leis do Trabalho. bem
como apresentação do Certificado de ,Regularidade de Situação.
fornecido pelo Instituto Nacional de Previdência Social;

d) prova do recolhimento da Contribuição Sindical;

e) prova da propriedade do imóvel-sede ou recibo referente
ao último mês. relativo ao contrato de locação;

fi prova de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes do
Ministério da Fazenda.

Parágrafo único. No caso de mudança de sede ou de abertura
de filiais, agências ou escritórios é dispensada a apresentação dos
documentos de que trata este artigo, exigindo-se, no entanto, o
encaminhamento prévio ao Departamento Nacional de Mão-de
Obra de comunicação por escrito, com justificativa e endereço da
nova sede ou das unidades operacionais da empresa.

Art. 7° A empresa de trabalho temporário que estiver fun
cionando na data da vigência desta lei terá o prazo de noventa
dias para o atendimento das exigências contidas no artigo an
terior.

Parágrafo úníco. A empresa infratora do presente artigo po
derá ter o seu funcionamento suspenso, por ato do Diretor-Geral
do Departamento Nacional de Mão-de-Obra, cabendo recurso ao
Ministro de Estado, no prazo de dez dias, a contar da publicação
do ato no Diário OficiaJ da União.

Art. 8.° A empresa de trabalho temporário é obrigada a for
necer ao Departamento Nacional de Mão-de-Obra, quando solici
tada, os elementos de informação julgados necessários ao estudo
do mercado de trabalho.

Art. 9.° O contrato entre a empresa de trabalho temporário
e a empresa tomadora de serviço ou cliente deverá ser' obrigato
riamente escrito e dele deverá constar expressamente o motivo
justincador da demanda de trabalho temporárío, assim como as
modalidades de remuneração da prestação de serviço.

Art. 10. O contrato entre a empresa de trabalho temporário
e a empresa tomadora ou cliente. com relação a um mesmo em
pregado. não poderá exceder de três meses, salvo autorização
conferida pelo órgão local do Ministério do Trabalho e Previdência
Social, segundo instruções a serem baixadas pelo Departamento
Nacional de Mão-de-Obra. .

Art. 11. O contrato de trabalho celebrado entre empresa de
trabalho temporário e cada um dos assalariados colocados à. dis
posição de uma empresa tomadora ou cliente será obrigatoria
mente escrito e dele deverão constar, expressamente, os direitos
conferidos aos trabalhadores por esta lei.

Parágrafo único. Será nula de pleno direito qualquer cláusula
de reserva, proibindo a contratação do trabalhador pela empresa
tomadora ou cliente ao fim do prazo em que tenha sido colocado
à. sua disposição pela empresa de trabalho temporário.

Art. 12. Ficam assegurados ao trabalhador temporário os se
guintes direitos:

a) remuneração equivalente à. percebida pelos empregados de
mesma categoria da empresa tomadora ou cliente calculados à.
base horária, garantida, em qualquer hipótese, a percepção do
salário mínimo regional;

b) jornada de oito horas, remuneradas as horas extraordiná
rias não excedentes de duas. com acréscimo de 20% (vinte por
cento) ;

c) férias proporcionais, nos termos do art. 25 da Lei n.v 5.107,
de 13 de setembro de 1966;

d) repouso semanal remunerado:

e) adicional por trabalho noturno;
1) indenização por dispensa sem justa causa ou término nor

mal do contrato, correspondente a 1/12 (um doze avos) do paga
mento recebido;

g) seguro contra acidente do trabalho;

h) proteção previdenciária nos termos do disposto na Lei Or
gânica da Previdência Social, com as alterações introduzidas pela
Lei n.v 5.890, de 8 de junho de 1973 (art. 5.°, item 111, letra c do
Decreto n." 72.771. de 6 de setembro de 1973).

§ 1.0 Registrar-se-á na Carteira de Trabalho e Previdência
social do trabalhador sua condição de temporário.

§ 2.° A empresa tomadora ou cliente é obrigada a comunicar
à. empresa de trabalho .ternporárío a ocorrência de todo acidente
cuja vitima seja um assalariado posto à sua disposição, conside
rando-se local de trabalho, para efeito da legislação especifica,

tanto aquele onde se efetua a prestação do trabalho. quanto à
sede da empresa de trabalho temporário.

Art. 13. Constituem justa causa para rescisão do contrato do
trabalhador temporário os atos e circunstâncias mencionados nos
arts. 482 e 483, da Consolidação das Leis do Trabalho, ocorrentes
entre o trabalhador e a empresa de trabalho temporário ou entre
aquele e a empresa cliente onde estiver prestando serviço.

Art. 14. As empresas de trabalho temporário são obrigadas a
fornecer às empresas tomadoras ou clientes, a seu pedido, com
provante de regularidade de sua situação com o Instituto Nacional
de Prevídência Social.

Art. 15. A Fiscalização do Trabalho poderá exigir da empresa
tomadora ou cliente a apresentação do contrato firmado com a
empresa de trabalho temporário, e, desta última o contrato fir
mado com o trabalhador, bem como a comprovação do respectivo
recolhimento das contribuições previdenciárias.

Art. 16. No caso de falência da empresa de trabalho tempo
rário. a empresa tomadora ou cliente é solidariamente responsável
pelo recolhimento das contribuições previdenciárias, no tocante a.o
tempo em que o trabalhador esteve sob suas ordens, assim como
em referência ao mesmo período, pela remuneração e indenização
prevista nesta lei.

Art. 17. É defeso às empresas de prestação de serviço tempo
rário a contratação de estrangeiros com visto provisório de per
manência no Pais.

Art. 18. É vedado à empresa de trabalho temporário cobrar
do trabalhador qualquer ímportàncía, mesmo a titulo de mediação,
podendo apenas efetuar os descontos previstos em lei.

Parágrafo único. A infração deste artigo importa no cancela
mento do registro para funcionamento da empresa de trabalho
temporário, sem prejuízo das sanções administrativas e penais
cabiveis.

Art. 19. Competirá à Justiça do Trabalho dirimir os litígios
entre as empresas de serviço temporário e seus trabalhadores.

Art. 20. Esta lei entrará em vigor sessenta dias após sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

PROJETO DE LEI N.o 2.810, DE 1980

(Do Sr. Heitor Alencar Furtado)
Torna obrigatório a exportação da produção do Estado

do Paraná, através dos Portos de Paranaguá e Antonina.

(As Comissões de Constituição e Justiça, de Transpor
tes e de Economia, Indústria e Comércío.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 Toda produção do Estado do Paraná, exportável por

via marítima, deverá, obrigatoriamente, ser transportada através
dos Portos de Paranaguá e Antonina, até os limites de suas ca
pacidades.

~ 1.0 Atingida a capacidade Iímíte dos Portos de Paranaguá
e de Antonina, fica liberada a exportação da mesma produção
através de outros portos.

§ 2.° Quem, por qualquer meio, infringir o disposto neste
artigo, fica sujeito, além da apreensão da carga, destinada à ex
portação, pelo Posto Fiscal ou Aduaneiro, às penas de 300 (trezen
tos) a 2.000 (dois mil) valores de referência e detenção de 30
(trinta) a 90 (noventa) dias.

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

Justificação

A aguda crise social existente, atualmente, nos Portos de
Parariaguá e Antonina é tão ou mais intensa quanto a que assola,
de Norte a Sul, o Pais.

O trabalho. em outras épocas, abundante naqueles Portos, es
casseia: dia a dia. O desemprego atinge níveis insuportáveis. Os
trabalhadores, em desespero, deslocam-se, separando-se de suas
familias, para outros Estados à. procura de trabalho. O subemprego
é um dos recursos utilizados por quem necessita. a qualquer preço.
sustentar a si e a seus familiares. Com isso, a exploração da força
de trabalho daqueles doqueiros eleva-se, desumanamente, aumen
tando o grau de injustiças mantido pelas estruturas do atual re
gime.

Os sindicatos, até há pouco, dominados e submetidas às de
terminações da política dominante pouco, ou quase nada faziam
para exigir o cumprimento das justas reivindicações dos trabalha
dores. Felizmente aquelas organizações de classe estão sendo re
conquistadas pelos seus legítimos dirigentes, levando esperanças
de melhores dias a seus associados. Esta proposição é fruto, jus
tamente, das atividades reivindicatórias dos novos e operosos lí
deres sindicais.
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Não podemos conceber. nem aceitar. que o Porto de Parana
guá. o segundo maior do Brasil. não ofereça trabalho. aos milhares
de operários que dele dependem. em razão, inclusive, de grande
parte da produção do Estado do Paraná estar sendo exportada
através de outros Portos. Como, também. não podemos aceitar a
inatividade do Porto de Antonina.

Há que se ressaltar que o Paraná é um dos principais Estados
em termos de exportação no Pais. E que o Porto de Paranaguá
encontra-se em perfeitas condições para dar vazão às mesmas. o
mesmo ocorrendo com o de Antonina.

Atualmente. o que está amenizando a aflitiva situação daque
les trabalhadores são as exportações realizadas pelo Paraguai,
através do Porto de Paranaguá. Caso contrário. as condições de
vida dos trabalhadores em Paranaguá, estariam bem mais agra
vadas.

A verdade é que há. naqueles Portos. um forte clima de tensão
social causado pela inatividade compulsória e pelo desemprego
quase total.

Apelamos para o espirito de solidariedade dos nobres pares.
no sentido de hipotecar o seu apoio a esta proposta. Sua conse
qüente aprovação não será a solução para todos os problemas so
ciais daqueles trabalhadores, mas os ajudará a percorrer os tor
tuosos caminhos das constantes crises em que vivemos.

Sala das Sessões. 15 de abril de 1980. - Heitor Alencar Furtado.
PROJETO DE LEI N.O 2.811. DE 1980

iDo Sr. Heitor Alencar Furtado I

Estabelece normas de proteção ao consumidor e dá
outras providências.

(As Comissões de Constituição e Justiça e de Econo
mia, Indústria e Comércío.i

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1.0 Consumidor é todo aquele que compra ou se dispõe
a comprar bens ou contratar serviços.

Art. 2.° É vedada a publicidade que induza o consumidor em
erro.

parágrafo único. Todo aquele que infringir o disposto neste
artigo fica sujeito à pena de multa de 30 (trinta) a 200 rduzentos)
valores de referência ou detenção de 15 (quinze I a 30 (trinta I
dias.

Art. 3.° São imputáveis técnica, científica. civil e criminal
mente os responsáveis pelos órgãos públicos que procedam à aná
lise e/Ou liberem produtos alimenticios ou farmacêuticos que cau
sem danos ou lesões à saúde do consumidor.

Art. 4.° Todo produto perecível terá, na parte exterior de seu
invólucro ou embalagem, de forma legivel, a data de fabricação.
o prazo limite de sua validade para o consumo, assim como o seu
preço final.

Parágrafo único. A não observância do disposto neste artigo
implicará na pena de multa de 30 (trinta) a 200 (duzentos) valo
res de referência.

Art.. 5.0 Os fabricantes de cosméticos e de outros produtos de
beleza que não especificarem os seus componentes, na parte ex
terna dos mesmos, Incorrerão na pena de multa de 100 (cem) a
500 (quinhentos) valores de referência.

Art. 6.° Os produtos venenosos ou capazes de causar queima
dura, explosão ou danos pessoais e materiais. conterão avisos le
gíveis nos invólucros ou embalagens, seguidos da expressão "perigo
de vida".

Parágrafo único. O fabricante que não obedecer ao precei
tuado neste artigo ríca sujeito à pena de multa de 500 (cinqüenta)
a 300 (trezentos) valores de referência ou detenção de 20 (vinte)
a 40 (quarenta) dias.

Art. 7.° As embalagens padronizadas de peso, volume ou
quantidade de gêneros alimenticlos terão selo de inspeção do Ins
tituto Nacional de Pesos e Medidas.

Parágrafo único. A fraude no peso, volume ou quantidade
especificados no artigo importará em intervenção na empresa pelo
prazo de 90 (noventa) dias com a retirada temporária ou defini
tiva do produto do mercado, sem prejuízo da multa de 50 (cinqüen
ta) a 300 (trezentos) valores de referência ou detenção de 20
ivinte) a 40 (quarenta) dias.

Art. 8.° As comprovações de qualidade ou durabilidade de
verão ser observadas conforme os padrões fixados pelo Instituto
Brasileiro de Normas Técnicas.

Art. 9.° Os artigos consertados, deficientes ou reconstituidos.
colocados à venda, deverão trazer expressas tais caracteristicas.

Parágrafo único. A falta do referido aviso obrigará o ven
dedor a entregar ao adquirente um outro artigo novo. idêntico ou
similar. .

Art. 10. O comprador poderá optar pela devolução ou redu
ção no preço além de perdas e danos. se o objeto comprado apre
sentar defeitos ou. vicios ocultos que o tornem inadequado para
o uso proposto.

Art. 11. Os termos "garantia" ou "garantido" deverão sei
seguidos de claras explicações sobre as partes do objeto que se
garante. além do tempo e demais caracteristicas inerentes à pró
pria garantia.

Parágrafo único. O desrespeito às garantias estabelecidas im
portará em suspensão das vendas do produto no mercado, sem
prejuízo da responsabilidade civil e criminal do garantidor, além
da multa de 20 (vinte I a 200 rduaento i valores de referência.

Art. 12. Ao adquirente de produto eletrodoméstico e ele
trônico é assegurada uma garantia mínima de 12 t dozet meses de
uso normal <lo mesmo. -

Parágrafo único. O fabricante ou revendedor que se recusar
a reparar ou substituir produto vendido que acusar defeito. dentro
do período de garantia. sujeita-se a multa de 100 rcem i a 500
(quinhentos I valores de referência.

Art. 13. As lâmpadas elétricas só poderão ser vendidas, pelo
fabricante e pelo revendedor. com uma garantia mínima de um
ano de duração, expressa na embalagem e na lãmpada.

§ 1." Para efeito do disposto neste artigo, cada lâmpada re
ceberá um número que deverá ser registrado na nota de venda.
cuja data comprovará o período de utilização da mesma.

~ 2.° O não cumprimento da garantia prevista neste artigo
implicará em intervenção na empresa infratora pelo prazo de 120
(cento e vinte) dias e multa de 100 Icem) a 500 (quinhentos) va
lores de referêncía.

Art. 14. Os automóveis e veículos automotores terão a ga
rantia mínima de 12 (doze) meses ou de 20.000 (vinte mil I qui
lômetros.

~ 1.0 A falta de peças de reposição ou de prestação de ser
viços, nos concessionários autorizados, prorroga o prazo de garan
tia do veiculo até a efetiva prestação dos serviços, desde que cons
tatada por duas testemunhas.

~ :>.0 A empresa que não cumprir o prazo de garantia esti
pulado neste artigo, ficará sujeita a intervenção pelo prazo de
120 (cento e vinte) dias, além de multa 'de 100 rcem i a 500 'qui.
nnentos) valores de referência.

Art. 15. A prestação de serviços pressupõe um grau de ha-
bilitação técnica compatível com o trabalho realizado. -

Parágrafo único. Responderá por perdas e danos o prestador
de serviços que, por imprudência. imperícia ou negligência dani
ficar o objeto entregue à sua responsabilidade profissional ou
técnica. .

Art. 16. O prestador de serviço, ao consertar determinado
objeto, ficará obrigado a devolve-lo sem perda do seu valor, sob
pena de ter que restituir ao consumidor o valor correspondente
ao objeto.

Art. 17. Todo estabelecimento destinado à prestação de ser
viços fica obrigado a manter, à vista do público, a tabela de pre
ços de serviços e de peças a recambiar, bem como facilltar a Ins
peção do interessado. a qualquer momento, no horário de trabalho.

Parágrafo único. A troca fraudulenta de peças desnecessárias
importará na obrigação de reparação, gratuitamente, sem prejuízo
das sanções penais aplicáveis.

Art. 18. Nas vendas a crédito, o anunciante expressará, cla
ramente, o total das prestações de serviços, e outros encargos exis
tentes.

Parágrafo único. Serão nulas ou não consideradas as cláu
sulas fixadas em desrespeito a este artigo, condenando-se o ín
trator à devolução da importância cobrada a mais, acrescida de
perdas e danos e de multa de 20 (vinte) a 50 (cinqüenta) valores
de referência.

Art. 19. A venda de um produto não poderá ser condicionada
a uma determinada prestação de serviço, á venda de outros pro
dutos ou a uma determinada quantidade dos mesmos.

Parágrafo único. Toda empresa que infringir o disposto neste
artigo ficará sujeita a intervenção pelo prazo de 90 (noventa, dias.
além de multa de 100 (cem) a 300 (trezentos) valores de referên
cia.

Art. 20. Os termos "liquidação", "oferta", "remarcação" ou
afins só poderão ser utilizados quando corresponderem a preço"
menores que os dO mercado em geral.
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Parágrafo único. A transgressão da obrigação estipulada nes
te artigo importará em multa de 20 (vinte) a 100 rcem r valores de
re Ierêncía.

Art. 21. Nas "liquidações" e "promoções especiais" deveráo
ser anunciadas as vantagens e o tempo de duração das mesmas.

~ lO li. não estipulação do prazo dará ao consumidor direitos
de exigir as vantagens anunciadas.

~ 2.0 Se o autor da "liquidação" ou "promoção" faltar ao
prometido, o consumidor poderá exigir o seu cumprimento, aceitar
outro bem ou serviço equivalente ou rescindir o contrato, cobrando
perdas e danos.

Art. 22. As promessas de recompensa bem como anúncios de
brindes e vantagens oferecidas ao público obriga o anunciante ao
cumprimento do prometido.

Parágrafo único. Constatada a fraude ou impossibilidade de
cumprir o prometido. fica o anunciante obrigado a divulgar pelos
mesmos meios a verdade a respeito da promoção. sob pena de
multa de 30 Itrinta J a 300 I trezentos, valores de referência.

Art. 23. Não pode o comerciante sonegar ou reter mercado
ria para fins de especulação ou recusar-se a vendê-Ia. bem como
preferir comprador em detrimento de outro.

parágrafo único. Todo aquele que transgredir o disposto nes
teartigo fica sujeito a multa de 50 (cinqüenta) a 200 I duzentos)
valores de referência e detenção de 30 rtrtnta i a 60 (sesserrta i

dias.

Art. 24 O consumidor terá sempre direito às faturas e notas
fiscais bem como às especificações, por escrito, da operação que
realiza ao adquirir objetos ou prestação de serviços, concernentes
a produtos vendidos sob garantias.

§ 1.0 Nas compras a crédito, o consumidor não poderá ser
obrigado a firmar compromisso além do valor total da compra
dividido em prestações acrescidas, ou não, dos juros legais,

§ 2 0 Ao transgressor do estabelecido neste artigo será apli
cada uma multa de 30 t trtnta i a 100 rcem r valores de referência.

Art. 25. A reincídêncta específica das normas da presente lei
importará na intervenção da empresa infratora por 6 I seis) meses.
sem prejuízo de outras sanções.

Art. 26. O consumidor lesado nos direitos assegurados nesta
lei poderá, por si, por intermédio de Associação de Defesa do Con
sumidor ou através de um ou mais representantes da Câmara de
Vereadores do Municipio, apresentar queixa na Delegacia de Po
lícia local ou perante o Juiz de Direito da Comarca,

l 1.0 A queixa apresentada à Delegacia de Polícia obrtga a
autoridade policial a concluir o inquérito e remetê-lo a Juízo no
prazo de 15 .quínze i dias. devendo o Juiz instrui-lo e julgá-lo em
igual prazo.

§ 2° A queixa apresentada em Juizo ou na Delegacia de Po
licia, se não for escrita. será reduzida a termo, com o arrolamento
obrtgatórto de pelo menos duas testemunhas.

Art. 27. O Juiz competente notificará, em 48 I quarenta e
oito) horas, o acusado e as testemunhas arroladas na queixa, dan
do vistas ao Ministério Público no mesmo despacho.

Art. 28. Notificado, o acusado terá o prazo de 5 'cinco) dias
para oferecer defesa e o. Juiz o de 15 (quinze) para a audiência
de Instrumento, em cuja sessão deverá ser julgada.

Parágrafo único. O acusado conduzirá à audiência de ins
trução as testemunhas por ele arroladas em suas defesa.

Art. 29. Sendo a pena de natureza pecuniária, deverá. ela
ser arbitrada pelo Juiz e depositada, em 10 (dez) dias, na Agência
do Banco do Brasil S.A. ou. na falta deste, em estabelecimento de
crédito oficial a favor da Prefeitura do local da Infração.

§ 1.0 Só poderá haver recurso da pena Imposta mediante pré
vio depósito da mesma nos termos deste artigo.

§ 2.° A Prefeitura Municipal aplicará 70% (setenta por cen
to) dos depósitos referidos neste artigo em finalidades culturais
e na saúde pública. repassando os 30% (trinta por cento) res
tants à Associação Municipal de Defesa do Consumidor, onde hou
ver.

Art. 30. A protelação ou retardação injustiticada, pura e
simples, dos prazos previstos nos artigos 26 a 29 desta lei, impor
tará em crime de prevaricação.

Art. 31. Para os fins criminais e respeitadas as disposições
constantes desta lei aplica-se o Código de Processo Penal.

Art. 32. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

J ustificaçio

As práticas comerciais lesivas aos interesses dos consumidores
assumem proporções inadmissiveis em nosso mercado interno.

O surgimento dos grandes conglomerados e dos monopólios
contribuiu decisivamente para o aumento substancial de atos con
tra os direitos do consumidor. De um lado, os fortes e organizados
empresários e de outro. a população não organizada, constituindo
a sociedade de consumo constantemente lesada.

O crescimento do comércio e a. sua conseqüente massificação
possibilitaram a utilização de um grande número de artificios e
recursos com finalidade sabidamente escusas. O maior prejudicado
tem sido, sem dúvida alguma, o povo que é vítima de abusos e de
Iarudes, sofrendo danos materiais e até mesmo pessoais.

O presente projeto de lei é uma ação legislativa voltada para
a necessidade de se instituir algumas normas legais, com o intuito
de coibir excessos e impedir ações fraudulentas que possam lesar
o consumidor.

A propositura apresenta, em seu corpo, um rito processual
próprio e inovador, concedendo ao consumidor opções várias para
denunciar as irregularidades que porventura ocorram. Da mesma
forma, a pessoa acusada disporá de tempo e condições para ampla
ceresa, O rito processual é sumaríssimo pois teremos a sentença.
de qualquer caso em julgamento. dentro do prazo máximo de 30
I trin ta' dias.

Os caminhos oferecidos ao consumidor para protestar pelos
seus direitos são três: "por si, por intermédio de Associação de
Defesa do Consumidor ou através de um ou mais representantes
da Cámara de Vereadores do Município". Qualquer das três opções
servirá de instrumento para a queixa a ser dirigida ao Delegado
de Policia ou ao Juiz de Direito da Comarca.

Aprovação pelos nobres pares, deste projeto de lei não signifi
cará o amparo total ao consumidor mas concederá um instrumento
eficaz para a defesa de seus díreítos.

Sala das Sessões, 17 abril de 1980. Heitor Alencar Furtado.

PROJETO DE LEI N.o 2.812, DE 1980

IDo Sr. Ruben Figueiró)

Altera0 ,art. 2.° da Lei :n.o 1,5.173, de 27 de outubro de
1966, que "dispõe sobre o PIano de Valorização Eeenômíea
da Amazônia, extingue a jSuperintendência do Plano de
Valorização Econômica da Amazônia (SPVEAl, cria a Supe
rintendência do Desenvolvímento da Amazônia <SUDAMI,
e dá outras providências".

lAs Comissões de Constituição e Justiça, do Interior
e de Economia, Indústria e comércío.t

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1.0 O art. 2.° da Lei n.O 5.173, de 27 dê outubro de 1966,
que dispõe sobre o Plano de Valorização Econõmica da Amazônia,
extingue a Superintendência do Plano de Valorização Econômica
da Amazônia <SPVEA), cria a Superintendência do Desenvolvi
mento da Amazônia (SUDAM) e dá outras providências, passa a
vigorar com a seguinte redação:

"Art. 2.° A Amazônia, para os efeitos desta lei, abrange
a região compreendida pelos Estados do Acre, pará, Ama
zonas e Mato Grosso, pelos Territórios Federais do Amapá,
Roraima e Rondõnla, e ainda pelas áreas do Estado de
Goiás a norte do paralelo de 13.°, do EStado do Maranhão
a oeste do meridiano de 44.0 e do Estado de Mato Grosso
do Sul a norte do paralelo de 22.° e a oeste do meridiano
de 54.°

Parágrafo único. Incluí-se na área da Amazônia todo o
território dos municipios que forem atravessados pelos pa
ralelos e meridianos referidos neste artigo."

Art. 2.° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3° Ficam revogadas as disposições em contrário.

Justificação

Nossa proposição altera a Lei n.o 5.173, de 27 de outubro de
1966 em doís pontos:

1.0) torna atual o texto legal ao Incluir todo o território do
Estado de Mato Grosso na área da Amazônia, ajustando-o aos di
tames da Lei Complementar n.o 31, de 1977, que criou o Estado de
Mato Grosso do Sul, verbis:

"Art. 45. A Amazônia, a que se refere o artigo 2.° da Lei
n.O 5.173, de 27 de outubro de 1966, compreenderá também
toda a área do Estado de Mato Grosso."

2.°) inclui na Amazônia os Municípios de Aquídauana. Co
rumbá. Ladárlo e Bonito, Miranda e Porto Murtinho, que, junta-
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mente com Anastácio, formam a Microrregião Homogênea de Pan
tanais. e os Municípios de Coxim e Rio Verde do Mato Grosso,
Integrantes da Microrregião Homogênea de Alto Taquari. junta
mente com os Municipios de Camapuã e Pedro Gomes.

2. A primeira das propostas está por si só justificada. care
cendo, portanto, novos argumentos.

3. Segundo informações colatadas nas publicações "Perfil do
Estado de Mato Grosso do Sul" e "Mato Grosso do Sul e o Desen
volvimento Nacional". editadas em maio de 79 pela Secretaria de
Planejamento e Coordenação Geral do Estado, o Plantei bovino
representa 10'; I dez por cento) do total nacional; as principais
culturas são arroz, soja, milho, amendoim, feijão, trigo, algodão e
mandioca; apenas 60.000 km 2 de 250.000 kmv de terras agrieul
táveís estão cobertas com pastagens artifici.ais e agricultura, os
190.000 km 2 remanescentes apresentam 24 mil com cerrados e 52
mil com campos limpos.

4. As duas microrregiões tratadas ocupam cerca de 44% do
território, sendo responsáveis no período 1974176 por 21 '7c da pro
dução média de arroz, 0,87< de soja, 100/,· de milho, 0,6% de amen
doim. 21°k de feijão, 0,7':; de trigo, 3% de algodão e ll.5';?, de
mandioca,

5. O rebanho bovino de Pantanais, em 1979, foi estimado em
!, 701. 000 cabeças ou 44% do total do Estado, e de Alto Taquarl,
735.000 cabeças ou 6%.

6. As potencíalidades de nosso E....tado estão discriminadas
nos parágrafos anteriores. Resta considerarmos que de modo geral.
o crescimento da produção agrícola decorre da Incorporação de
novas áreas cultivadas pela expansão da fronteira agrícola.

A Inclusão dos Munlcipios de Aquldauana. Corumbá, Ladárío,
Miranda, Porto Murtinho, Coxim e Rio Verde de Mato Grosso,
Bonito e Ana.stácio sem falarmos em todo o pantanal sul-Mato
grossense, na Amazônia Legal iniciará um processo extremamente
benéfico ao Estado representado pelo afluxo de capitais atraídos
pelos incentivos fiscais da SUDAM, com aumento do número de
empregos oferecidos decorrente dos investimentos novos e possível
formação de excedente exportável, decorrente do Incremento do
PrB do Estado, Estas razões são. necessárí as e suficientes para
rust.írícarem a segunda alteração proposta em nosso projeto.

7. O parágrafo único do projeto, que é uma modificação
acessória, objetiva não permitir interpretações sobre o território
pertencente à Amazônia Legal: toda a área dos municiplos atra
vessados pelos paralelos e meridianos integram-na.

Estas as razões de cunho econômico. social e de realidade bra
.ileira que nos levaram a apresentação do projeto à apreciação
dos nobres pares.

Sala das Sessões, 76 de abril de 1980. - Ruben Figueiró.

LEGISLAÇAO CITADA, ANEXADA PELA COORDENAÇAO
DAS COMISSOES PERMANENTES

LEI N.o 5.173, DE 27 DE OUTUBRO DE 1966

Dispõe sobre 'o plano de ~alorização econ.ômica "a
Amazônia; extingue a 'Superintendência do Plano de Va
lorização Econômica da Amazônia. (SPVEAl, cria a Supe-.
rintendência ido !Desenvolvimento da Amazônia (SVDAMl,
e dá outras providências.

CAPíTULO I
Do Plano de Valorização Eeonômíca da. Amazônia

Art. 2.0 A Amazônia, para os efeitos desta lei, abrange a re
gião compreendida pelas Estados do Acre. Pará e Amazonas, pelo ...
Territórios Federais do Amapá, Roraima e Rondõnla, e ainda pelas
áreas do Estado de Mato Grosso a norte do paralelo de 16", do
Estado de Goiás a norte do paralelo de 13.° e do Estado do Mara
nhão a oeste do meridiano de 44.0

PROJETO DE LEI N." 2.813, DE 1980

mo sr. Gióla JÚnl.orl

Acrescenta parágrafo ao art. 77 da 'Lei n.o 5.172, ide
25 de outubro de 1966 (dispõe sobre o Código Tributário
Nacional e institui normas gerais de iDireíto Tributário,
aplicáveis àUniio, Estados e !Municípios),

lAs Comissões de Constituição e Justiça, de Transpor
tes e de Fínancas.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. l° Renumerado seu atual parágrafo único como § 1.0,

o artigo 77 da Lei n.O 5.172, de 25 de outubro de 1966, passa a
vigorar acrescido de § 2.°. com a seguinte redação:

,.Art. 77. . , , . . . . . . . . . . . .. . .

§ 1.0 , , , .

§ 2.° No caso de conservação de estradas municipais, a
taxa será cobrada dos propríetáríos rurais proporcional
mente à área de seus imóveis."

Art. 2.° Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação.
Art. 3° Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação
Ninguêm ignora que as cotas do Fundo Rodoviálrio Nacional.

repa-ssadas para os municípios. são insuficientes para atendimento
às despesas com a conservação de pontes. viadutos e rodovias mu
nicipais.

Por Isso. o si....tema tributário nacional prevê a cobrança de
taxa especificamente destinada ao reforço do custeio daquelas
obras de conservação. Essa taxa é instituida pelas municipalidades
e deve ser cobrados proprietários dos imóveis diretamente benefi
ciados com os serviços executados.

O critêrio utilizado para o cálculo do valor da taxa, todavia.
é que tem sido vivamente discutido em nossos tríbunaís. inclusive
na Suprema Corte. .

Em verdade, todo o debate se concentra na interpretação do
parágrafo único do artigo 77 do Código Tributário Nacional, que
dispõe:

"Art. 77., ., , " ,., .

Parágrafo único. A taxa não pode ter base de cálculo
ou fato gerador idênticos aos que correspondam a im
posto."

Então. face a esse dispositivo. os tribunaL... pátrios passaram a,
julgar ilegal a cobrança da taxa de conservação, com base na área
do imóvel beneficiado, eis que idêntico critério é observado para
a. fixação do valor do imposto territorial.

Como é fácil de ver, ocorre uma nitida distinção, QUI'! não é
considerada pelos nossos magistrados. De fato, a taxa é cobrada
em função das dimensões do Imóvel beneficiado, enquanto que o
Imposto territorial é determinado pelo valor do mesmo imóvel. Em
outras palavras, a jurisprudência tem confundido tamanho com
valor, conceitos que jamais podem ser unificados.

A determinação do valor de uma propriedade, com efeito, de
pende de inumeráveis fatores. como localização, qualidade da terra,
abundância ou escassez de água, benfeitorias e assim por diante.
De outra parte. o tamanho da propriedade é mera questão de
agrírnen....ura.

Um fato, contudo, não há quem possa contestar: uma pro
priedade de modestas proporções, freqüentemente, pode valer
muitas vezes mais do que um latifúndio imprestável, árido e es
téril. O tamanho, então, jamais pode ser eiemento isolado para
avaliação da coisa.

Portanto, o critério adotado pelas prefeituras é absolutamente
legitimo, eis que distinto daquele empregado para o cálculo do
Impo,...to territorial: este tem por base o valor, ao passo que a
taxa é fixada em função do tamanho da propriedade rural,

Mas, com o propósito de afastar qualquer dúvida ainda exis
tente, acreditamos que é oportuna uma ressalva ao vigente texto
do parágrafo único do art. 77 da Lei n.> 5.172/66. segundo esta
mos sugerindo, as munlci.palidades ficam expressamente autori
zadas a determinar o valor da taxa de conservação com base na
área das propriedades beneficiadas.

A Jegíslação em vigor, como já dissemos. não Impede a adoção
de tal critério, mas não o autoriza expressamente, inequivoca
mente.

Esta nossa proposição, portanto, apenas tem o objetivo de
transformar o implícito em explicito, clareando eventuais pontos
de conflito ainda existentes em noSSOS tribunais.

Sala das sessões. - Gióia Júnior.

LEGISLAÇAO CITADA, ANEXADA PELA COORDENAÇAO
DAS COMISSOES PERMANENTES

LEI N.o 5,172, DE 25 DE OUTUBRO DE 1966
Código Tributário Nacional

TITULO IV

Taxas
Art. 77. As taxas cobradas pela União, pelos Estados, pelo

Distrito Federal ou pelos Municípios, no âmbito de suas respectivas
atribuições, têm como fato gerador o exercícío regular do poder
de polícia, ou a utilização, efetiva ou potencial, de serviço público
específico e dívísivel. prestado ao contribuinte ou posto à sua dís
posição.
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PROJETO DE LEI N.o 2.814, DE 1980

mo Sr. Fernando Coelho)

Altera a redação do art. 643 da Consolidação das Leis
do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n.O 5.452, de 1.0 de
maio de 1943.

(Às Comissões de Constituição e Justiça e de Trabalho
e Legislação Social.)

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1.0 Os H 1.0, revogado pela Lei n.O 3.807, de 26 de agosto
de 1960, e 2.° do art. 643 da Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-lei n.O 5.452, de 1.0 de maio de 1943, pas
sam a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 643. . " , .

§ 1.0 Serão também dirimidos pela Justiça do Trabalho os
dissídios, Individuais ou coletivos, oriundos de relação de
trabalho sem vínculo empregatício, regida por esta Con
solidação ou pelas demais leis de proteção ao trabalho.
§ 2.0 Estão excluídas da competência da Justiça do Tra
balho:
a) as questões relativas a Previdência Social e acidentes
do trabalho;
b) os litigios decorrentes das relações de emprego ou de
trabalho da União, autarquias e empresas públicas fe
derais, com seus servidores."

Art. 2.° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3.0 Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação
Conforme salientado pelo Juiz do Tribunal Regional do Tra

balho da 6.a Região e Professor da Faculdade de Direito da Uni
versidade Federal de Pernambuco, José Ajuricaba Costa e Silva,
em trabalho apresentado no II Simpósio Regional sobre Aspectos
Juridicos do FGTS, realizado em Recife. de 28 a 30 de abril de 1972,
a expressão "trabalhador avulso" passou a ter, a partir das Leis
e Decretos n.OS 3.807/60,61.851/67,63.912/68,66.819170 e Lei Com
plementar n.O 7170, que lhe atribuíram direitos até então só asse
gurados aos "empregados", tais como, participação obrigatória na
Previdência Social estatal, férias. 13.° mês de salário, FGTS e PIS,
uma conotação própria e um significado mais restrito. I Cfr. "Re
clamação de Trabalhador Avulso, ou de entidade que o agrupa,
relativa ao FGTS", in Revista do Tribunal Regional do Trabalho
da 8.a Região, Janljun 1973, págs, 119/135, Belém). Anteriormente
dizia-se "avulso", todo e qualquer trabalhador que prestasse ser
viços eventuais, esporádicos, a pessoas ou empresas diversas, sem
vinculo empregatício com ninguém e por isso sem qualquer am
paro da legislação trabalhista.

Tais expressões se aplicavam igualmente àqueles trabalhado
res aos quais a Lei n." 605, de 1949, já tornara extensivo o direito
ao repouso semanal remunerado, embora prestassem também seus
serviços a diversas empresas, sem vínculo de emprego. A lei em
apreço os descrevia, em seu art. 3.0 , como "os que, sob a forma
autônoma, trabalham agrupados por intermédio do Sindicato, Cai
xa Portuária ou entidade congênere", explicitando seu regulamen
to que como tais eram considerados "os estivadores, consertado
res, conferentes e assemelhados" (art. 2.0 , alínea B do regulamen
to aprovado pelo Decreto n.o 27.048, de 1949). Eram sobretudo,
trabalhadores da orla marítima, mas a lei também se referia aos
que trabalhavam nas operações de carga e descarga de mercadorias
transportadas por ferrovias ou rodovias, desde que agrupados por
sindicato ou entidade congênere.

Com a nova redação que lhe deu o Decreto n,o 60.501, de
14 de março de 1967, o Regulamento Geral da Previdência Social
passou a conceituar o trabalhador avulso como "o que presta ser
viços a diversas empresas, pertencendo ou não a síndícato, assim
considerados, inclusive, os estivadores, conferentes e assemelhados.
Alguns meses depois o Decreto n. o 61.851, de 6 de dezembro de 1967,
que regulamentou o direito dos avulsos a têrias remuneradas, de
terminou expressamente as categorias profissionais que poderiam
ser compreendidas no conceito de "trabalhador avulso", embora
facultasse ao Ministro do Trabalho acrescentar novas categorias
à relação constante de seu art. lO, mediante solicitação do sín
,dicato respectivo. Este decreto relacionou como trabalhadores
avulsos apenas as seguintes categorias:

- a) os operadores de carga e descarga;

b) os arrumadores;
c) os conferentes e consertadores de carga e descarga;

d) os vigias portuários;
e) os ensacadores de café, cacau, sal e similares;

f) os classificadores de frutas.

Em conclusão, é possível afirmar serem os seguintes os requi
sitos essenciais para a qualificação do "trabalhador avulso";

1.0) prestação de serviços pelo trabalhador sem vínculo em
pregaticío com as empresas que o remuneram;

2.°) que o trabalhador seja agrupado pelo sindicato de sua
categoria profissional para a prestação desses serviços;

3.°) que a execução de seus direitos de natureza trabalhista
seja efetuada por intermédio do, sindicato que o agrupa;

4.0 ) que sua categoria profissional seja tida expressamente
como de "trabalhador avulso" por lei ou por decreto, portaria ou
resolução dos órgãos competentes do Poder Executivo.

Os "trabalhadores avulsos", que prestam serviços sem relação
de emprego, mas têm alguns direitos dos empregados, abrangem,
pois, a maior parte dos que trabalham nos portos organizados ou
não do País, manipulando cargas ou prestando outros servtços
aos navios mercantes nacionais ou estrangeiros.

Prestam eles, pois, serviços de interesse vital para a economia
do Pais, podendo entravar o comércio internacional de mercad0t:ias,
com sérias repercussões sobre a balança de pagamentos do pais e
sobre o seu desenvolvimento interno, caso decidam cruzar os bra
ços. como demonstrou a recente greve dos portuários de Santos.
Urge, pois que os seus direitos trabalhistas, quando descumprld~s,

possam ser reivindicados perante uma Justiça simplificada e ra
pida como é a Justiça do Trabalho, o que atualmente não é pos
sível. por lhe haver sido retirada a competência ampla para diri
mir as controvérsias oriundas de relações de trabalho não empre
gatícias, como a seguir demonstraremos.

A competência da Justiça do Trabalho, "ratione rnateríae"
como é sabido, é determinada pela Constituição Federal. Antes de
1946 regulavam-na o art. 139, da Constituição de 1937, e o art.
643, da Consolidação das Leis do Trabalho, que data de 1943. A
Constituição de 1937, embora não houvesse incluido a Justiça do
Trabalho no Poder Judiciário e não lhe houvesse estendido as
prerrogativas da Justiça Comum, atribuiu-lhe competência "para
dirimir os conflitos oriundos das relações entre empregadores e
empregados, reguladas na legislação especial". Organizada a Jus
tiça do Trabalho pelo Decreto-lei n,v 1.237. de 2-5-1939, manteve
este em seu art. 1.0, como devera, os limites da competência esta
belecidos na Constituição vigente, o mesmo acontecendo com a
CLT, que em seu art. 643 dispôs que Os dissidios oriundos das
relações entre empregados e empregadores reguladas na legisla
ção social seriam dirimidos pela Justiça' do Trabalho.

Promulgada, em setembro de 1946, nova Constituição do Pais,
que integrou definitivamente a Justiça do Trabalho no Poder Ju
diciário, a competência desta foi ampliada. Com efeito, precei
tuava o art. 123, da nova Constituição:

"Art. 123. Compete à Justiça do Trabalho conciliar e
julgar os dissidlos individuais e coletivos entre emprega
dos e empregadores e as demais controvérsias oriundas
de relações de trabalho regidas por legislação especial."

A parte final não existia na Constituição anterior, na lei que
organizou a Justiça do Trabalho, nem na própria CLT. A modifi
cação introduzida foi muito importante, pois toda e qualquer con
trovérsia resultante de relação de trabalho regida por legislação
especial passou, a partir de então, para a jurisdição da Justiça do
Trabalho, por força; da própria Carta Magna.

A Constituição seguinte, de janeiro de 1967, conservou, em
seu art. 134, quase literalmente, a redação do art. 123, da Cons
títuíçâo anterior, mantendo a competência da Justiça do Trabalho
com a amplitude que lhe havia conferido a Carta de 1946.

O mesmo não ocorreria, porém, com a Emenda COnstitucional
n.O 1, de outubro de 1969. Tratando especificamente daquela com
petência, dispôs o seu art. 142, caput:

"Art. 142.Compete à Justiça do Trabalho conciliar e jul
gar os dissídios coletivos entre empregados e emprega
dores e, mediante lei, outras controvérsias oriundas de
relação de trabalho."

Introduziu, pois, duas modificações substanciais. Em primeiro
lugar, condicionou a ampliação da competência da Justiça traba
lhista a outras controvérsias decorrentes de relação de trabalho
sem vinculo empregatício à existência de leI expressa nesse senti
do. Ao expressão entre vírgulas "mediante lei", que não havia nos
dispositivos constitucionais de 1946 e 1967, não deixa nenhuma
dúvida a respeito. Em segundo lugar, não exigiu que a relação de
trabalho de que se originassem tais controvérsias, fosse regida por
lei especial, como faziam aquelas COnstituições, para que se fir
masse sobre elas a competência da Justiça do Trabalho.

Conseqüentemente, para que possa esta, atualmente, conhe
cer de controvérsia decorrente de relação de trabalho sem vinculo
empregatício, basta Que haja lei expressa dando-lhe competência
para tanto, não sendo mais necessário que tal relação seja regida
ou amparada por legislação trabalhista.
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o "Lru bu Ilradur avulso", por outro lado. não li. um empregado.
quer no Sindicato que o agrupa para a oxecucào de suas tarefas.
quer das emprpsas requisitantes ou dos tomadores de seus servi
COSo Entre eles e as empresas que se utilizam e remuneram seus
serviços ou entre ele e o seu sindicato há uma sírnp.es relação
de trabalho. Consequen tcment.e os díssidros oriundos desta rela
cão não são questões entre empregados e empregadores. não se
enquadrando na regra geral de competência do art. 142. da Cons
tituição vigente. São. porém. dissidios oriundos de relacão de
trabalho, cujo julgamento competira também a Justiça do Tra
balho se lei expressa lhe houver atribuído competência para di
rtrn i-Ios

Necossárí o se faz perquirir. portanto, se há disposição legal
cometendo a Justiça do Trabalho o poder de conhecer dos dissí
dios oriundos da relação entre os trabalhadores avulsos e as em

.presas requisitantes da mão-de-obra. entre e.es e o seu próprio
sindicato, ou entreos mesmos e o banco deposí tá rlo. para pleitear
quaisquer dos direitos trabalhistas que lhe são reconhecidos. in
clusíve os resultantes de sua sujeição ao regime do FGTS.

Tal exame revela que. até a presente data nenhuma lei atri
buiu à Justiça do Trabalho tal competência, o que leva à consta
tação de que será ele obrigado a recorrer a Justiça Comum para
reclamar judicialmente qualquer dos direitos trabalhistas que lhe
foram até agora assegurados "por leis especiais". justamente por
que não são considerados "empregados".

Sendo notória a morosidade dos processos qUE' tramitam pelas
Varas e tribura ls de justiça estaduais. por razões que aqui não
nos cabe examinar. tal constatação é deveras desoladora para as
classes de' "trabalhadores avulsos".

Concluindo o seu estudo dizia aquele magistrado e professor
que a melhor solução para evitar os males dessa incornpetêncin
<Ia Justica do Trabalho. consistia em se propor aos poderes com
petentes a elaboração de lei que atribuísse aquele órgão do Judi
ciário o poder de conhecer. das reclamações dos "trabalhadores
avulsos" ou dos Sindicatos que os agrupam.

Este entendimento. embora ainda não seja pacifico. quer na
doutrina. quer na jurisprudência. vai. aos ]JQUCOS, prevalecendo nos
Tribunais do Trabalho do pais e do próprio Supremo Tribunal
Federal que em acórdão unânime proferido em 19-5-1977. da la
vra do Ministro Moreira Alves. proclamou a incompetência da
Justiça do Trabalho e a competência da Justiça Comum, para
apreciar reclamação de "trabalhador avulso" contra Sindicato.
verbis: "pois não se trata de díssidío entre empregador e empre
gado. nem existe a lei necessária para verificar-se a segunda hi
potese a que alude a E. C. n,v 1/69 I "e mediante lei. outras con
trovérsias oriundas de relacão de trabalho") I STF - oont de
-Jurtsdiçào 6.029/PE. pub, em LTR n.v 41. 1>ág. 1429).

Por reconhecer a necessidade de norma legal expressa atri
buindo competência à Justiça do Trabalho para dirimir os dis
sídios dos "trabalhadores avulsos", a Comissão Interministerial
de Atualização da CLT. integrada por juristas do quilate de Ar
naldo Lopes Sussekind, Aldilio Tostes Malta. Dêlio Maranhão e
outros, houve por bem dar nova redação ao artigo que disciplina
a competência material daquele ramo do Judiciário. assim dispon
do no art. 654. de seu Anteprojeto da CLT:

"Art. 654 Compete à Justiça do Trabalho conciliar e jul-
gar:
I - os dissídios individuais e coletivos de trabalho entre
empregados e empregadores;

11 .,. os dlssidíos individuais oriundos de relação de tra
balho regida por esta Consolidação e demais leis de pro
teção ao trabalho. inclusive no que se refere a trabalha
dores avulsos t grifos acrescentados)
Parágrafo Único Estão excluidas da competência da Jus-
tiça do Trabalho:

a) as questões relativas a previdência social e acidente do
trabalho;
b) os litigios decorrentes das relações de trabalho com a
União. Autarquias e empresas públicas federais,"

A redação proposta pela douta Comissão padece. porém. do
defeito de não haver previsto às díssidíos coletivos que as diver
sas categorias de "trabalhadoras avulsos", através de seus sindi
catos. podem ajuizar contra as empresas tomadoras de seus ser
viços Se não for atribuida competência à Justiça do Trabalho
para dirimir também tais díssídíos, que objetivam melhores con
dições de trabalho para a categoria profissional como um todo.
os "trabalhadores avulsos" continuarão impedidos de suscitar tais
dissidíos. que são os mais importantes no que diz respeito à ma
nutenção da justiça e da paz social, pois somente a Justiça do
Trabalho tem competência constitucional para dirimi-los (Cfr.
art. 142 e seu § 1°, da Emenda Constitucional nO 11691.

Por outro lado a redaçáo proposta pela referida Comissão é

pouco clara quando se refere aos "dissídios Individuais oriundos

de relacão de trabalho regida por esta Consolidação e demais
leis de proteção ao trabalho". pois a CLT somente rege. atualmen
te. as "relacôes de trabalho com vinculo empregaticío" Preferi
mos. PO!' isso. dizer. "dissídios individuais ou coletivos oriundos
de relação de trabalho sem vinculo ompregatícío. regida por esta
Consolídacáo ou pelas demais leis de proteção ao trabalho"

A nová redação também proposta para o parágrafo 2° do Art.
643, consolidado. visa aj ustnr a CLT à Lei Orgânica da Previdên
cia Social e a Constltuícào Federal. que retiraram da Justiça La
boraI a competência para dirimir as questões relativas à previ
dência social e acidente de trabalho e as oriundas das relações
de emprego ou de trabalho de natureza não estatutária. entre
a União. as Autarquias e Empresas Públicas federais e seus servi-
dores. .

Sala das Sessões. de abril de 1980, ~ Fernando Coelho.

LEGISLAÇÃO CITADA. ANEXADA PELA COORDENAÇAO
DAS COMISSõES PERMANENTES

CONSOLIDAÇãO DAS LEIS DO TRABALHO

(Aprovada pelo Decreto-lei n.? 5.452, de 1.0 de maio
de 1943.)

TíTULO VIII

Da Justiça do Trabalho

Art. 643. Os díssidíos, oriundos das relações entre emprega
dores e empregados reguladas na Iegíslacão social. serão dirimi-

• dos pela Justiça do Trabalho, de acordo com o presente Titulo e
na rorrns estabelecida pelo processo judiciário do trabalho.

§ 1° AB questões concernentes à previdência social serão
decididas pelos órgãos e autoridades previstos no Capitulo V deste
Titulo e na legislação sobre seguro social.

§ 2.0 As questões referentes a acidentes do trabalho conti
nuam sujeitas a justiça ordinária, na forma do Decreto n." 24.637.
de 10 de junho de 1934. e legislação subsequente ,

PROJETO DE LEI N.O 2.815, DE 1980

IDo Sr. Daniel Silva 1

Dá o nome de Jusceltno Kubistehek ao Aeroporto
Internacional de Brasília, e dá outras providencias.

'1 As Comissões de Constituicão e Justiça e de Trans-
portes.i .

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1,0 É dado o nome de Juscelino Kubistchek ao Aeroporto
Internacional de Brasilía, localizado no Distrito Federal.

Parágrafo único. Para efeito de inscrição em placas de aviso.
letreiros, tabuletas e papéis de qualquer natureza. será usada
exclusivamente a denominação "Aeroporto J.K.",

Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação

Art. ao Ficam revogadas as disposições em contrário.

J ustificaçáo

Muitos são os argumentos que podem ser usados em favor do
presente Projeto de lei. Contudo. acreditamos que dois apenas são
suficientes para justificá-lo.

O primeiro diz respeito a que somente em 1965. através de um
Documento assinado pelo então Presidente Çastello Branco. veio
o Tiradentes a ter reconhecido pela Nação o papel de grande liber
tador. ao ser declarado Patrono do Brasil.

O segundo se refere à solenidade que estaremos assistindo no
próximo dia 17. na praça do Cruzeiro, quando será lançada a pe
dra fundamenal do Memorial JK. em cerimônia a que compare
cerão o Presidente João Baptista Figueiredo, o Governador do
Distrito Federal, Aimê Larnaíson, além de Ministros. parlamenta
res e outras autoridades civis. militares e eclesiástica.

Representará esse ato. sem dúvida, o pagamento de uma
grande dívida da Nação para com Juscelino Kubistchek de Olí
veíra.

Acresce que não se trata de nenhuma inovação o fato de ser
dado o nome de pessoa a um aeroporto, eis que. mesmo rapida
mente, podemos alinhar aqui os seguintes campos de pouso com
tal denominação:

1 Aeroporto Eduardo Gomes, em Manaus. Amazonas;

2 Aeroporto Santos Dumont, no Rio 'de Janeiro;

3 Aeroporto Salgado Filho. em Porto Alegre. Rio Grande do
Sul;

4 Aeroporto Charles de Gaulle, em Paris, França:
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5 - Aeroporto John Kennedy. em Nova Iorque, Estadas
Unidos.

Não pode prevalescer, portanto, o absurdo da tese que, infe
lizmente, é defendida por alguns neste país, segundo a qual
aeroporto não pode ter nome próprio.

Esta será assim a meloor forma de, mais uma vez, fazermos
justiça a Juscelino, que poderá, finalmente, ter seu nome-símbolo
no portal de Brasília.

Sala das Sessões, - Daniel Silva.

PROJETO DE LEI N.o 2.816, DE 1980

(Do Sr. Celso Peçanha i

Estabelece multa pelo descumprimento do prazo pre
visto no artigo 1.° d'a Lei ,fi.o 4.749, de 12 de .agosto de
1965 (Dispõe sobre o pagamento da gratificação prevista
na Lei n,? 4.090, de 13 de julho de 1962).

(As Comissões de Constiutlção e Justiça, de Trabalho
e Legislação Social e de Ftnanças.l

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1.0 O artigo 7.° da Lei n.v 4.749, de 12 de agosto de
1965, passa a vigorar com a redação abaixo, renumerando-se o
atual artIgo 7.° e subseqüente:

"Art. 7.° O não cumprimento do prazo previsto no artigo
1.° desta Lei sujeitará o empregador à multa de 3% (três
por cento) por dia de atraso, calculada sobre a impor
tância efetivamente devida ao empregado.
Parágrafo único. Reverterá em benefício do empregado a
multa referida neste artigo."

Art. 2.° Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.
Art. 3.° Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

A Leí n.o 4.090, de 1962, instituiu a gratificação de Natal. a
ser paga no mês de dezembro de cada ano. Posteriormente, a
Lei n.v 4.749, de 1965, determina que tal pagamento deva ser feito
até o dia 20 de dezembro, mas em nenhum dos Diplomas, inexpli
cável e incorretamente, dispôs-se sobre eventuais sanções, para o
empregador, pelo descumprimento da obrigação legal.

A ausência de sanções torna virtualmente inócua a fixação
do prazo previsto no artigo 1.0 da Lei n.o 4.749, de 1965. Esta
inocuidade, filha de um pecado de elaboração legislativa, sobre
tumultuar a justiça do trabalho vem prejudicar direitos explicitas
do trabalhador. É mais que evidente que a motivação do legisla
dor, ao determinar o pagamento da gratificação até o dia 20 de
dezembro de cada ano, foi permitir que o empregado disponha do
necessário reforço financeiro para atender às inevitáveis despesas
com o Natal, e estas despesas ocorrem antes do Natal. Mas na
prática fica o empregado sujeito ao capricho do empregador quan
to à data efetiva do pagamento, desvirtuando, por completo, os
sadios propósitos da Lei nP 4.749/65.

Ao propor o estabelecimento de multa: de 3% ao dia para. o
empregador, em beneficio do empregado, pelo descumprimento da
Lei, estamos convencidos de aperfeiçoar o nosso direito trabalhista
e defender os legítimos interesses do trabalhador brasileiro.

Sala das Sessões, de de 1980. - Celso Peçanha,

LEGISLAÇAO CITADA, ANEXADA PELA COORDENAÇÃO
DAS COMISSõES PERMANENTES

LEI N.o 4.749, DE 12 DE AGOSTO DE 1965

Dispõe sobre o pagamento da. gratif~o prevista
na Lei n,v 4.090, de 13 de julho de 1962.

O presidente da República:

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

Art. 1.° A gratificação salarial instituida pela Lei n. O 4.090,
de 13 de julho de 1962, será paga pelo empregador até o dia 20
de dezembro de cada ano, compensada a Importância que a título
de adiantamento, o empregado houver recebido na forma do ar
tigo seguinte.

Parágrafo único. VETADO.

Art. 2.° Entre os meses de fevereiro e novembro de cada
ano, o empregador pagará, como adiantamento de gratificação
referida no artigo precedente, de uma só vez, metade do salário
recebido pelo respectivo empregado no mês anterior.

§ 1.° O empregador não estará obrigado a pagar o adianta
mento, no mesmo mês, a todos os seus empregados.

§ 2.° O adiantamento será pago ao ensejo das férias do em
pregado, sempre que este o requerer no mês de janeiro do corres
pondente ano.

Art. 3.° Ocorrendo a extinção do contrato de trabalho antes
do pagamento de que trata o art. 1.0 desta Lei, o empregador
poderá compensar o adiantamento mencionado com a gratificação
devida nos termos do art. 3.° da Lei n.v 4.090, de 13 de julho de
!l962, e, se não bastar, com outro crédito de natureza trabalhista
que possua o respectivo empregado.

Art. 4.° As contribuições devidas aos Institutos de Aposen
tadoria e Pensões, que incidem sobre a gratificação salarial refe
rida nesta Lei. ficam sujeitas ao limite estabelecido na legislação
de Previdência Social.

Art. 5.° Aplica-se, no corrente ano, a regra estatuída no art.
2.° desta Lei, podendo o empregado usar da faculdade estatuída
no seu § 2.° no curso dos primeiros trinta dias de vígêncla des-
ta Lei. •

Art. 6.° O Poder Executivo, no prazo de trinta dias, adaptará
o Regulamento aprovado pelo Decreto n.? 1.881, de 14 de dezembro
de 1962. aos preceitos desta lei.

Art. 7.° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 8° Revogam-se as disposições em contrário.

PROJETO DE LEI N.O 2.817, DE 1980

(Do Sr. Carlos Nelson)

Fixa taxa de insalubridade laOlI trabalhadores pas in
dústrias de celulose e papeL

(As COmissões de Constituição e Justiça, de Trabalho
e Legislação Social e de Finanças.)

O COngresso Nacional decreta:

Art. lPÉ fixada uma taxa de 40% (quarenta por cento),
20% (vinte por cento) e 10% (dez -por cento) do salário mínimo
da região, para os trabalhadores nas indústrias de celulose e papel,
segundo se elassínquem, respectivamente, nos graus máximo, mé
dio e mínimo os limites de tolerãncia estabelecidos pelo Ministério
do Trabalho.

Art. 2.° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3.° Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

Trata-se de fazer constar no texto expresso da lei, o direito
à taxa de insalubridade para os trabalhadores nas indústrias de
papel e celulose, que lidam com substâncias nocivas à saúde,
inclusive o cloro.

A Seção XIII da Consolidação das Leis do Trabalho - De
creto-lei n.? 5.452, de 1.0 de maio de 1943, regula as atividades
insalubres ou perigosas.

A classificação da insalubridade e da periculosidade, segundo
as norma... do Ministério do Trabalho, Iar-se-ão através de perícia
a cargo de Médico do Trabalho ou Engenheiro do Trabalho, regis
trados no Ministério do Trabalho (art. 195 da CLT).

O art. 189 diz que são atividades ou operações insalubres
aquelas que exponham os empregados a agentes nocivos à saúde
acima dos limites ·de tolerância fixados em razão da natureza e
da Intensidade do agente e do tempo de exposição aos seus efeitos.

O artigo 200 confere ao Ministério do Trabalho poderes para
estabelecer disposições complementares às normas do Capítulo V.
Além de fixar os limites detolerància dos agentes passíveis de
rnensuraçâo, poderá ainda o Ministro relacionar outras atividades
e operações classificadas como insalubres mediante o critério qua
litativo, tais como os agentes biológicos e outros que exigem tec
nologia e equipamentos de que não dispomos no momento.

Foi mantido, assim, o princípio de que só se consíderará in
salubre o trabaibo que figurar em lista elaborada pelo Ministério
do Trabalho. As atividades e operações insalubres são objeto da
NR 15 da Portaria n.o 3.214, que se faz acompanhar de 14 quadros.

Essas, em resumo, são as razões que nos animaram a propor
o presente projeto de lei, que contém profundos objetivos sociais
e para cuja aprovação contamos com o apoio dos nobres pares.

Sala das sessões, - Carlos Nelson Blleno.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA COORDENAÇÃO
DAS COMISSOES PERMANENTES

LEI N.o 6.514, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1977

Altera e capítulo V ido título n da Consolidação das
Leis \Cio Trabalho, relativo à Segurança e ,Medicina ido Tra
balho, ;e dá Olltras providências.
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CAPITULO V

Da 'Segurança e da Medicina do Trabalho

SEÇAO XIII

Das Atividades Insalubres ou perigosas

Art. 189. Serão consideradas atividades ou operações insa
lubres aquelas que, por sua natureza, condições ou métodos de
trabalho, exponham os empregados a agentes nocivos à saúde,
acima dos limites de tolerância fixados em razão da natureza e
da intensidade do agente e do tempo de exposição aos seus efeitos.

Art. 190. O Ministério do Trabalho aprovará o quadro das
atividades e operações insalubres e adotará normas sobre os cri
térios de caracterização da Insalubridade, os limites de tolerância
aos agentes agressivos, meios de proteção e o tempo máximo de
exposição do empregado a esses agentes.

Parágrafo único. . As normas referidas neste artigo incluirão
medidas de proteção do organismo do trabalhador nas operações
que produzem aerodíspersóídes tóxicos, irritantes, alergênicos ou
incômodos.

Art. 191. A eliminação ou neutralização da insalubridade
ocorrerá:

I - com a adoção de medidas que conservem o ambiente de
trabalho dentro dos limites de tolerância;

II - com a utilização de equipamentos de proteção individuai
ao trabalhador, que diminuam a intensidade do agente agressivo
a limites de tolerância.

Parágrafo único. Caberá às Delegacias Regionais do Trabalho,
comprovada a insalubridade, notificar as empresas, estipulando
prazos' para sua eliminação ou neutralização, na forma deste ar
tigo.

Art. 192. O exercício de trabalho em condições insalubres,
acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo Ministério do
Trabalho, assegura a percepção de adicional respectivamente de
40% (quarenta por cento), 20% (vinte por cento) e 10% (dez por
cento) do. salário mínimo da região, segundo se classifiquem nos
graus máximo, médio e minímo,

Art. 193. São consideradas atividades ou operações perigosas,
na forma da regulamentação aprovada pelo Ministério do Trabalho,
aquelas que, por sua natureza ou métodos de trabalho, impliquem
o contato permanente com ínflamávets ou explosivos em condições
de risco acentuado.

§ 1.0 O trabalho em condições de periculosidade assegura ao
empregado um adicional de 30% (trinta por cento) sobre o sa
lário sem os acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou
participações nos lucros da empresa.

§ 2.° O empregado poderá optar pelo adicional de insalubri
dade que porventura lhe seja devido.

Art. 194. O direito do empregado ao adicional de insalubri
dade ou de periculosidade cessará com a. eliminação do risco à
sua saúde ou integridade fisica, nos termo.'! desta Seção e das
normas expedidas pelo Ministério do Trabalho.

Art. 195. A caracterização e a classíücação da InsalU'bridade
e da periculosidade, segundo 1I8 normas do Ministério do Trabalho,
Iar-se-ão através de perícia a cargo de Médico do Trabalho ou
Engenheiro do Trabalho, registrados no Ministério do Trabalho.

§ 1.0 1: facultado â..'l empresas e aos sindicatos das categorias
profissionais interessadas requererem ao Ministério do Trabalho a.
realização de perícia em estabelecimento ou setor deste, com o
objetivo de caracterizar e classificar ou delimitar as atividades
insalubres ou perigosas.

§ 2.0 Argüída em [uíso insalubridade ou periculosidade, seja
por empregado, seja por Sindicato em favor de grupo de assocía
dos, o juiz designará perito habilitado na forma deste artigo, e,
onde não houver, requisitará perícia ao órgão competente do MI
nistério do Trabalho.

§ 3.° O disposto nos parágrafos anteriores não prejudica a.
ação fiscalizadora do Ministério do Trabalho nem a reaüzação ex
officio da pericla.

Art. 196. 'Os efeitos pecuniários decorrentes do trabalho em
condições de insalubridade ou periculosidade serão devidos a con
tar da data da inclusão da respectiva atividade nos Quadros apro
vados pelo Ministério do Trabalho, respeitadas as normas do ar
tigo 11.

Art. '197. Os materiais e substâncias empregados, manipula
dos ou transportados nos locais de trabalho, quando perigosos ou
nocivos à saúde, devem conter, no rótulo, sua composição, re
comendações de socorro imediato e o símbolo de perigo corres
pondente, segundo a padronização internacional.

Parágrafo único. Os estabelecimento.'! que mantenham as
atividades previstas neste artigo afixarão, nos setores de traba
lho atingidos, avisos ou cartazes, com adverténcia quanto aos ma
teriais e substâncias perigosos ou nocivos à saúde.

PROJETO DE LEI N.O 2.818, DE 1980

(Do Sr. Carlos Nelson Bueno!

Fixa um adicional de periculosidade aos trabalhadores
dos setores industriais de secagem e queima de produtos
em cujos ambientes a temperatura média supere 40 graus.

(As Comissões de Constituição e Justiça, de Trabalho
e Legislação Social e de Finanças.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 li: concedido um adicional de periculosidade de 300/,

(trinta por cento I sobre o salário mínimo da região. sem os acrés
cimos resultantes de gratificações, prêmios ou participações nos
lucros da empresa, aos trabalhadores dos setores industriais de
secagem e queima de produtos, em cujos ambientes a temperatura
média supere 40 graus.

§ 1.0 O empregado poderá optar pelo adicional de insalubri
dade que porventura lhe seja devido.

Art. 2.° Esta Lei entra em vigor na data de sua pubücaçâo

Art. 3.D Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

A esquemática da Consolidação das Leis do Trabalho - De
creto-lei n.O 5.452, de 1.0 de maio de 1943 - na Seção XIII, aborda
as atividades insalubres ou perigosas.

De acordo com ela, serão consideradas atividades ou operações
insalubres aquelas que, por sua natureza, condições ou métodos
de trabalho, exponham os empregados a agentes nocivos à saúde,
acima dos limites de tolerância fixados em razão da natureza e
da intensidade do agente e do tempo de exposição aos seus efeitos.

São consideradas atividades ou operações perigosas, na forma
de regulamentação aprovada pelo Ministério do Trabalho, aquelas
que, por sua natureza, ou métodos de trabalho, impliquem o con
tato permanente com inflamáveis ou explosivos em condições de
risco acentuado.

E que a caracterização e a classificação da insalubridade e da
periculosidade, segundo as normas do Ministério do Trabalho, far
se-ão através de perícia a cargo de Médico do Trabalho Ou En
genheiro do Trabalho, registrados no Ministério do Trabalho.

A norma fica na dependência de regulamentação por parte
daquele órgão. Assim, a' atividade derigosa é aquela que figura,
necessariamente, na lista elaborada por ele.

Nossa proposição procura inserir, expressamente, no texto le
gal, a situação de periculosidade em que se encontram os traba
lhadores que lidam nos setores industriais de secagem e queima
de produtos, em cujos ambientes a temperatura média supere 40
graus.

Contamos com o apoio dos Nobres Pares para a aprovação de
nosso projeto de lei.

Sala das Sessões, Carlos Nelson Bueno.

LEGISLAÇAO CITADA, ANEXADA PELA COORDENAÇAO
DAS COMISSOES PERMANENTES

CONSOLIDAÇAO DAS LEIS DO TRABALHO

Aprovado pelo Decreto-lei D.O 5.452, de 1.° de maio
de 1943.

TITULO II

Das NOrmas Gerais de Tutela do Tra.balho

CAPíTULO V

Segurança e Higiene do Trabalho

SEÇAO XIX
Atividades insalubres e substâncias perifOSaS

Art. 209. serão consideradas atividades e operações insalu
bres, enquanto não se verificar haverem delas sido inteiramente
eliminadas as causas de Insalubridade, aquelas que, por sua pró
pria natureza, condições ou métodos de trabálho, expondo os em-
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pregados a agentes físicos, químicos ou biológicos nocivos, possam
produzir doenças e constem dos quadros aprovados pelo Diretor
Geral do Departamento Nacional de Segurança e IDgiene do Tra
balho.

§ 1.0 A caracterização qualitativa ou quantitativa, quando
lor o caso, da insalubridade e os meios de proteção dos emprega
dos, sendo levado em conta o tempo de exposição aos efeitos in
salubres, será determinada pela repartição competente em matéria
de segurança e higiene do trabalho.

§ 2.° A eliminação ou redução de insalubridade poderá ocor
rer, segundo o caso. pela: aplicação de medidas de proteção coletiva
ou recursos de proteção individuaI. .

§ 3.° Os quadros de atividades e operações insalubres e as
normas para a caracterização da insalubridade serão revistos, de
três em três anos, pelo Departamento Nacional de Segurança e
Higiene do Trabalho.

§ 4.0 Caberá às Delegacias Regionais do Trabalho, compro
vada a insalubridade, notificar as empresas, estipulando prazo
para a sua eliminação ou redução sempre que possivel.

Art. 210. Os materiais, substâncias ou produtos empregados,
manipulados ou transportados nos locais de trabalho, considerados
perigosos à saúde, devem conter, na etíquetagem, sua composição,
recomendações de socorro ímediato em caso de acidente, bem como
o símbolo de perigo correspondente, observada a padronização in
ternacional.

Parágrafo único. Deverão os responsáveis pelos estabeleci
mentos afixar avisos ou cartazes, alertando os empregados com
referência à manipulação das substâncias nocivas, nos respectivos
setores de utilização.

Art. 211. Nas operações que produzam aerodispersóides tó
xicos, irritantes, alergênicos ou incômodos, deverão ser tomadas
medidas que Impeçam a sua absorção pelo organismo, seja por
processos gerais por dispositivos de proteção individual.

LEGISLAÇÃO PERTINENTE, ANEXADA PELA COORDENAÇÃO
DAS COMISSOES PERMANENTES

DECRETO-LEI N.o 389, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1968

Dispõe sobre a verificação judicial de insalubridade e
periculosidade, e dá outras providências.

O Presidente da ~públlca, no uso das atribuições que lhe con
fere o § 1.° do art. 2.° do Ato Institucional n.o 5. de 13 de dezembro
de 1968, decreta:

Art. 1.° Argüida, perante juizo competente, insalubridade ou
periculosidade de atividades ou operações ligadas às execução do
trabalho proceder-se-á a perícia técnica para os efeitos do dis
posto no art. 187 da Consolidação das Leis do Trabalho e no art.
2.° da Lei n.o 2.573. de 15 de agosto de 1955.

Art. 2.° A caracterização da periculosidade e da insalubrida
de bem como a classificação desta serão .feitas por médico ou en
genheiro devidamente habilitados em questões de higiene e segu
rança do trabalho designados pelas autoridades judiciárias.

Art. 3.° Somente a partir do despacho judicial homologatório
do laudo pericial serão devidos os efeitos pecuniários, inclusive
adicionais, decorrentes do trabalho em condições da insalubridade
ou da periculosidade atestadas.

§ 1.0 Enquanto não se verificar haverem sido eliminadas as
suas causas, o exercício de atividades ou operações insalubres as
segura a percepção de adicIonais respectivamente de 40%, 20%
e 10% segundo se classifiquem nos graus máximo, médio e mí
nimo.

PROJETO DE LEI N.D 2.819, DE 1980

(Do Sr. Carlos Chiarelli)

Dispõe sobre a. criação da Comissã.o Paritária de Em·
presa, e dá outras providências.

(As Comissões de COnstituição e Justiça e de Trabalho
e Legislação Social.)

O Congresso NacIonal decreta:

Art. 1.0 As empresas com mais de 80 (oitenta) empregados
manterão em caráter permanente uma Comissão, de composição
paritária, destinada a apreciar questões disciplinares, a concillar
dissidlos Individuais de trabalho e a Interpretar no âmbito de sua
jurisdição, as cláusulas de convenção ou acordo coletivo de traba
lho.

§ 1.0 Quando a empresa contar com mais de um estabeleci
mento a regra do artigo aplica-se a cada unidade se nela for ul
trapassado o límite de 40 (quarenta) empregados.

§ 2.° Nas empresas de menor porte a constituição de Comis
são Partidária dependerá do acordo nesse sentido celebrado entre
empregador e empregados.

Art. 2.° A Comissão Paritária concorrerá para o bom rela
cionamento entre os trabalhadores e a direção do empreendimento
objetivando a observância da legislação protetora do trabalho e
o desenvolvimento da empresa, dentro de um espirito de colabo
ração.

Art. 3.° Compete à Comissão Paritária:

I - conhecer e conciliar os dissídios individuais no âmbito
da empresa;

H - acompanhar os procedimentos rescisórios, dos créditos
trabalhistas devidos ao empregado. especialmente no caso de des
pedida Imotivada;

IH - pronunciar-se, quando requerida, sobre a aplicação dos
critérios legais e regulamentares de promoção;

IV - diligenciar junto à direção da empresa para a exata
observância das normas trabalhistas e previdenciárias, o fiel cum
primento dos contratos de trabalho e das regras estabelecidas nas
convenções coletivas de trabalho;

V - Colaborar, na elaboração dos estatutos e dos regulamen
tos de pessoal da empresa ou de instituições Internas de caráter
social.

Art. 4.° As Comissões serão constituídas por dois empregado
res titulares ou seus representantes, através de votação secreta
em assembléia dos trabalhadores da empresa, organizada pelo
sindicato da categoria, especialmente para esse fim.

§ 1.0 Em tal assembléia, poderão votar e ser votados todos os
empregados da empresa.

§ 2.° Dar-se-á preferência em caso de empate, aos trabalha
dores mais antigos e titulares de maiores conhecimentos sobre a
matéria trabalhista.

Art. 5.° As propostas das Comissões Paritárias, quando acei
tas pelo empregado e pelo empregador, consubstanciarão decisões
que terão plena eficácia [urídíca, sendo ínsusceptíveís de revisão,
salvo se importarem em desrespeito à Constituição, violação da
lei ou manifesto prejuízo do empregado.

§ 1.° Quando o empregador convier no acordo não poderá
pleitear judicialmente sobre a matéria, salvo em reconvenção.

§ 2° As decisões das Comissões Paritárias, aceitas pelas par
tes, poderão ser levadas à homologação da Justiça do Trabalho,
conforme o caso desde que seus efeitos interessem a terceiros.

Art. 6.° Nenhuma penalidade disciplinar será aplicada pelo
empregador sem que haja prévia ouvida do empregado sobre a
falta que lhe é imputada.

§ 1.0 Aduzida a defesa, o empregador, após ouvir o superior
hierárquico do acusado. se entender necessário. reduzirá a termo
sua decisão.

Art. 7.° As Comissões Paritárias farão extratos das questões
e~aminadas de que serão dadas cópias ao empregado e ao em
pregador.

§ 1.0 Em caso de não se lograr acordo e havendo reclamação
judicial e extrato instruirá obrigatoriamente o pedido inicial, ser
vindo de elemento de convicção para o julgador.

§ 2.° O Poder Executivo expedirá, no prazo de 30 (trinta)
dias, um formulário padrão do extrato de que trata o artigo.

Art. 8.° /I. COmissão Paritária reunir-se-á por solicitação de
qualquer empregado da empresa para conhecer de caso concreto.
ou a requerimento do empregador.

Art. 9.° O empregador deve assegurar, um minimo de 24 (vin
te e quatro) horas por mês, aos empregados que integram a CO
missão Paritária para que possam realizar suas atividades, sem
prejuízo dos salários, e sempre que o volume de serviço da co
missão o exigir.

Art. 10. Os membros da Comissão Paritária, representantes
dos empregados, terão mandato de 3 (três) anos.

Parágrafo único. Os representantes dos empregados não po
derão ser reconduzidos por mais de uma vez e a eles aplicam-se
as disposições do artigo 543 e parágrafos da Consolidação das Leis
do Trabalho.

Art. 11. Compete à empresa nas condições desta lei, fixar o
lugar do funcionamento da COmissão Paritária assegurando as
condições para o desempenho da tarefa a ela atribuída.
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Art. 12. A inobservância do disposto na presente lei impor
tará em imposição de multa pela autoridade regional do Minis
tério do Trabalho que variará de 5 a 50 valores de referência.

Parágrafo único. Em caso de reincidência, embaraço, ou re
sistência à fiscalização, emprego de artifícios ou simulação com
o objetivo de fraude, a multa será aplicada em seu valor máximo.

Art. 13. A presente lei entrará em vigor 30 (trinta) dias
após a sua publicação revogadas as disposições em contrário.

Art. 14. Revogam-se as disposições em contrario.
o Justificação

Com a presente proposição procuramos encaminhar uma al
ternativa valida e prática destinada a resolver a dramátíca si
tuação em que se debate a Justiça do Trabalho. Para tanto, ser
vimo-nos do estudo de Luiz José Mesquita, publicado na Revista
LTR - setembro de 1979 - págs. 43/1.097 a 1.101, entre outros.

Nesse trabalho, o autor serve-se de autorizados pronunciamen
tos de juristas e advogados trabalhistas, demonstrando de modo
incontroverso o congestionamento da Justiça do Trabalho, que,
inexoravelmente, a levara ao colapso. Nesse sentido e por opor
tuno, convém salientar recente reportagem da revista Veja, quan
do destaca:

- o congestionamento fisico do lugar onde funcionam as Jun
tas de COnciliação e Julgamento - primeira evidência da preca
riedade com que funciona - "único ramo do Poder .Judiciário a
que o povo recorre", nas palavras do Presidente da Ordem dos
Advogados do Brasil;

- e como ocorre: no ano passado, só nas cidades de São Paulo
e Rio de Janeiro mais de 200 mil reclamações toram ajuizadas,
Este dado, aliás, está de acordo com o Relatório da COmissão ela
boradora do anteprojeto da nova Consolidação das Leis do Tra
balho, quando aponta meio milhão de processos anualmente em
todo o País;

- o acúmulo de processos força os "acordos" a qualquer pre
ço; o acordo ou conciliação exigida por lei, funciona como "vál
vula de escape", livrando os juízes de 30 a 40% dos processos ajui
zados; freqüentemente, porém, são chamados "acordos forçados",
beneficiando justamente a parte mais forte do conflito: os em
pregadores - "é um prêmio a quem se descumpre a lei";

- o perfil das carências que emperram a Justiça Trabalhista
- remata o autor da reportagem - é dos mais negros: "faltam
Juntas, faltam. Juizes, faltam funcion{t1os, faltam verbas ..."
In Revista Veja de 16 de maio de 1979).

Em nosso modo de entender, as tímidas propostas para re
solver a calamitosa situação, especialmente com a abertura do
debate atual sobre a reforma da COnsolidação das Leis do Traba
lho, nada solucionam, pois não se desce à estrutura mesma e, en
quanto isto não acontecer, todos os esforços serão debaldes.

COm efeito, a verdadeira Solução consiste em se prevenir e
solucionar grande parte dos dissidi06 individuais no âmbito das
próprias empresas, ou seja, nos ambientes de trabalho onde eles
são gerados. Com as Comissões Paritárias de Empresas aliviar
se-á ao Justiça do Trabalho de um fardo imenso de questões, prin
cipalmente de natureza disciplinar, perfeitamente solúveis pela
forma que ora estamos propondo.

Pelo sistema ora proposto aí sim, terá grande importância
a conciliação prévia entre as partes, que, no regime atual é um
tanto ínóquo, na medída- em que somente vão se encontrar, para
um possível acordo ou diálogo perante o Juízo Trabalhista, já
com a reclamação ajuizada e com evidente desgaste já verífícado
entre os litigantes.

De fato, se em cada estabelecimento comercial ou industrial
onde haja mais de oitenta empregados for obrigatória a consti
tuição de uma COmissão Interna de Empresa, a situação hoje
existente certamente melhorará, pois terá a importante missão
de conciliar e resolver os conflitos no próprio local de trabalho.

Nem se diga ser incabível, prejudicial ou supérflua a Comissão
Paritária de Empresa aquí proposta; pelo contrário, ela é perti
nente, oportuna, benéfica e necessária, conforme passaremos a
demonstrar. Mesmo neste momento da nossa economia, nada im
pede sejam os poderes patronais exercidos por delegação, através
da Comissão Paritária Interna. A propósito, cumpre salientar o
exemplo já exístente das Comissões Internas de Prevenção de
Acidentes do Trabalho (CIPAS) , cujo mister é de tratar da com
plexa problemática que envolve a infortunística acidentária la
boral.

O exercicio dos poderes diretivo e disciplinar pelo empregador
não será afetado nem sequer dimlnuido, porque, em última aná
lise, qualquer resolução ou penalidade será sempre aplicada pela
empresa, por meio da COmissão Paritária, na qual o empregador
tem os seus representantes.

Democratizando-se, porém, o exercício desse poder, livra-se
o empregador de exercê-lo sob sua exclusiva responsabilidade; lu
crando. com isto o empregado, porque havendo representantes seus
na Comissão tem menos possibilidades de ser injustiçado; exone
ra-se, enfim, a Justiça do Trabalho do procedimento, Instrução e
julgamento de uma quantidade enorme de processos hoje postas
sob sua jurisdição.

Aliás, entre nós, se não existe ainda um procedimento disci
plinar organizado e obrigatório nas empresas, no entanto já não
deixa de haver um embrião, um rudimento dele, quando a dire
ção da empresa exige do empregado justificação de suas faltas,
quando se aconselha indique o empregador ao empregado as ra
zões por que lhe aplíca a penalidade de suspensão ou despedida.

Necessário é, porém, que por lei sejam obrigatórias essas CO
missões Internas. que tenham por função principal conciliar e
resolver, pré-judicialmente as questões ou divergências entre em
pregados e empregadores, contribuindo para sua melhor convivên
cia no âmbito da empresa. Isto, é bom salientar, esta de pleno
acordo com o que preceitua o inciso V do art. 165 da Constituição
Federal, que dispõe, in verbis:

"V - integração na vida e no desenvolvimento da em
presa, com a participação nos lucros e, excepcionalmente,
na gestão, segundo for estabelecido em lei."

Na verdade a integração na vida e no desenvolvimento da
empresa somente se fará com medidas concretas e, uma delas,
sem dúvida, poderá ser a instituição das Comissões Paritárias na
forma como estamos propondo.

A objeção de que sendo um direito do empregado reclamar
à Justiça do Trabalho ele sempre o fará, donde a tnutíüdade da
Comissão Paritária de Empresa, podemos responder ser prematu
ra essa afirmação e até mesmo' sem fundamento. O empregado
sempre baterá M portas da Justiça, sempre que injustiçado e quan
do lhe for possível. Nesse caso, ganhará. a questão e o culpado será
quem fez prosperar a injustiça. Caso contrário, não. Acreditamos
que ninguém quererá perder duas vezes. Basta que a questão te
nha sido bem apreciada no âmbito administrativo da Comissão
Paritária.

Acreditamos na idéia de uma pré-apreciação dos conflitos
antes de serem submetidos ao desiderato da Justiça. Por Isto mes
mo, não temos dúvida de que obteremos o apolo dos nobres Pares.

Sala das Sessões, . - Carlos ChiarellL

LEGlSLAÇAO PERTINENTE, ANEXADA PELA COORDENAÇAO
DAS COMlSS(JES PERMANENTES

CONSOLIDAÇAO DAS LEIS DO TRABALHO
Aprovado pelo Decreto-lei n.O 5.452, de 1.- de maio

de 1943.

TíTULO V

Da Orpnização Sindical

CAP1TULO I

Da Instituição Slndical

SElÇAO I

Da associação em sindicato

Art. 511. li: licita a associação para fins de estudo, defesa e
coordenação dos seus interesses econômicos ou profissionais de
todos os que, como empregadores, empregados, agentes ou traba
lhadores autônomos, ou profissionais liberais, exerçam, respectiva
mente, a mesma atividade ou profissão ou atividades ou profis
sões similares ou conexas.

§ 1.0 A solidariedade de interesses econômicos dos que em
preendem atividades idênticas, similares ou conexas, constitui Q

vínculo social básico que se denomina categoria econômica.
§ 2.° A similitude de condições de vida oriunda da profissão

ou trabalho em comum, em situação de emprego na mesma a.t1
vidade econômica ou em atividades econômicas similares ou co
nexas, compõe a expressão social elementar compreendida como
categoria profissional.

§ 3.° Categoria profissional diferenciada é a que se forma dos
empregados que exerçam profissões ou funções diferenciadas por
força de estatuto profissional especial ou em conseqüência de con
dições de vida singulares.

§ 4.° Os limites de identidade, similaridade ou conexidade
fíxam as dimensões dentro das quais a categoria econômica ou
profissional é homogênea e a associação é natural.

Art. 512. Somente as associações profissionais constttuídas
para os fins e na forma do artigo anterior e registradas de acor-
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do com o artigo 558. poderão ser reconhecidas como sindicatos e
investidas nas prerrogativas definidas nesta lei.

Art. 513. São prerrogativas dos sindicatos:

a) representar. perante as autoridades administrativas e j u
olclárlas, os interesses gerais da respectiva categoria ou prcríssào
liberal ou os interesses individuais dos associados relativos à ati
vidade ou profissão exercida;

b) ceIebrar convenções coletivas de trabalho;

c) eleger ou designar os representantes da respectiva catego
ria ou profissão liberal:

d) colaborar com o Estado. como órgãos técnicos e consultivos
no estudo e solução dos problemas que se relacionam com a res
pectiva categoria ou profissão liberal;

e) impor contribUições a todos aqueles que participam das ca
tegorias económícas ou profissionais ou das profissões liberais. re
presentadas

Paragrafo único. Os sindicatos de empregados terão. ou
trossím. a prerrogativa de fundar e manter agências de colocação.

Art. 514 São deveres dos sindicatos:

a) colaborar com os poderes públicos no desenvolvimento da
solidariedade social;

b) manter serviços de assistência judiciária para os associa
dos;

c) promover a conciliação nos dissídios de trabalho:

d) sempre que possível. e de acordo com as suas possibilidades.
manter no seu quadro de pessoal um convênio com entidades assis
tenciais ou. por conta própria, um assistente social com as atri
buições especificas de promover a cooperação operacional na em
presa e a integração profissional na classe

Parágrafo único. Os sindicatos de empregados terão. outros
sim. o dever de:

a) promover a fundação de cooperativas de consumo e de
crédito ;

b) fundar e manter escolas de alfabetização e pré-vocaeíonals.

PROJETO DE LEI N.o 2.822, DE 1980

IDo Sr. Angelino Rosa I

Concede aposentadoria com 25 anos de serviço aos
operadores de máquinas, motoristas de táxi e patroleiros
operadores de máquinas motoniveladoras e tratoristas.

IÀs Comissões de Constituição e Justiça, de Trabalho
e Legislação Social e de Finanças.)

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1.° Ficam incluídos no Regulamento do Regime de Pre
vidência Social, aprovado pelo Decreto n.v 72.711. de 6 de setembro
de 1973, em seu quadro II, anexo, as seguintes categoria", nos
itens abaixo indicados:

"2.4. 1 - Operadores de máquinas
Patroleiros-operadores de máquinas motonive
ladoras e tratoristas

2.4.2 - Motoristas de táxí."
A.rt. 2.° Os encargos financeiros decorrentes da aplicação des

ta lei serão custeados pelas receitas previstas no art. 17 da Lei
n.? 6.439, de 1.0 de setembro de 1977.

Art. 3.0 Esta Lei. entra em vigor na data de sua publicação

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

J ustifiea.ção

O Regulamento do Regime de Previdência Social, aprovado
pelo Decreto n.O 72.711173, em seu Quadro lI, anexo, já concedeu
o direito de aposentadoria aos 25 anos de servíco aos que ocupam
as seguintes atividades de Transporte:

2.4 O '- Transportes
'2.4 1 _ Transporte Ferrovlálrio.

Maquinista de maquinas acionadas a lenha ou a carvão.
FoguL<;tas.

.42 - Transporte Urbano e Rodoviário
Motorista de ônibus e de caminhões de cargas (ocupados
em caráter permanente>.

2 .4 .3 - Transporte Aéreo
Aeronautas.

24.4 --- Transporte Maritimo
Foguistas
Trabalhadores em casa de maquinas.

2.4 5 Transporte Manual de carga na área portuária.
Estivadores (trabalhadores ocupados em caráter perma
nente. em embarcações, no carregamento e descarrega
mento de carga).

Operadores de carga e descarga nos portos.

Entendemos que se aos motoristas de ônibus e de carmnrióes
de carga é permitido aposentarem-se aos 25 anos de se rvico. tam
bém aos motoristas de táxis e aos operadores de máquinas. tals
como. tratoristas e patroleiros-operadores de máquinas nivelado
ras. deveria ser estendido este direito, pela natureza igualmente
árdua da atividade que desempenham.

A responsabilidade e a natureza do serviço nos parece asseme
lhada, pois. a nosso modo de ver, dirigir um caminhão de carga ou
um trator, um óníbus ou um táxi, ou operar maquinas niveladoras
pesadas. exige de seu condutor a mesma responsabilidade e efi'
ciência.

Por estas razões, contamos com o apoio dos nobres pares para
a aprovação de nosso projeto de lei.

Sala das Sessões. 17 de abril de 1980. - Angelino Rosa.

LEGISLAÇÃO PERTINENTE, ANEXADA PELA COORDENAÇAO
DAS COMISSõES PERMANENTES

LEI N° 6 428, DE 1.0 DE SETEMBRO DE 1977

Institui o Sistema Nacional de 'Previdência e Assístên
cia Social, e dá outras providências.

O Presidente da República,

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

TíTULO I

Do Sistema Nacional de Previdência e !\ssistêneia SOcial

Art. 1° Fica ínstit.uído o Sistema Nacional de Previdência e
Assistência Social - SINPAS, sob a orientação. coordenação e
controle do Ministêrio da Previdência Social - MPAS. com a fi
nalidade de integrar as seguintes funções atribuídas às entidades
referidas nesta Lei:

I - concessão e manutençáo de beneficios, e prestação de
serviços;

U - custeio de atividades e programas;

UI - gestào administrat-iva, financeira e patrimoniaL

Art. 2,° São mantidos, com o respectivo custeio. na forma da
legislação própr-ia, os regimes de benefícios e serviços dos traba
lhadores urbanos e rurais, e dos tunctonárlos públicos civis da
União, atualmente a cargo do Instituto Nacional de Previdência
Social - INPS, do Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural
- FUNRURAL. e do Instituto de Previdência e Assistência dos
Servidores do Estado - IPASE.

TíTULO II!

Do Patrrmônio dos Recursos

Art. 17. Constituem receita das entidades do SINPAS:

I - as contribuições previdenciárias dos segurados e das em
presas, inclusive as relativas ao seguro de acidentes do trabalho,
e as calculadas sobre o valor da produção e da propriedade rural:

II - a contribuição da União destinada ao Fundo de Liquidez
da Previdéncia Social - FLPS;

III ~~ as dotações orcamentárlas es pecifieax;

IV - os juros, correção monetária. multas e outros acréscí
mos legais devidos à previdência social;

V - as receitas provenientes da prestação de serviços e for
necimento ou arrendamento de bens;

VI - as receitas patrimoniais, industriais e financeiras;
VII - a remuneração recebida por serviços de arrecadação.

fiscalização e cobrança prestados a terceiros;
VIII - as doações, legados, subvencões e outras receitas even

tuais:
IX - as demais receitas das entidades de previdência e as

sistência social integrantes do SINPAS.
§ 1.0 Os recursos de que trata o Item II destinam-se ao pa

gamento de pessoal e às despesas de administração geral do INPS,
do INAMPS e do lAPAS, bem como a cobrar eventuais insuficiên
cias financeiras verificadas na execucão das atividades a cargo do
SINPAS, hipótese em que deverão ser suplementados na forma
da legislação em vigor.
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LEGISLAÇAO CITADA, ANEXADA PELA COORDENAÇAO

DAS COMISSÕES PERMANENTES

DECRETO N.o 72.771. DE 6 DE SETEMBRO DE 1973

Aprova Regulamento da Leí número 3.807. de ;!6 ~e

agosto de 1960, com .asalterações introduzidas /pela Lei
n.° 5.890. de 8 de junho de ,1973.

O Presidente da República, no uso da atribuição que lhe con
fere o artigo 81, item lII. da Constituição, e tendo em vista o dis
posto no artigo 32 da Lei n.O 5.89<1, de 8 de junho de 1973, de
creta:

Art. l° É aprovado, em nova redação, o anexo Regulamento
do Regime de previdência Social Instituído pela Lei n.O 3.807, de
26 de agosto de 1960, com as modificações da legislação subse
qüente, e assinado pelo Ministro do Trabalho e Previdência SociaL

REGULAMENTO DO REGIME DE PREVIDS;NCIA SOCIAL

Instituído pela Lei n.? 3 807. de 1960

TITULO I

2.4 .2 TRANSPORTE URBANO E RODOVIÁRIO

Motorista de ônibus e de camlnnões
de cargas rocupados em caráter per
manente).

2.4.3 TRANSPORTE AÉREO

Aeronautas.
2.4.4 TRANSPORTE MARÍTIMO

Foguistas.
Trabalhadores em casa de máquínas.

2.4.5 TRANSPORTE MANUAL DE CARGA NA
ÁREA PORTUÁRIA

Estivadores I trabalhadores ocupados em
caráter permanente, em embarcações,
no carregamento e descarregamento
de carga).

Arrumadores e ensacadores.
Operadores de carga e descarga nos

portos.

25 anos

25 anos

25 anos

25 anos

QUADRO II

~ Anexo ao Regulamento aprovado pelo Decreto n,? 71 711, de 6 de
novembro de 1973)

Classificação das Atividades Profissionais segundo os
Agentes Nocivos

O Regime da Previdência Social e seu ÁlIlbito

CAPíTULO I
Generalidades

Art. 1." O regime de previdência social de que trata este
Regulamento, a cargo da União e executado pelo Instituto Na
cional de Previdência Social, é organizado, basicamente, de acordo
com a Lei n.O 3.807, de 26 de agosto de 1960, Decretos-leis núme
ros 66 e 72 ambos de 21 de novembro de 1966 e Lei nO 5.890. de
8 de junho' de 1973.

Art. 2.0 O regime de previdência social de que trata este
Regulamento tem por finalidade assegurar aos seus beneficiários
os meios Indispensáveis de manutenção, por motivo de idade avan
çada, Incapacidade, tempo de serviço, prisão ou morte. bem como
outras prestações nele previstas.

CAPíTULO li

Beneficiários

Art. 3.° São beneficíários todos aqueles abrangidos pelo re
gl.me de previdência social de que trata este Regulamento, os quais
se classificam em segurados e dependentes, na conformidade deste
Capítulo.

2.0.0 GRUPOS PROFISSIONAIS
2.1. O PROFISSõES LIBERAIS E TÉCNICAS

2 :1.1 ENGENHARIA

Engenheiros-químicos.
Engenheiros-metalúrgico....
Engenheiros de minas.

2. I. 2 QUíMICA-RADIOATIVIDADE
Químicos-industriais.
Químlcos-toxícologtstas,
Técnicos em laboratórios de análises.
Técnicos em laboratéríos químicos.
Têcnlcos de radioatividade.

2.3.5 TRABALHADORES EM EXTRAÇAO DE
PETRÓLEO

Trabalhadores ocupados em caráter
permanente na perfuração de poços
petrolíferos e na extração de petró
leo.

2.4. O TRA'NSPORTES

2.4.1 TRANSPORTE FERROVIARIO
MaquinIsta de máquinas acionadas a

lenha ou a cavão.
Foguistas.

Código Atividade Profissional
'l'empo MíJÚDlO

,Ie Tra.balho

25 anos

25 anos

25 anos

25 anos

PROJETO DE LEI N.O 2.824, DE 1980

IDo Sr. Edson Vidlgall
Dá nova redação ao art. 226 da CLT, para estender o

regime especial de 6 horas de tra.balho ao pessoal de se
gurança e outros que prestem serviços nos estabelecimen
tos bancários.

IÁs Comissões de Constituição e Justiça. de Trabalho
e Legislação Social e de Fínancas.:

O Congresso Nacíonal decreta:
Art. 1.° O art. 226 da Consolidação das Leis do Trabalho,

aprovada pelo Decreto-lei n.O 5.452, de 1.0 de maio de 1943.. passa
a vtgorar com as seguintes alterações:

I - O eaput terá o seguinte texto:

"Art. 226. O regime especial de 6 (seis) horas de tra
balho também se aplica aos empregados de segurança, de
portaria e de limpeza, tais como guardas. porteiros, tele
fonistas de mesa, continuas e serventes, empregados em
bancos e casas bancárias."

II - l1: acrescentado um § 2.°, passando o atual parágrafo
único a ser numerado como § 1.0:

"§ 1.0 ..

§ 2.0 O disposto neste artigo estende-se àqueles que
exercem as funções nele mencionadas, nos estabelecimen
tos bancários, mediante contrato com outro empregador."

Art. 2° A presente Lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

Art. 3.° Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação

A igualdade de tratamento a todos os empregados de uma
mesma empresa é princípio fundamental da Constituição e do
Direíto do Trabalho.

A maioria dos bancos e casas bancárias mantêm seu quadro
próprio de pessoal de segurança.

Estes, portanto, são funcionários da mesma organização ban
cária, vivendo-lhe os problemas e vicissitudes, sofrendo as ten
sões e angústias que a' todos os da categoria afligem por causa
das características próprias da atividade.

O pessoal de segurança sofre, ademais, tensão multo maior e
d.esgastante que a de seus companheiros, pois a sua vida está em
risco muito mais direto que a dos outros, por serem sempre os
mais visados.

O acrésctmo do § 2.° destina-se a evitar a burla que vem
ocorendo por parte dos estabelecimentos bancários que, para fu
girem às suas obrigações relativas a direitos dos bancários, con
tratam com empresas de prestação de serviços, também denomi
nadas de trabalho temporário, as quais forenecem empregados que
delas recebem o simples salário, sem percepção das vantagens a
que fariam jus se o empregador fosse a entidade bancária.

Ora, os benefícios são concedidos em decorrência da atividade,
não importando, pois, quem seja o empregador.

Não vemos, portanto, qualquer motivo para se dar tratamento
diferente do dos demais ao pessoal de segurança ou para que
aqueles que exercem suas atividades dentro do ãmblto dos esta-
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belecimentos bancarias não f'ruarn os beneficios que a lei destina
a atividade, apenas porque o seu empregador não é o banco ou a
casa bancária.

Para solucionar tais desigualdades apresentamos o presente
projeto de lei que. estamos certos, terá entre nossos pares a aco
lhida que a sua elevada finalidade social e humana merece e é de
mteíra justiça. -

Sala das Sessões, de de 1980. -- Edson VidigaI.

LEGISLACAO CITADA, ANEXADA PELA COORDENACÃO
. DAS COMISUJES PERMANENTES .

CONSOLIDAÇAO DAS LEIS DO TRABALHO

(Aprovada pelo Decreto-lei n." 5.452, de L" de maio d'e 1943)

TÍTULO In
Das Normas Especiais de Tutela do Trabalho

CAPíTULO I

Das Disposições Especiais sobre Duração e
Condições de Trabalho

SEÇAO I

Dos Bancários

Art. 226. O regime especial de 6 t seís i horas de trabalho
também se aplica aos empregados de\ portaria e de limpeza. tais
como porteiros, telefonistas de mesa. continuas e serventes. em
pregados em bancos e casas bancárias.

Parágrafo único. A direção de cada banco organizara a esca
la de serviço do estabeelcimento de maneira a haver empregados
do quadro da portaria em função meia hora ant-es e até meia hora
após o encerramento dos traalhos. respeitado o limite de 6 I seis.
horas diárias.

PROJETO DE LEI N." 2.825, DE 1980

IDo Sr. Jackson Barreto'

Dispõe sobre o aproveitamento de funcionário na Jus
tiça Eleitoral.

(Anexe-se ao Projeto de Lei n.v I 871. de 1979. nos
termos do art. 71 do Regimento Interno.i

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1.° Os servidores civis, que houverem prestado serviços
clcítoraís por mais de 10 (dez! anos. ininterruptos ou não, como
Auxílíares de Cartório serão aproveitados em orgãos dos Tribu
nais Regionais Eleitorais.

Art. 2° O Poder Executivo regulamentará o disposto nesta
Lei no prazo de 90 (noventa) dias.

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

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

Justificação

Dentre os procedimentos basilares do sistema democrático em
Que vivemos, em especial na conjutura dc abretura. o instituto de
eleição, do direito de escolher seus representantes represente o
mais lídimo e indiscutivel direito do povo.

A operacIonalidade do procedimento depende em grande parte
da infra-estrutura administrativa dos órgãos de Justiça Eleitoral.

O fator humano não é de ser esquecido; entre eles o mister
desenvolvido pelos Auxiliares de Cartório, na sua faina através
dos tempos. sem remuneração, deve ter seu mérito reconhecido.

Por isso mesmo, animamo-nos a apresentar o presente projeto.
destinado a reconhecer o trabalho por ele prestado por mais de 10
(dez) anos, condicâo que os habilitará a serem aproveitados na
Justiça EleitoraL

Sala das Sessões. 16 de abril de 1980. - Jackson Barreto.

PROJETO DE LEI N." 2826, DE 1980

IDo Sr. Maurício Fruet.

Altera a redação do art. 2.°. ,da .Lei n.v 4.266, de 3 de
outubro de 1963, que instituiu 10 salário-família do traba
lhador.

I Anexe-se ao Projeto de Lei n,v 569. de 1979. nos ter
mos do art. 71 do Regimento In terrio.:

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1.0 O art. 2.° da Lei n,v 4.266, de 3 de outubro de 1953.
passa a viger com a seguinte redação:

"Art. 2° O salário-família será. pago por filho menor. de
qualquer condição. até 14 anos de idade. nos seguintes
valores:

a l pelo primeiro filho. corresponderá a Cr'S 1 000,00 r i.m
mil cruzeiros);

h) pelo segundo filho. eorresponderá a CrS 500.00 quinhen
tos cruzeiros I.

§ /.0 A partir do terceiro filho do empregado. não mais
será pago o salário-família.

§ 2.° As ímportàncías de que trata este artigo serão
anualmente reajustadas na forma da Lei n.v 6.205, de 29
de abril de 1975."

Art. 2.° É assegurado aos empregados que atualmente perce
bem o salário-família na forma da legislação em vigor, cem
número ilimitado de filhos menores de 14 anos ou invalidas. de
qualquer idade. o direito de continuarem recebendo o benefício
correspondente.

Art. 3.0 O custeio do salárlo-familía será atendido pelas con
tribuições previstas no art. 3.°. da Lei nO 4 266, de 3 de outubro
de 1963. cujos valores poderão ser alterados mediante decreta do
Poder Executivo.

Art. 4.° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação

Art. 5-" Revogam-se as dísposicôes em contrario.

Justificação

De Indíscutivel importância socíal o sa lárro-famllíu instituído
pela Lei n.? 4.2€6. de 3 de outubro de 1963, provocou, ao longo dos
anos desde sua criação. um efeito inesperado. qual seja, o de
estimular os trabalhadores de menor renda a terem maior prole.
a fim de somarem a05 seus magros rendimentos as quotas rela
tivas a essa benesse.

De fato, embora as Quotas do salário-família por filho menor
de 14 anos ou invalido. de qualquer idade. tenham quantum extre
mamente limitado. de qualquer forma auxiliam o trabalhador a
enfrentar as agruras impostas pelo aumento do custo de vida.
estimulando-o. por paradoxal que possa parecer. a ter cada vez
mais filhos.

Em verdade. é fato notório que exatamente nas famílias mais
pobres -e carente.'. é que se encontram as maiores proles. Tal situa
ção. evidentemente, se deve a um complexo de fatores. dentre
os quais. temos convicção, avulta o incentivo determinado pelo
salárro-famiha.

Nesse contexto. afigura-se-nos plenamente razoável uma re
formulação da legislação pertinente, resguardando-se, é claro. os
direitos dos empregados que percebem esse benefício na forma
atualmente em vigor.

Preccnlzamos. assim, que o salãrio-família será devido exclu
sivamente com relação aos dois primeiros filhos do trabalhador.
Para o primeiro. corresponderá a importãncia de mil cruzeiros e.
para o segundo, a quinhentos cruzeiros, sendo anualmente rea
justadas na forma da Lei n.v 6 205. de 29 de abril de 1975.

Com essa medida. o trabalhador terá um erettvo auxilio finan
ceiro para os dois primeiros filhos, nada percebendo. no entanto.
a partir do terceiro filho.

Essa medida. a nosso ver, configurara um estímulo a que as
famílias de mcnor renda tenham proles mais reduzidas. o que.
evidentemente, repercutirá em diminuição da explosão demográ
fica que se observa nu País. e que vem ensejando gravisslrna.s
conseqüências de ordem econômico-social. como a fome e a des
nutricâo, o desemprego e a crimtnalIdade.

Como se sabe. o Brasil. após a Segunda Guerra Mundial. vem
apresentando um grande aumento populacional. chegando mesmo
a ter uma das maís elevadas taxas de crescimento demográfico
mundial. verificando-se, aqui, uma autêntica explosão popula
cional.

De fato, esta Nação, hoje, conta com população estimada
de 116 milhões de habitantes, sendo o sexto pais do mundo em
população.
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No entanto, se voltarmos os olhos para o passado, verifica
remos que em 1872 nossa população era de apenas 10 milhões
de habitantes. Nessa oportunidade, eram justificáveis os estimu
los ao incremento populacional, eis que precisávamos de gente
para povoarmos nosso imenso território e garantirmos nossa pró
pria soberania. Dai, o incentivo à imigração e ao aumento da
taxa de natalidade.

Assim, em 1900, a população brasileira era de 17.500000 habi
tantes, passando para 30.600.000 em 1920; 41.230.000, em 1940;
51.940.000, em 1950; 70.000.000, em 1960, e hoje, aproximadamen
te, 116.000.000 de almas. Até o final do Século XX, provavelmente,
seremos duzentos milhões, e continuaremos crescendo, crescendo!

Impõe-se, por conseguinte, em nosso Pais, um crescimento po
pulacional moderado. Todavia, as medidas de controle da natali
dade, sejam através do uso de anti-concepcionais ou mesmo da
própria esterilização masculina ou feminina, como foi tentado na
índia, são providências drásticas, algumas vezes até brutais e
desumanas, que absolutamente não sensibilizam nossa popuíacâo.

Em verdade, deve ser assegurado ao ser humano, independen
temente de sua condição social e sua situação econômica, o direito
de ter o número de filhos que desejar. Daí, a inconveniência de
vários métodos anti-concepcionais írreversíveís e anti-naturais.
assim como da esterilização.

O que propomos neste projetado, pura e simplesmente, não é
nenhum sistema anticoncepcional ou de compulsória limitação à
natalidade. Trata-se, exclusivamente, da criação de incentivo a que
os trabalhadores de menor renda, que constituem a maioria esma
gadora de nossa população, tenham prole menor, ficando, no
entanto, com a inteira liberdade de terem quantos filhos dese
jarem.

Configura, em última análise, uma providência que, ao lado de
outras medidas que' poderão ser implantadas, atenuará o ritmo
vertiginoso de crescimento populacional no Brasil, que vem geran
do os graves problemas sócio-econômicos que estamos a enfrentar.

Pelos motivos indicados, esperamos venha a proposição a me
recer a aprovação de nossos dignos Pares.

Sala das Sessões, 17 de abril de 1980. - Mauricio Fruet.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA COORDENAÇÃO
DAS COMISSÕES PERMANENTES

LEI N.O 4.266, DE 3 DE OUTUBRO DE 1963

Institui o salârío-família do trabalhador, e dá outras
providências.

O Presidente da República:

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
.segulnte lei:

Art. 1.0 O salário-família, instituído por esta lei, será devido
-pelas empresas vinculadas à Prevídêncía Social, a todo empregado,
como tal definido na Consolidação das Leis do Trabalho, qualquer
que seja o valor e a forma de sua remuneração, e na proporção
do respectivo número de filhos.

Art. 2.° O salário-família será pago sob a forma de uma quota
percentual, calculada sobre o valor do salário-mínimo local, arre
dondado este para o 'múltiplo de mil seguinte, por filho menor de
qualquer condição, até 14 anos de idade.

Art. 3.° O custeio do salário-família será feito mediante o sis
tema de compensação, cabendo a cada empresa, qualquer que seja
o número e o estado civil de seus empregados, recolher, para esse
fim, ao Instituto ou Institutos ele Aposentadoria e Pensões a que
estiver vinculada, a contribuição que for fixada em correspon
dência com o valor da quota percentual deferida no art. 2.°

§ 1.° A contribuição de que trata este artigo corresponderá a
uma percentagem inicidente sobre o salário mínimo local multipli
cado pelo número total de empregados da empresa, observados OB
mesmos prazos de recolhimento, sanções administrativas e penais
e demais condições estabelecidas com relação às contribuições des
tinadas ao custeio da Previdência Soeill.1.

§ 2.° As contribuições recolhidas pelas empresas, nos termos
deste artigo, constituirão, em cada Instituto, um "Fundo de Com
pensação do Salário-Família", em regime de repartição anual,
cuja destinação será exclusivamente a de custeio do pagamento das
quotas, não podendo a parcela relativa às respectivas despesas de
administração exceder de 0,5% (meio por cento) do total do mesmo
Fundo.

LEI N.o 6.205, DE 29 DE ABRIL DE 1975

Estabelece a descaracterização do salário mínimo como
fator de correção monetária e acrescenta parágrafo único
ao artigo 1.° da Lei n.v 6.147, de 29 de novembro de 19'74.

O Senhor Presidente da República,

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

Art. 1° Os valores monetários fixados com base no salário mí
nimo não serão considerados para quaisquer fins de direito.

§ 1.0 Fica excluida da restrição de que trata o caput deste
artigo a fixação de quaisquer valores salariais. bem como os se
guintes valores ligados à legislação da previdência social, que con
tinuam vinculados ao salário mínimo:

1 - Os beneticíos mínimos estabelecidos no art. 3.° da Lei
n.? 5.890, de 8 de junho de 1973;

U ~ a cota do salário-família a que se refere o artigo 2.0 da
Lei n. O 4.266, de 3 de outubro de 1963;

lU - os benefícios do PRORURAL I Leis Complementares n.""
11, de 26 de maio de 1971, e 16. de 30 de outubro de 19731, pagos
pelo FUNRURAL;

IV - o salário-base e os beneficios da Lei n.v 5.859. de 11 de
dezembro de 1972.

V - o beneficio instituído pela Lei n.? 6 179. de 11 de dezembro
de 1974;

VI - íVelado.)

~ 2.° - rvetado.i

§ 3.0 Para os efeitos do disposto no art. 5° da Lei n.v 5.890.
de 1973, os montantes atualmente correspondentes a 10 e 20 vezes
o maior salário mínírno vigente serão corrigidos de acordo com. o
índice Nacional de Preços ao Consumidor.

§ 4.° Aos contratos com prazo determinado. vigente na data
da publicação desta Lei, inclusive os de locação, não se aplicarão.
até o respectivo término, as disposições deste artigo.

Art. 2° Em substituição à correção pelo salário minimo. o
Poder Executivo estabelecerá sistema especial de atuaítzacâo mo
netária.

Parágrafo único. O coeficiente de atualização monetária, se
gundo o disposto neste artigo, será baseado no fator de reajusta
mento salarial a que se referem os artigos 1.0 e 2° da Lei n.? 6.147.
de 1974, excluido o coeficiente de aumento de produtividade. Po
derá estabelecer-se como limite, para a variação do coeficiente, a
variação das Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional I ORTN'.

Art. 3.° O art. 1° da Lei n.? 6 147, de 1974, fica acrescido de
parágrafo único com a seguinte redação:

"Parágrafo único. Todos os salários superiores a 30 I trín
tal vezes o maior salário minimo vigente no Pais terão.
como reajustamento legal, obrigatório, um acréscimo igual
a importância resultante da aplicação àquele limite da
taxa de reajustamento decorrente do disposto no caput
deste artigo."

Art. 4.° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
revogadas as disposições em contrário.

Brasília, 29 de abril de 1975; 154.0 da Independência e 87.0 da
República. - ERN·ESTO G·E1SEL - Arnaldo Prieto.

LEI N.o 6.708, DE 30 DE OUTUBRO DE 1979

Dispõe sobre a. correção automática dos salários. mo
difica a. política salarial, e dá outras providências.

Art. 21. Fica revogada a Lei n,O 6.147, de 29 de novembro de
1974, e demais disposições em contrário.

PROJETO DE LEI N.O 2.828. DE 1980

(Do Sr. Furtado Leite)

Concede às pessoas físicas o direito de abater do ren
dimento bruto, as despesas com medicamentos.

(Anexe-se ao Projeto de Lei nO 106, de 1979, nos ter
mos do art. 71 do Regimento Interno.'

Art. 1.0 As pessoas físicas contribuintes do Imposto de Renda
poderão abater do respectivo rendimento bruto as despesas compro
vadamente feitas com a compra de medicamentos, para si e seus
dependentes.

Art. 2.° Esta Lei entrará. em vigor na data de sua publicação.
Art. 3.° Revogam-se as disposições em contrário.
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Justificação

A legislação do Imposto de Renda. por Inspiração do próprio
Governo. vem sofrendo, continuamente. numerosas alteracôes, to
das elas objetivando crescente aperfeiçoamento daquele tributo.

Nào obstante as boas intenções das autoridades iigadas ao
setor. a verdade é que os abatimentos até então permitidos as pes
soas físicas fazer estão a reclamar um reestudo profundo, com
vistas a atender melhor aos contribuintes. em consonância com os
imperativos da justiça social. meta a que o Govemo se propõe.

Entre as muitas alterações necessárias. talvez a mais imperiosa
delas. está a que venha a permitir o abatimento das despesas com
provadamente feitas com a aquisição de medicamentos para os
contribuintes ou seus dependentes.

Embora já se permita o abatimento das despesas com a com
pra de remédios. o fato de se exigir que tais despesas sejam in
cluidas na conta hospitalar. além de constituir uma injustificada
discriminação, já que faculta a uns o que proíbe a outros. impede
que o beneficio tenha o alcance social pretendido.

Nessas condições, busca o presente projeto de lei corrigir a dís
torcão em causa, permitindo a todos os contribuintes o abatimento
daquelas despesas. desde que comprovadamente feitas.

Sala das Sessões, de 1980 - Furtado Leite.

ERRATA

Republica-se por ter saído com incorreções no DCN de 13-3-80,
página 537. la coluna.

PROJETO DE LEI N.o 1.624-A, DE 1979

IDo Sr. Nilson Gibson}

Introduz alterações no art. 899, do Decreto-lei n." 5.452.
de 1.0 de maio de 1943 - CLT; tendo parecer da Comissão
de Constttulçâo e Justiça, pela constitucionalidade, [urt
dieidade, técnica legislativa, e no mérito, pela aprovação
com emenda.

rProjeto de Lei n.? 1.624. de 1979, a que se refere o
parecer. )

o Congresso Nacional decreta:

Art. l° O art. 899 do Decreto-lei n." 5 452. de 1.0 de maio
de 1943. é acrescido do seguinte parágrafo:

" Art. 899.

~ 7.0 Se a condenada for massa falida, esta só poderá
recorrer mediante prévio depósito do valor integral da
condenação, observando-se. quanto a custas. o disposto no
art. 789. § 4""

Art. 2.° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3° Revogam-se as disposições em contrário.

J ustificaeão

No processo trabalhista. o vencido, para recorrer. deve deposi
t.ar o valor da condenacão I art. 899, B 1.0 a 6.", da CLTI, até o
máximo de 10 (dez) vezes o valor de referência regional e pagar.
sob pena de deserção. as custas na forma do art. 789, § 4."

Quando a condenação recai sobre massa falida. além de não
se cumprir a segunda disposição I pagamento das custas I rcr.
Cristóvão Piragibe Tostes Malta. in Prática do Processo Traba
lhista, Edições Trabalhistas, 1974. fI. 404). a fixação do décuplo
da condenação. como teto para depósito, é altamente prejudi
cial ao reclamante. porquanto. em face da costumeira morosidade
da Justiça, é comum que. após o julgamento do feito pela instân
cia superior, a massa não disponha mais de bens para Imple
mentar o restante do valor devido por sentença.

Evidentemente, não há fundamentação legal, nem doutrinária,
para eximir-se a massa falida do pagamento de custas para efei
to de recurso. A propósito, o art. 124, § 1.°, I, do Decreto-lei n.?
7,661/45, estatu!: "São encargos da massa, as custas judiciais do
processo de falência. dos seus incidentes e das ações em que a
massa for vencida" /grifos nossos).

Por outro lado, pode se evitar o virtual preí uízo para o re
clamante, eliminando-se o teto de depósito para efeito de recurso.
Tal medida em nada afetará os credores' da falência, de vez que
o crêdito trabalhista prefere a qualquer outro, por mais privilegia
do que seja. Transcrevemos algumas disposições legais a respeito:

"Ressalvada, a partir de 2 de janeiro de 1958, a preferên
cia dos créditos dos empregados, por salários e indenizações
trabalhistas, sobre cuja legitimidade não haja dúvida, ou
quando houver, em conformidade com a decisão que for
proferida na Justiça do Trabalho, e, depois deles, a prefe
rência dos credores por encargos ou dívidas da massa

'art. 124). a classificação dos créditos. na falência obe
dece à seguinte ordem" rgrifos nossos: ~ art. 102. eaput
do Decreto-lei n.v 7.661/45.

"O crédito tributario prefere a qualquer outro. se] a qual
for a natureza ou o tempo da constituição dest./.'. ressal
vados os créditos decorrentes da legislação do trabalho"
I gritos nossos I -- art. 186 do Código Tributário Nacional

Ante o exposto. submeto à apreciação de meus nobres pares
este projeto de lei que. a par da explicitação da indispensabilidade
do pagamento de custas pela massa falida - dispensa que. em
última análise, tem resultado em isenção ilegal - procura pro-

.,.teger o crédito do trabalhador contra as inúmeras f raudes habi
tualmente engendradas nos processos falimentares.

Sala das Sessões. em 13 de agosto do 1979. - Nilson Gibson.

LEGISLAÇAO CITADA. ANEXADA PELO AUTOR
CONSOLlDAÇAO DAS LEIS DO TRABALHO

DECRETO-LEI N." 5452, DE lU DE MAIO DE 1943

Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 899 _ Os recursos serão intérpostos por simples petição e
terão efeito meramente devolutivo, salvo as exceções previstas neste
Titulo, permitida a execução provisória até a penhora.

~ 1° Sendo a condenação de valor até lO I dez I vezes o valor
ele referência regional. nos dissidios individuais, só será admitido
o recurso. inclusive o extraordinário. mediante prévio depósito da
respectiva importância. Transitada em julgado a decisão recor
rida. ordenar-se-á o levantamento imediato da importância do de
posito. em favor da parte vencedora. por simples despacho do juiz.

§ 2." Tratando-se de condenação de valor indeterminado, o
depósito corresponderá ao que for arbitrado. para efeito de custas.
pda Junta ou Juizo de Direito. até o limite de 10 I dez I vezes o va
lor de referência regional.

* 3.° Na hipótese de se discutir. no recurso, matéria já deci
dida através de prejulgado do Tribunal Superior do Trabalho. o
depósito poderá levantar-se, de Imediato. pelo vencedor.

~ 4." O depósito de que trata o ~ 1° far-se-á na conta vincula
da do empregado a que se refere o art. 2° da Lei n." 5.107. de 13
de setembro de 1966, aplicando-se-lhe os preceitos dessa Lei, obser
vado, quanto ao respectivo levantamento. o disposto no § 1."

~ 5° Se o empregado ainda não tiver conta vinculada aberta
em seu nome, nos termos do art. 2.° da Lei n." 5 .107, de 13 de Sf
ternbro de 1966. a empresa procederá à respectiva abertura. para
o efeito do disposto no § 2"

* 6° Quando o valor da condenação. ou o arbitrado para
fins de custas. exceder o limite de 10 I dez I vezes o valor de re
ferência regional. o depósito para fins de recursos será limitado
a {'stp valor.

PARECER DA COMISSAO DE CONSTITUIÇAO'E JUSTIÇA

1- Retatórfo

A Consolidação das Leis do Trabalho. aprovada pelo Decreto
lei n.v 5.452, de 1° de maio de 1943. nos arts. 893 a 902 disciplina
a interposição dos recursos. Ao art. 899 dessa Capitulo VI, do Tí
tulo XI, o nobre Deputado Nilson Gibson intenta. com esta pro
posição, aditar o seguinte dispositivo:

"§ 7.° Se a condenada for massa falida, esta só pode
rá recorrer mediante prévio depósito do valor Integral da
condenação. observando-se, quanto a custas, o disposto no
art. 789, § 4°"

À justificação da medida, entre outros válidos argumentos.
enfatizou o Autor:

"No processo trabalhista, o vencido, para recorrer, deve
depositar o valor da condenação (art. 899, H 1.0 a 6.°.
da CLT), até o máximo de 10 (dez) vezes o valor de refe
rência regional e pagar, sob pena de deserção, as custas
na forma do art. 789, § 4.Q

Quando a condenação recai sobre massa falida. alêm de
não se cumprir a segunda disposição (pagamento das
custas. (cf. Cristóvão Piragibe Tostes Alta, in Prática do
Processo Trabalhista, Edições Trabalhistas, 1974, n. 4041,
a fixação do décuplo da condenação. como teto para depó
sito, é altamente prejudicial ao reclamante. porquanto.
em face da costumeira morosidade da Justiça, é comum
que. após o julgamento do feito pela instãncia superior,
a massa não disponha mais de bens para Implementar
o restante do valor devido por sentença."

A presente iniciativa foi submetida exclusivamente a esta Co
missão. Seu exame nos foi confiado. mediante redistribuição, da
tada de 27-9-79.

É o relatório.
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11 - Voto do Relator

"Acrescenta parágrafo ao art. 899 da Consolidação das
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n,v 5.452.
de 1°-5-43.

Art. l° O art. 899 da COnsolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-lei n.O 5.452, cte 1.0 de maio de
1943, passa a víger acrescido da seguinte disposição."

Sala da Comissão, 22 de novembro de 1979. - Djalma Mari
nho, Presidente ~ José Frejat, Relator.

A providência sugerida, no parágrafo a ser aditado ao art.
1199 da CLT, de segurar-se o juizo em favor do empregado, sobre
constituir tradição de direito pátrio, em geral, não destoa rela
tivamente aos fundamentos a substratar o direito trabalhista.

Dessa forma, julgando oportuna e justa a oferecida adição .ao
artigo celetista alterando, manifestamo-nos em favor de sua tec
nica legislativa, sua jurídícídade e constitucionalidade, e, quan
to ao mérito, por sua aprovação, mas com a Emenda anexa, que
especifica o conteúdo do projeto de lei.

É o nosso voto,
Sala da Comissão, 22 de novembro de 1979. - José Frejat, Re

lator.
111 - Parecer da Comissão'

A Comissão de Constituição e Justiça, em reunião de sua
Turma "A", opinou, unanimemente, pela constitucionalidade, [u
rídlcídade, boa técnica legislativa e, no mérito, pela aprovacao,
com 1 (uma), emenda do Projeto n.? 1.624/79, nos termos do pa
recer do Relator.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: Djalma Mari
nho, Presidente; José Frejat, Relator, Antônio Russo, Ernani Sa
tyro, Francisco Benjamin, Gomes da Silva, Nilson Gibson, Os
valdo Melo, Paulo Pimentel e Walter de Prá

Sala da Comissão, 22 de novembro de 1979. - Djalma Mari
nho, Presidente - José Frejat, Relator.

Emenda Adotada pela Comissão

Imprima-se à ementa e ao "caput" do art. 1.0 as redações
infra:

ERRATA
Republica-se por ter saido com incorreções no DCN de 13-3-80,

página 536, 1.8 coluna.
PROJETO DE LEI N.o 1.969-A, DE 1979

mo Sr. José de Castro Coimbra)
. Acrescenta parágrafo ao art. 129 do Código Penal, ins
tituído pelo Decreto-lei n,? 2.848, de 'i de dezembro de 1940;
tendo parecer, da Comissão de Constituição e Justiça., pela
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.

(Projeto de Lei n.v 1.909, de 1979, a que se refere o
parecer.)

O congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 O art. 129 do Decreto-lei n.o 2.848, de 7 de dezembro

de 1940, alterado pela Lei n ,> 6.416, de 24 de maio de'1977. passa
a vigorar acrescido do seguinte parâgraío:

"Art. 129. . , .
~ 9.0 Não constitui fato punível a ablação de órgãos e
partes do corpo humano, quando considerada necessária
em parecer unânime de junta médica e precedida de con
sentimento expresso de paciente maior e capaz,"

Artr 2.0 Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

Art. 3.° Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação
Através do art. 129 do Código Penal, tutela-se a seguranca da

pessoa humana e, em especial, a sua integridade fisica e psíquica.
A lesão corporal pode ser pratícada dolosa ou culposamente.

isto é, através de uma vontade livre e consciente de causar dano
à integridade física ou à saúde de outrem. A lesão será culposa,
quando decorrente de imprudência. Imperícia ou negligência de
quem a pratica.

O crime deixa de existir quando essas lesões decorrem de vio
lência esportiva e intervenção cirúrgica, porquanto atividades li
citas.

Entretanto. mesmo em alguns casos de intervenção cirúrgica
necessária, ficam os médicos expostos ao vexame de processos cri
minais e passíveis de condenação a penas que variam de 2 a <:
anos de recl usão.

:É o que prevê o art. 129, § 2.°, lII, do Código Penal, isto é. St'
resulta perda ou ínutílízaçâo de membro, sentido ou função.

Mesmo que haja o consentimento expresso da pessoa Inte
ressada. não ficam os facultativos incólumes de processos crimi
nais. dado que a doutrina não o considera causa de exclusão da
antijuridicidade do delito.

Frise-se que o Código Penal Brasileiro foi editado há quase 40
anos atrás e a Medicina é uma ciência cuja evolução e aperfei
çoamento é incontestável, dado o sacrifício e a dedicação cons
tante de seus pesquisadores, nos mals variados ramos em que ela
se desenvolve.

Deve o direito acompanhar a evolução científica e não st'
constituir, às vezes, a norma jurídica em verdadeiro entrave às

• pesquisas e reaI1zações tão necessártas- às conquistas do progresso
cientifico.

Ainda recentemente, um emérito professor de cirurgia plást.í
ca foi condenado à pena de 2 anos de reclusão, como incurso nas
sanções do art. 129, § 2.°, inciso III, do Código Penai. Essa decisão
ainda não transitou em julgado. de vez que está pendente de jul
gamento o recurso de apelação.

Trata-se do ilustre e renomado Cirurgião Roberto Farina, 00
cente da Escola Paulista de Medicina que, no XV Congresso Bra
sileiro de Urulogla. realizado em novembro de 1975, exibiu um fil
me de cirurgia de reversão sexual, realizado em 1971.

O Ministério Público de São Paulo, ao tomar conhecImento
dessa comunicação, o denunciou como incurso nas sanções do art.
129, ~ 2.0, III. do Códlgo Penal segundo o seu entendimento, por
haver cometido lesões de natureza grave. causando perda ou Inu
tilização de membro, sentido ou função.

A denúncia relatou a operação realizada no Hospital Oswaldo
Cruz. que consistiu na ablação dos órgãos genitais (falo, escroto
e' testículos'. e abertura, no perineo, mediante incisão. de uma
fenda. à imitação de vulva postiça, artificial, para onde transplan
tada a uretra.

O ilustre Prol. Armando Canger Rodrigues, Diretor do Insti
tuto Oscar Freire de São Paulo, em seu artigo "Aspectos éticos do
transexuaítsmo", assinala que o "transexualísmo é uma entidade
clínica autônoma. bem individualizada entre os desvios do com
portamento sexual que foí definitivamente separada do homo
sexualismo em 1954 por Benjamin e Gutheil.

Sua evolução processa-se normalmente pelos seguíntes está
gios distintos: "1.0 Transexuallsmo pslcógeno quando se Instala
a tendência de pertencer ao sexo oposto, associada ao narcisismo.
2° Fase ligada à ação terapêutica hormonal. instituída pela pró
pria iniciativa dos pacientes, da qual surgem diversos pelos do
tipo feminino, e um 3.0 estágio onde se processa tipicamente "pro
funda e total convicção de pertencer ao sexo oposto, e plena e de
finitiva configuração da sindrome clínica, que confere ao transe
xual os caracteres precisos de perversão sexual",

Conclui o ilustre Professor que "o transexual é antes de tudo
um doente, com um tipo especial de desajuste psícossomáueo qnt'
vive em continua angústia motivada pelo seu estado torturado pela
esperança de cura, merecendo efetivamente o apoio da medicina
tanto no sentido doutrinário como no prático".

Para o Professor Antônio Chaves, os transexuais. de maneira
diversa dos homossexuais, "repudiam o sexo para o qual se apre
sentam instrumentalmente dotados não apenas pelo seu compor
tamento, mas também biologicamente, procurando, quando o tra
tamento clínico não seja suficiente. o recurso extremo da cirur
gia, a fim de viver regularmente como integrantes do sexo psíqul
co, ao qual sentem pertencer. procurando concillar fisico e espí
rito" f Rev. Inf. Legislativa n.o 14. fi. 148).

Segundo, ainda, esse ilustre Professor, esse típo de pessoa foi
detectado nos Estados Unidos com maior nitidez, em 1968, quando
o Centro Médico de Johns Hopkins University passou a efetuar
"mudanças cirúrgicas de sexo", tendo realizado nos seis anos se
guintes 32 operações. nove das quais "transformaram mulheres
em homens".

Em países onde se realizam operações de reversão sexual. nâo
existem para os cirurgiões sanções penais. Nos Estados Unidos.
especialmente nos Estados do Arizona, Louísíanna, Illinois e Míssís
sípe , a pessoa que tem o seu sexo mudado pode receber nova cer
tidão de nascimento ou apenas terá corrigida a certidão anterior.

O assunto é delicado e envolve toda uma problemática ético
jurídica, a exigir providências de ordem legislativa, entre as quais
se inclui a presente proposição. Pelo presente projeto de lei, per
mite-se a intervenção cirúrgica nesses casos, porém, com as cau
telas da necessidade comprovada por parecer unânime de junta
médica e o consentimento expresso de pessoa maior de 21 anos t'
dotada de capacidade de discernimento. .

Recentemente, em um programa. de televisão, o assunto foi
ventilado, notlclando-se que um brasileiro, porque possuia recur
sos financeiros, deslocou-se para o exterior, a fim de realizar esse



,'bri! de 1980 DlARIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Quinta-feira 24 2479

r.ípo de cirurgia, que a medicina brasileira está proibida do de.'iç-n
volver por falta de permissão legislativa.

Dada a releváncía do assunto. que muitos debates ira des
pertar, temos certeza de que nossos ilustres Pares haverão de
apertelcoar a proposição com os seus conhecimentos.

Sala das Sessões, 18 de setembro de 1979. - Jose de Castro
toímbra.

LEGISLAÇAO CITADA. ANEXADA PELA COORDENAÇAU
DAS COMISSõES PERMANENTES

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

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe con
rere o art. 180 da Constituição. decreta a seguinte Lei:

TITULO I

Da Aplicao;ão da Lei Penal

Anterioridade da Lei

Art. 1," Não há crime sem lei anterior que o defina Não h a
pena sem prévia cominação legal.

A .LeiPenal no Tempo
Art. 2.0 Ninguém pode ser punido por fato que lei postertor

deixa de considerar crime. cessando em virtude dela a execução
e os efeitos penais da sentença. condenatória.

Parágrafo único. A lei posterior, que de outro modo favorece
J agente, aplica-se ao fato não definitivamente julgado e na parte
'ml que comlna pena menos rigorosa. ainda ao fato julgado por
sentença condenatória irrecorrível.

Art. 3.° A lei excepcional ou temporaria. embora decorrido o
período de sua duração ou cessadas as circunstâncias que a de
':.erminaram. aplica-se ao fato praticado durante sua vígencía.

PARTE ESPECIAL

TITULO I!
Dos Crimes Contra a Pessoa

CAPiTULO I!
Das Lesões Corporais

Lesão Corporal

Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de ou-
trem:

Pena - detenção. de três meses li um ano.

Lesão Corporal de Natureza Grave

~ 1." Se resulta:

I - incapacidade para as ocupações habítuaís. por maís de
~rin ta dias:

11 -- perigo de vida:
I!I - debilidade perrnanen te de membro..sen tido ou função:
IV - aceleração de parto:
Pena - reclusão, de um a cinco anos.
§ 2.0 Se resulta:

I - Ineapacídade permanente para o trabalho;
11 - enfermidade incurável;
lI! - perda ou inutllização de membro, sentido ou função:
IV - deformidade permanente;
V - aborto:

Pena - reclusão. de dois a oito anos.

Lesão Corporal Seguida de Morte
§ 3.° Se resulta morte e as circunstâncias evidenciam que o

agente nãoquís o resultado. nem assumiu o risco de produzi-lo:
Pena - reclusão, de quatro a doze anos.
Diminuição de Pena
§ 4.° Se o agente cometeu o crime Impelido por motivo de re

levante valor social ou morai ou sob o dominio de violenta emoção,
logo em seguida. a injusta provocação da vítima, o juiz pode re
duzir a pena de um sexto a um terço.

Substituição da Pena
§ 5.° O juiz, não sendo graves as lesões, pode ainda substrtulr

a pena de detenção pela de multa, de vinte centavos 11. dois cru
zeiros:

I - se ocorre qualquer das hipóteses do parágrafo anterior:

Lesán Corporal Culposa

j 6" Se a lesão e culposa:

Pena de tr-ncáo. d,' doi, 111('.<('.' a um ano.

Aurnen to de Pena

j 7." No caso de lesão culposa. aumenta-se a pena de um ter
co , se ocorre qualquer hlpótes» do art.. 121, ! 4."

PARECER DA COMISSAO DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA

I - Relatório

De autoria do nobre Deputado José de Castro Coimbra. o prr-
sente projeto de lei acrescenta o seguinte parágrafo ao art. 129 do
Código Penal:

"Art. 129

~ 9." Não constitui fato punível a ablação de órgãos t'

partes do corpo humano. quando considerada necessarra
em parecer unânime de junta médica e precedida de cnn
sentimento expresso de paciente maior e capaz"

A norma do art. 129 do Código Penal tutela a integridade fi
sica do individuo,

Em suas bem lançadas razões se justificava. o ilustre Autor
da proposição assinala que. mesmo, em casos de intervenção ci
rúrgica necessária. "ficam os médicos expostos ao vexame de pro
cessos criminais e passíveis de consenacâo a penas que variam de
2 a 8 anos de reclusão."

Não obstante o consentimento expresso do paciente para de
terminadas intervenções cirúrgicas, não estão os facultativos isen
tos de processos criminais, de vez que a doutrina não considera essa
anuência como causa de exclusão da antíjurtdíctdade do delito.

Assinala-se que "deve o direito acompanhar a evolução cien
tífica e não Se constituir, às vezes, a normas jurídicas em verda
deiro entrave de pesquisas e realízacões tão necessárias às con
quistas do progresso cientifico",

Traz-se à colocação o caso do cirurgião Roberto Farlna. de
São Paulo, que foi condenado â pena de 2 anos de reclusão. em
decisão ainda não transitada em julgado, pelo fato de em 1971,
haver feito em um paciente uma operação de reversão sexual, que
consistiu na ablaçào dos órgãos genitais masculino Ifalo, escroto
e testículos) e abertura, no períneo, mediante incisão, de uma
fenda. à imitação de vulva postiça. artificial. para onde foi trans
plantada a uretra.

Trata-se de operação realizada em transexuais, que diferem dos
homossexuais. segundo o professor Antônio Chaves. porque "repu
diam o sexo para o qual se apresentam instrumentalmente dota
dos não apenas pelo seu comportamento, mas também biologica
mente, procurando, quando o tratamento clinico não seja suficien
te, o recurso extremo da cirurgia. a fim de viver regularmente
como integrantes do sexo psíquico, ao qual sentem pertencer, pro
curando conciliar físico e espírito".

A proposição tem por objetivo autorizar a intervenção cirúr
gica nesses casos, desde que comprovada a sua necessidade, me
diante parecer unânime de junta médica e o consentimento ex
presso de pessoa maior de 21 anos e dotada de capacidade de dis
cernimento.

A esta Comissão compete por força de disposição regimental
examinar o projeto de lei, quanto ao mérito e sob os pontos de
vista de sua constitucionalidade, jurídícídade e técnica legislativa.

Não encontramos óbice de natureza constitucional, jurldlca
ou de técnica legislativa para sua aprovação.

Por outro lado, quanto ao mérito. trata-se de medida, a nosso
ver, necessária. em face do acentuado progresso da Medicina de

.nossos tempos. .
11 - Voto do Relator

Ante o exposto, o nosso parecer é pela aprovação do presente
projeto de lel. quanto ao mérito e porquanto constitucional, juri
dica e em boa técnica legtslatíva.

Sala da Comissão, 22 de novembro de 1979. - Paule Pimentel,
Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça. em reunião de sua Tur
ma "A", opinou, unanimemente, pela constitucionalidade, jurídí
cidade e boa técnica Iegíslatíva do Projeto n.? 1. 909/79, nos termos
do parecer do Relator.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: Dlalma Marinho.
Presidente: Paulo Pimentel, Relator; Brabo de Carvalho, Feu
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Rosa, Frencisco Benjamin, Jairo Magalhã.es. Nilson Gibson, Os
valdo Melo, Roque Aras e Walter de Prá.

Sala da Comissão. 22 de novembro de 1979. - Dialma Marinho,
Presidente - Paulo Pimentel, Relator.

O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) - Está finda a leitu-
ra do expediente.

IV - Passa-se ao Pequeno Expediente.

Tem a palavra o Sr. Jayro Maltoni.

O SR. JAYRO MíALTONI IPDS - SP. Sem revisão do oradorJ
Sr. Presidente. srs. Deputados, a tônica dos últimos dias tem

sido o problema relacionado com a greve dos metalúrgicos do ABe.
em São Paulo. Causou-nos estranheza o posicionamento radical
quant? a um movimento grevista que reune, no máximo, 30% dos
metalurgicos do nosso Estado, pois todos sabemos que 70% deles,
principalmente os das cidades de Campinas, Jundiai, SOrocaba,
Osasco, Guarulhos e São José dos Campos, além de outras, aceita
ram o acordo com os empresários. Perguntaria. então, àqueles que,
durante o horário regimental, nesta Casa, tecem criticas e mais
criticas a certo comportamento diante dessa greve, se o estômago
dos que entraram em entendimento com os empresários é menor
do que o dos operários do ABC.

Entendemos, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Que existem outros
problemas sociais mais sérios, que o Congresso Nacional precisa
discutir e para os quais deve encontrar solução. Assim o relacio
namento com o salário mínimo, já que 70% da população brasi
leira sequer recebe Cr$ 3.000,00 por mês. No entanto, não ouvimos,
Sr. Presidente, qualquer pronunciamento, qualquer sugestão vi
sando a sensibilizar o Governo de que há. necessidade de uma to
mada de posição em benetíeío da maioria do sofrido povo brasileiro.

Aceitamos haja alguns discursos sobre o movimento do ABC,
mas entendemos ser este um problema a ser resolvido entre empre
gado e empregador. Ninguém desta Casa, Sr. Presidente - pelo
menos que seja do meu conhecimento e que a imprensa tenha di
vulgado - preocupou-se, antes da decretação da greve; em tentar
contornar a situação para evitá-la, através de diálogo, de reuniões,
de contatos com lideres sindicais, empresários e Governo. Dá-nos
a imprenssão exata de que havia interesse em que ela fosse defla
grada, assim como outras, e de que há quem pense em que quanto
pior, melhor, pois, sendo difícil a situação, multa gente terá assunto
para tratar desta tribuna.

Sr. Presidente, srs. Deputados, o País está vivendo momentos
difíceis e decisivos no Que concerne à nossa economia e bem-estar
social do nosso povo, e o que nos poderá salvar é a agricultura.
único Instrumento lógico e concreto para equlllbrar a nossa ba
lança comercial e livrar-nos do fantasma da nossa divida externa.

Em 1960, quando o Governo promoveu apolo total para a Indús
tria automobilística, cometeu-se, no nosso entender, um erro grave,
pois naquela oportunidade e talvez multo antes o apoio total de
veria ser para a agricultura. Nossas condições, hoje, 1980, teríamos
alimentos e automóveis, porque o alimento nós estaríamos expor
tando e para um. mercado multo amplo, ao passo que quanto a
automóveis não dispomos de mercado satisfatório para exportação;
em troca de alimentos teriamos petróleo, teriamos o dólar, tería
mos outros benefícios que não conseguimos com o automóvel.

O Governo está preocupado procurando meios de solucionar
os graves problemas que estamos enfrentando. É necessária uma
revisão da nossa política agrícola. O agricultor precisa ser presti
giado, ele é um ser humano, ele é brasileiro. Portanto, como pri
meiro passo deve-se atribuir ao agricultor todos os beneficios da
Previdência Social, úníeo meio de corrigir essa desigualdade social
em nosso País e única forma de fixar o trabalhador no campo e
Incentivá-lo a nos oferecer alimentos.

O que sugerimos agora, para estudos e sugestões, é o seguinte:

I - a necessidade da reformulação do sistema do crédito
rural;

2 - garantia de mercado para o produto produzido;
3 - impedir a atuação dos atravessadores:
4 - condições de meios de transportes;
,5 - Industrialização;
6 - ,garantia de preços mínimos.

Conclusão:
A retormulação do sistema de crédito rural deverá obedecer à

Implantação do novo sistema, cujos pedidos serão encaminhados
pelos interessados ao chefe do Executivo Municipal até 30 de julho,
de cada ano, especificando importância pleiteada, área a ser cul
tivada, previsão da quantidade do plantio, expectativa do total da
produção, produto que pretende eultívr. De posse de todos esses
dados, a Prefeitura encaminhará. o pedido aos órgãos federais, que
farão a análise até 31 de dezembro, de cada ano, depositando as

importâncias aprovadas em contas das Prefeituras, que se encarre
garão da liberação das cotas fiscalizando ou se encarregando da
colocação do produto. Esta nova sistemática virá proporcionar
facilidades a todos os produtores para conseguirem o financia
mento o que não acontece no momento. Quanto aos pequenos pro
dutores não tem eles acesso às Agências do Banco do Brasil S.A.
ou outro órgão. Com a implantação do novo sistema. o produtor.
que é eleitor. imediatamente irá procurar o seu candidato a
Vereador e este se encarregaraá de encaminhar o seu pedido.
Com isto estaremos, inclusive, a valorizar os políticos municipais.
com prestigio total para o Governo junto à população, que terá
melhores condições de vida com o aumento da oferta de produtos
de primeira necessidade. Poderão as Prefeituras. através de com
pensação, fornecer sementes, máquinas, Insumos e outros artigos
ao agricultor por preços mais vantajosos. recebendo como paga
mento os produtos da colheita, com vantagens para o consumidor.

O Governo não pode permitir que a produção agrícola perma
neça apodrecendo no campo. como o caso da laranja. cebola e
outros produtos; deve. isto sim, garantir o seu escoamento e a sua
comercialização, mesmo que, em decorrência de uma superpro
dução. o preço precise ser subsidiado.

v
É preciso eliminar totalmente os atravessadores ou interme

diários. cujo papel, de intermediário, deve ser dos Poderes Muni
pal, Estadual e Federal.

Grandes somas são aplicadas na zona urbana dos grandes
centros no setor dos transportes. esquecendo-se que há necessidade
de oferecer meios de transportes na área rural, onde muitas
vezes o agricultor não planta por falta de meios de acesso.

A Industrialização dos produtos agrícolas é uma necessidade.
São Industrializados alguns produtos e com resultados positivos.
Por que não industrializam o feijão, arroz, cebola e outros pro
dutos, se, nas ante-safras, o produto sobe, provocando a inflação.
sem possibilidade de aquisição pelos trabalhadores. Quando a
safra ê abundante não tem mercado. quem sofre ê o produtor, que,
no ano seguinte, não planta. A Industrialização irá proporcionar
a estabilização dos preços, oferecendo condições para o Governo
controlar a inflação. já que toda a produção será industrializada
sem prejuízo para o produtor. oferecendo ainda grande economia
de combustível, que é o gás. - -

Uma dona de casa gasta 40 minutos, consumindo gás, para
cozinhar feijão em uma panela de pressão; com o mesmo indus
trializado, teremos o seu preparo em 11 minutos, com uma eco
nomia de 29 minutos no uso do gás. A Indústríaüaação do feijão
é simples, e já existem as feijoadas, a cebola parafinada ou outra
forma de industrialização, o mesmo ocorrendo com o milho, o arroz.
Com a industrialização não iremos mais importar feijão. arroz.
milho, cebola e outros produtos; passaremos a exportá-los, com
grandes vantagens para a economia do Pais e do povo brasileiro.

O Governo dará ao produtor a garantia de preços mínímos.
que irá beneficiar o consumidor e a índústría,

Estas medidas, no nosso entender, são garantia de melhores
dias para todos nós e a estabilidade social do nosso povo e do
Governo.

O mundo precisa de alimentos e o Brasil de petróleo.

vamos produzir alimentos, que o petróleo virá com grandes
vantagens para o País.

O SR, VALTER GARCIA (PMDB - sr. Pronuncia o seruinte
díscurso.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, os jornais de hoje
(23-4-80) estampam em suas manchetes notícias nada tranqülli
zadoras ao povo brasileiro!

Falam em agravamento da crise em ~o Paulo, em decorrência
da greve dos metalúrgicos do ABC paulista e Insinua-se até a
possibilidade de se decretar para a região o estado de emergência.

Estampam declarações do porta-voz oficial do Palácio do Pla
nalto, Ministro Bald Farhat, dando conta da participação de sacer
dotes no movimento grevista, praticamente acusando a Igreja pela
gravidade do momento; chegando até a posar de "espeeíalísta"
em Direito Canônico.

Dão conta ainda as noticias de novas prisões de trabalha
dores e da manutenção das prisões efetuadas anteriormente, arbi
trária e ilegitimamente, dos dirigentes sindicais "cassados" e de
outros trabalhadores.

Se não bastasse isso. noticia-se, também, o aumento da gaso
lina a vigorar a partir de amanhã l24-4-80) para Cr$ 28,00 o litro
e mais uma desvalorização do cruzeiro, elevando o preço do dólar
para Cr$ 49,06.

De outro lado, falando ontem a esta Casa, o Líder do Governo
admitiu a hipótese de li- inflação atingir o índice "record" de 83""
para este ano.
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Não há dúvidas, Sr. Presidente, de que existe um grande dis
tanciamento entre aquilo que o Governo faz e as atitudes que toma
com as necessidades e anseios do povo.

É de lamentar a forma desigual e discriminatória com que o
Governo trata os cidadãos deste País.

Aos afortunados o Governo premia com empréstimos de juros
baixos e subsidiados; com maxídesvalorízaçâo do cruzeiro em rela
ção ao dólar - engordando ainda mais fortunas escusas e oculta
das em dólares - lesando o País em milhões e milhões de cruzei
ros; além de promover verdadeiras orgias especulativas nas Bolsas
de Valores - como a recente venda das ações da Companhia Vale
do Rio Doce.

A essa minoria de privilegiados o Governo faz papel de pai
extremoso que cede a qualquer capricho do filho mal acostumado.

'Entretanto, do outro lado, onde estão os Joões Sem Terra e
os trabalhadores, o Governo é padrasto déspota e prepotente.

Mas, o fato é que o Governo atado a esse sistema desumano e
cruel imposto à Nação se esquece de que ele próprio é o causador
das desigualdades sociais existentes no País e que despontam em
convulsões sociais, cujo exemplo maior era greve dos metalúrgicos
do ABC paulista.

Ao Governo nesta hora, quando os brasileiros se sentem inse
guros e intranqüilos quanto aos dias futuros, não interessa outra
coisa a não ser dar demonstrações desnecessárias de força tais
como intervir em Sindicatos de Trabalhadores prendendo dirigen
tes e associados e ocupar "manumilitar" centros cívicos e estádios
das cidades de Santo André e São Bernardo do Campo.

Perde o Governo e o sistema, nesta fase da história, uma das
poucas oportunidades que teve de fazer-se digno de crédito junto
ao povo brasileiro, mostrando-se contraditório e negando veraci
dade a afirmação sobre "diálogo e abertura".

A mim, sr. President,e me preocupa e intranqüiliza essa insen
sibilidade insensata do Governo que se refletirá, sem duvida, em
movimentos populares como esses a que estamos assistindo.

Eleito pelos brasileiros de santo André, onde se localiza um
<los principais focos da greve dos metalúrgicos, onde vivo todos
esses problemas, me julgo, pela representação que me foi outor
gada em grande parte 'por esses trabalhadores que hoje estão em
greve, com o dever e o direito de exigir do governo aquilo que seria
a sua mais correta atitude neste momento, ou seja:

1. A libertação imediata de todos os trabalhadores que ainda
.se encontram presos - já que essa medida não mais se justifica
por estarem os mesmos já respondendo a inquérito, onde, segundo
se noticia, já identificados e interrogados e por não pesar sobre
eles prisão preventiva decretada nem condenação.

2. A imediata desocupação pelas tropas da Polícia Militar do
Estado de São Paulo dos centros cívicos das cidades de Santo
André e São Bernardo do Campo; bem como dos estádios do Jaça
tuba e Vila iEuclides, naqueles municípios.

3. Que exerça junto à FIESP, ou, mais precisamente, junto
ao famigerado Grupo 14 o mesmo poder de ingerência que eulmí
nou com a intervenção nos Sindicatos dos Trabalhadores, deter
minando que se reabram as negociações entre empregados e em
pregadores, buscando uma solução humana e pacífica para a
greve que também é humana e pacifica.

4. Que permita, a partlr de hoje, a realização das assembléias
dos trabalhadores metalúrgicos em santo André e São Bernardo
do Campo, que, nem pela violência do Estado, deixaram de ser
ordeiras.

Era o que tinha a dízer.
O SR. MARCELo LINHARES (PDS - CE. Pronuncia o seguinte

discurso.) - Sr. Presidente, 81'S. Deputados, dentro das priorida
des traçadas pelo Ministro da Educação e cultura, a partir do atual
Governo, as regiões mais carentes do Pais, sobretudo o Nordeste,
passaram a merecer atenções especlals .c~m respeito à implanta;
ção de programas que envolvem açoes sócío-educatívas e culturais
destinadas às populações das periferias urbanas, onde os indices de
escolarização são extremamente baixos.

O Sr. Ministro Eduardo Portella, Sr. Presidente e srs, Depu
tados ao lançar-se à execução de projetos desse porte, contribui
de maneira decisiva para a correção dos desequilíbrios sociais e
do descompasso regional que caracteriza o desenvolvimento bra
sileiro. O objetivo maior do programa de ações sóeío-educatívas é
a expansão do atendimento escolar da população de zero a seis
anos de idade até então praticamente marginalizada e sem pos
sibilidades de 'acesso às escolas. Segundo as explicações do titular
da Educação e Cultura, o Pais re~la~a urgência em .açõe~ desse
tipo para um esforço de desmargtnalízar a margem, ISto e, para
transformar as populações atualmente marginalizadas em figuras
produtivas.

Quanto ao meio rural, ali também serão desenvolvidas ações
sócio-educativas semelhantes, tendo como objetivo a melhoria
das condições de vida, com vístas à fixação do homem ao campo
e assim, evitar que, atraido pela imagem da cidade, ele se trans
ferme num marginal do grande centro urbano.

Até junho, segundo as previsões oficiais, deverá estar conclui
da a primeira etapa de implantação do programa, como conseqüên
cia dos convênios já formalizados com esse objetivo entre o MEC e
e os Governos da Bahia, Pernambuco e Ceará. Em termos de re
cursos, o MEC já liberou: neste ano, a verba de 1 bilhão e 260 mi
lhões de cruzeiros para aplicação nos Estados do Nordeste, que 're
r.resentam a faixa preferencial do projeto global a ser desenvol
vido pelo Ministério.

Para executar esse programa, Sr. Presidente, o Ministério
da Educação e Cultura promove um entrosamento com outros pro
gramas no campo social. em particular nas áreas de desenvolvi
mento de comunidade, desenvolvimento urbano, emprego, habita
ção, formação profissional, saúde e assístêncía social, a nível na
cional, tudo isso para facilitar a integração dos diferentes níveis
e esferas administrativas.

Aí está, portanto, a resposta de um setor da vída nacional, o
da Educação e Cultura, aos grandes desafios da hora presente. O
Ministro Eduardo Portella dedica prioridade às regiões menos favo
recidas, na certeza de que é urgente a conjugação de esforços para
reduzir as diferenças sociais e a má distribuição de renda, sobre
tudo em atendímento ao preceito constitucional, que considera a
educação um dever do Estado e um direito do cidadão.

Era o que tinha a dízer.
O SR. ERNESTO DE MARCO (PMDB - SC. Pronuncia o se

guinte cUscUl'So.) - Sr. Presidente, Srs. Dentados, o General A,n
tônio Carlos de Andrada Serpa foi exonerado da Chefia do Depar
tamento Geral de Pessoal do Exército, na semana passada, por ter
feito um pronunciamento de caráter nacionalista, que reputamos
da maior importância como exemplo de comportamento voltado
para a defesa da nossa economia.

Esse acontecimento estava de tal modo fora da expectativa,
ao menos para nós, civis, que sua ocorrência desaguou numa onda
de manifestações de simpatia em favor do general exonerado, até
mesmo por parte dos setores mais radicais de Oposição ao regime.
Isso é tanto mais significativo quando se sabe que esse general tem
sido um dos maiores defensores do Movimento que, a partir de
1964, vem governando o País, apesar das arbitrariedades que
reiteradamente temos condenado na tribuna desta Casa.

As especulações sobre os motivos que levaram o Presidente
da República a exonerar o General Andrada Serpa conduzem-nos,
forçosamente, à conclusão de que a tão propalada abertura poli
tica ainda padece de inexplicável timidez. Foi um gesto de mal dis
farçado autoritarismo, de difícil explicação até mesmo por parte
daqueles que tinham a incumbência de fazê-lo. Estes recorreram
a um expediente complicado ao dizer que o general foi exonerado
"não pelo que disse, mas sim pelo fato de ter dito".

A ninguém pareceu clara a lógica dessa retórica, pois o que
o general disse é de grande interesse para a Nação. E, segundo
entendemos, foi dito por alguém competente para isso. A biogra
fia do general Andrada Serpa nos informa que se trata de um sol
dado que sempre foi profundamente ligado à tropa e que, por mé
ritos pessoais, galgou todos os postos no Exército até chegar ao
ponto máximo a que pode aspirar um militar dentro da sua car
reira, ou seja, a posição de general de quatro estrelas.

Sr. Presidente, foi ao presidir a troca de chefia num dos pos
tos sob .seu comando que o General Serpa fez o pronunciamento
fatal. Aproveitou S. Ex.B a oportunidade para defender a exclusi
vidade do capital nacional na exploração do PROÁLCOOL e nos
outros programas de substituição do petróleo, os quais, na sua opi
nião, não devem se' desenvolver com investimentos estrangeiros. t>
destacado militar eimitiu seu raciocínio de que "energia é poder",
rara concluir que "a tradição brasileira é conservar o poder nas
mãos de brasileiros".

seu ponto de vista é que, se o programa energético alterna
tivo for desenvolvido apenas com investimentos brasileiros, ele fi
cará situado num patamar de custos onde o preço de mercado só
subirá de acordo com a inflação verificada no Pais. Diferentemente,
se permitirmos que as multínacíonaís atuem no programa da ener
gia alternativa é provável 'que o preço desses produtos no mercado,
inclusive o preço do álcool, seja vinculado ao preço do petróleo.
Citou S. Ex.B o volume terrível do capital estrangeiro, seu poder de
corrupção e a própria existência de testas-de-ferro atuando em
favor das multinacíonais.

De modo coerente, o General Andrada Serpa enfatizou a res
ponsabilidade dos chefes do Exército que, na sua opinião. não se
devem omitir numa época eheía de problemas como a nossa. Falou
também da importãncía da PETROBRA8, pois, sem ela, disse, "ao
invés de pagarmos 25 dólares pelo barril de petróleo, estaríamos pa-
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gando de 35 a 40 dólares às sete irmãs. ou' seja, às multínactonaís
do petróleo.

Numa visão realista, aquela alta patente preconizou a aplica
ção maciça, no PROALCOOL, dos recursos que a PETROBRAS in
veste normalmente em prospecção a fundo perdido. Sensatamente.
lembrou a possibilidade de uma crise Internacional em que a es
quadra americana, bloqueando o golfo Pérsíco, não deixasse passar
os petroleiros. Neste caso, o Brasil estaria a salvo da crise, desde
que desenvolvesse o PROALCOOL. a ponto de suprir inteiramente
as suas necessidades internas.

Por fim, o General teceu comentários a respeito da indústria
fr.rmacêutica. setor em que o "capitalismo selvagem mais se desen
volveu". Exemplificou com o caso de países adiantados que pos
suem de três a cinco mil títulos de medicamentos, enquanto o Bra
si:, atualmente, possui de 30 a 40 mil títulos, "onde até 50~ do
valor está na embalagem do medicamento."

Em suma, o General Andrada Serpa disse aquilo que outros
brasileiros estão cansados de referir. É altamente saudável cons
tatar que, entre os militares brasileiros, há cidadãos seriamente
preocupados com a desnacionalização das nossas riquezas. Esta
mos entre aqueles que acreditam que a maioria das nossas Forças
Armadas pensa dessa maneira. Mas é lamentável que patriotas de
tanto valor estejam manietados, impedidos de emitir suas idéias,
até porque a difusão do pensamento nacionalista deveria fazer-se
para exemplo e aprendizado da nossa juventude.

Como homem de oposição, avesso que somos a qualquer forma
de cerceamento da liberdade. lançamos nosso veemente protesto
ao gesto desnecessário de autoritarismo. Ao mesmo tempo, quere
mos levar nossa solidariedade ao General Andrada serpa e a to
dos os militares que, embalados por seu patriotismo. sintam-se
na contingência de falar em defesa das coisas do Brasil. Só a
união de todos os patriotas poderá levar avante o ideal de um
Brasil próspero e independente com que sonhamos todos nós. bra
sileiros.

Era o que tinhamos a dizer.
A SRA. LúCIA VIVEIROS (PP - PA. Pronuncia o seguinte

discurso.) - Sr. Presidente, srs, Deputados, na verdade, recuso-me
a ser pessimista, pois nunca o fui. Sou um ser que busca a liber
dade maior e acredita que o verdadeiro humanismo e a verdadeira
fraternidade virão a tornar-se relação única e evidente entre todos
os homens - ideal que é o meu estandarte. Vendo esses flagrantes
do dta-a-día, velhos e moços mistificando, em recíproca influên
cia, tentando enganar, ainda novamente, como antes de 1964, sín
to que tudo está em crise no Brasil.

Ora, vejamos: os direitos humanos viraram direitos de um
lado só, na alienação e deslumbramento de uma política do "faça
o-que-eu-digo-mas-não-faça-o-que-eu-faço". Enquanto isso, um
dos recentes escândalos financeiros ocorreu quando da autorização
para que o Banco Central vendesse, na Bolsa de Valores do Rio
de Janeiro, quase cem milhões de ações da Companhia Vale do
Rio Doce, apressadamente e a preço baixo, causando prejuízo mo
netário incalculável para a Nação. Afinal, por quê? Quem foram
os compradores?! As áreas econômicas brasileiras não deveriam
ter vinculações com as multinacíonaís, agressivamente atuando
para controlar ou influir na economia brasileira. Realmente, urna
estranha operação. que denota, no mínimo, incapacidade adminis
trativa e ímpatriotismo.

E há, ainda, o agravamento da crise, com a greve dos meta
lúrgicos do ABC, até agora não solucionada. Além disso, o Partido
Socialista da Suíça está desejando acabar com o que parece ser
um acobertamento de crime, pedindo a abertura das famosas con
tas numeradas existentes nos bancos da República Helvética. "A
bandeira desta terra não pode ocultar o dinheiro do saque, da
corrupção, do roubo, do furto, a moeda suja que busca a prote
ção do anonimato", dizem. Surpreendentemente, entre os maiores
depositantes das contas secretas, está o Brasil, em quarto lugar, à
frente da Argentina, enquanto o povo morre à mingua, de fome.

Repito DavId Nasser: "Não temos Imperadores, nossos ex-ti
ranos não saem daqui. Como se explica esse dinheiro todo de bra
sileiros nas contas secretas?"

Faço minha toda a proposta para que, através de lei, o Go
verno obrigue qualquer cidadão brasileiro a autorizar os bancos
estrangeiros a revelarem seus depósitos:

"Afinal, isso é crime de receptação. O Governo repressivo
brasileiro, que fez tanta bobagem quando teve podér de
vida e de morte, na época do maior arbítrio, perdeu a opor
tunidade de repatriar toda a fortuna escondida por bra
sileiros nas contas secretas dos países onde existem essas
liberdades cínicas, dinheiro que, se fosse sério, estaria
aquí.'

Entretanto, o golpe de março foi executado para acabar de vez
com os subversivos e corruptos, que, não obstante, continuam desa-

fiando, pois andam por aí afrontando e sorrindo com seu dínheíro
roubado.

"E haja sabichões! Oh, que nojo nascido de desencantos!
Infelizmente, o Brasil é isto e não aquilo com que os pa
triotas aprenderam a sonhar."

Quanto à Amazônia, deixa-se governar pelos de fora, que vêm
com ares de profetas salvadores. Na realidade, o que se passa lá é
um crime de lesa-pátria, acobertado pela irresponsabilidade dos
maus brasileiros - mais dos governantes do que dos governados
- mais dos homens letrados, porém omissos ou inocentes úteis, do
que dos humildes que dão sua força de trabalho para sobreviver.
Nunca é demais repetir que não queremos a simples exploração
ca Amazônia. Queremos a ocupação racional da Amazônia, com
a nucteação e urbanização das populações, fixando o homem, a
Iarnilía, de forma estável, permanente. em condições de vida, de
senvclvímento e progresso.

Não vamos repetir o que aconteceu com os seringais da Ama
zónía, que desapareceram por incapacidade dos seringalistas, das
instituições responsáveis e pela omissão governamental. Não que
remos que se repita o que aconteceu com a Fordlândia de cujos
milhões de dólares só resta, na lembrança, uma tapera.' Não que
remos que aconteça o mesmo que aconteceu no Amapá, cujo míné
no, entregue a preço vil, enriqueceu a poderosa indústria - de paz
c de guerra - estrangeira, restando, para nós, apenas buracos a
j-erpetuarem a imprevidência brasíléíra, para não usar outros
substantivos.

Não vamos alongar-nos nestas considerações sem citar o Jari.
a VolkSwagen e outras dezenas de multínacíonaís. Somente o Jari
possui mais de cinco subsidiárias, corno foi declarado no Simpó
SlU Nacional da Amazônia, as quais espalham seus tentáculos na
exploração do nosso País, dada a incompetência, a irresponsabill
uade dos governos que a eles entregam a fabulosa riqueza mineral
de Carajás, no Pará.

Os maiores inimigos do Brasil se baseiam do princípio de que
"a arma das multinacionais é o livro de cheques", sendo o estudo
da nossa defesa a incompetência. o medo, a omissão declarada.

Da mesma forma aí está a desmobilização das empresas brasi
leiras ligadas à pesquisa e ao desenvolvimento da Informática no
País, assim como o preenchimento - pelas multínactonaís do setor
- dos espaças até agora ocupados pelas citadas empresas brasilei
ras. É o próprio entreguismo em marcha.

Recentemente, ainda, hOUVe a exoneração do General Andra
da Serpa, Chefe do Departamento Geral do Pessoal do Exército, que
em seu discurso defendeu "correções sem rumo" nas políticas ener
gética, tecnológica, de distribuição de renda e populacional, aler
tando especialmente para a atuação maléfica das multinacionais.

Na verdade, Sr. Presidente e Srs. Deputados, sem coragem, sem
escrúpulos e sem organízaçào cultural, não levantaremos nenhu
ma civilização que expresse gênio e caráter. A 'divida externa e a
Inflação disparam; verifica-se o caos na área da Saúde e da Edu
cação, apesar dos discursos ministeriais; os juros se mantêm altos,
afrontando a pobreza; o petróleo encarece e as mordomias con
tinuam intocáveis.

Sr. Presidente, srs, Deputados, a linguagem que todos falam
não se atualiza, já que, no âmago, o mundo se transforme. no sen
tido de urna nova palavra universal - fraternidade - e para o
pensamento criador e uma ação conseqüente. Quem viver verá!

Era o que tinha a dlzer,
O SR. PEDRO COLIN (PDS - SC. Pronuncia o seguinte dis

curso.) - Sr. Presidente. Srs. Deputados, cabe-me registrar desta
tribuna o recente trabalho apresentado pela Federação da Agri
cultura do Estado de Santa Catarina à análise dos altos poderes
da República, por intermêdio do Sr. Ministro da Casa Civil, Gen.
Golbery do Couto e Silva. Na verdade, vem a tempo um projeto
de lei que detina o campo de ação sindical rural, contribuindo
para um Justo enquadramento sindical e. sobretudo, para o bem
estar e para a tranqüilidade dos homens do campo.

Associo-me, assim, à proposição elaborada pelo Dr. Marcos
~andresen, Presidente da entidade, parecendo que sua propost
çao merece de minha parte todo o apoio. A propoaição acaba de
ser lançada por ocasião do IV Congresso Nacional de Economia
Orizícola, e visa a acabar com a dupla conceituação do trabalha
dor rural, ora pequeno produtor, ora empregado rural bem como
a de empregador rural por módulo empregador peIà utilização
de empregado.

O anteprojeto procura colocar todos os empregados da área
rura! no Plano da CONTAG e todos os ,empregadores e produtores
rurais no Plano da CNA, respectivamente, categorias profissio
nais e categorias econômicas rurais. A definição de empregado
rural e a definição de empresário ou produtor rural espanca a
dificuldade em tela, dando-se nova redação ao preceito do Decre
to-lei n,v 1.166, de 15 de abril de 1971, e por conseqüência, resol
vendo problemas trazidos com o advento da Lei n.O 6.260, de 1975,
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e seu regulamento, baixado pelo Decreto n,v 77.514, de 1976. Em
sua justificativa, apresenta, a certa altura, o presidente da enti
dade dos agricultores catarínenses estas considerações, as quais,
neste momento, faço minhas:

"Convencido de que estamos apelando por uma justa cau
sa, esperamos que, com todo o interesse, se promova o
que necessário, e, na forma que entender por mais adequa
da, sejam corrigidas as distorções existentes quanto ao
enquadramento sindical. Assim agindo, temos certeza de
que brevemente o Brasil terá para o meio rural o enqua
dramento ideal, ou seja aquele que na indústria e no co
mércio é tranqüilo. Categorias profissionais reunindo, em
sindicatos de trabahadores rurais, os trabalhadores rurais
assalariados, ou seja, empregados rurais. E categorias eco
nômicas reunindo. em sindicatos rurais, os empresários
e produtores rurais, todos aqueles que direta ou indireta
mente exercem atividades econômicas rurais."

Sr. Presidente, desejo apelar ao Chefe do Gabinete Civil,
Ministro Golbery do Couto e Silva, para que, por recomendação
própria, o assunto da classificação de empregados rurais em sin
dicatos de trabalhadores rurais, e de empresários ou produtores
rurais em sindicatos rurais mereça um estudo objetivo e rápido,
para que ambas as categorias conquistem, em termos sindicais.
legitima representatividade.

O SR. ANTôNIO ZACHARIAS (PDS -SP. Pronuncia o seguin
te díscurso.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados. é conrortador que,
na reabertura dos trabalhos legislativos, o pronunciamento inicial
- e mais que isso - a relevância dos melhores anseios e os pro
pósitos de rasgar os horízontes do futuro se dirijam às crianças
e. sobretudo. às crianças carentes do Brasil.

A realidade estatística evidencia que cerca de 40% (quarenta
por cento) da população brasileira é constituida de jovens, cuja
faixa etária se situa abaixo dos 15 (quinze) anos.

Em razão disso e a par de tantas outras causas que envolvem
problemas sociais de rundamenal importância, não há como
relegar a necessidade de abrangência dos programas de merenda
escolar. visando ao objetivo de torná-la obrigatória, ainda que
nos períodos de férias.

Ponderável contingente de alunos freqüenta as escolas, ape
nas com a finalidade de servir-se dos alimentos de que se privam,
todavia, durante as épocas de férias.

Nem sempre, em seus lares respectivos, as crianças encon
tram a quantidade e a qualidade dos nutrientes indispensáveis à
saúde, ocorrendo, então, profundo hiato em seus processos fisio
lógicos.

Frise-se que o Ministério da Educação e Cultura, através do
Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos - INEP, realiza tra
balho de pesquísa na área de ensino de 1.° Grau, sob recomenda
ção de sua amplitude, em todo o território nacional, a fim de que
se demonstre, a curto prazo! os motivos de evasão e repetência,
causados por vários fatores, dentre os quais sobreleva o da nutri
ção racional.

De outro lado, decreto do Poder Executivo Instituiu o PRONAN
II - Programa Nacional de Alimentação e Nutrição, autorizando
o atendimento pré-escolar, entre as Idades de quatro a seis anos,
através da Campanha Nacional de Educação Escolar e, em termos
de experíêncía-píloto, face à verificação de que a maioria dos
alunos comparece às aulas, em competo jejum, ou quando não,
submetídos às circunstâncias aquém das necessidades nutricionais
diárias,

Têm-se, portanto, dois aspectos graves: ora a absoluta des
nutrição, ora a alimentação ineficaz, no interregno de perlodos
letivos.

A essa duplicidade de carência, superpõe-se uma terceira, que
é o objeto desta manifestação parlamentar: a nenhuma ou quase
nenhuma alimentação, quando cessam. as aulas, quando se acen
tuam as carências de proteínas, vitaminas, carboidratos, sais mi
nerais, trazendo, como conseqüência, não apenas uma transitória
atrofia física, nesse recesso curricular, senão também a repercus
são na fase subseqüente de retornos aos encargos discentes.

Estamos, Sr. Presidente e Srs. Deputados, coligindo as informa
ções pragmáticas e científicas, suscetíveis de justificar a apresen
tação de projeto de lei, no que concerne ao interesse público de obs
tar a SOlução de continuidade, no tocante à concessão do benefício,
em termos compulsórios, Independentemente dos esporádicos "Pro
gramas de Férias", desenvolvidos com o melhor propósito, mas ain
da sujeitos à sua: natureza facultativa ou experimental.

É importante assinalar, também, que pretendemos submeter
ao Parlamento uma proposição Iegíslatlva que não somente haj a de
considerar a Inínterrupçâo do beneficio, como também oferecer
alternativas que transcendem ao mero aspecto da distribuição de
alimentos.

É de mister sejam prestados esclarecimentos aos alunos acerca
do valor nutricional dos alimentos, sobretudo os alimentos naturais
e integrais, a fim de que as crianças aprendam e possam transmi
tir aos seus famliares as propriedades, contidas em cada produto,
o seu vaor bioógico e a proporção de equiíbrio para a formação
e constituição de céu as e tecidos sadios.

Impossível restringir a importância de tal programa, que é
prímacíal, no concernente à distribuição continuada dos alimentos
- inclusive nas férias - ao mero aspecto de dádiva paternalista,
que pode, tanto quanto deve, receber o complemento acessório da
educação alimentar, representada, talvez, pelo retorno e pela com
preensão das benesses oferecidas pela natureza.

Há milênios, os povos orientais revelam a Importância do prin
cípio único. baseado em fórmula simples, mas eficaz de harmonia
vital, segundo a concepção "yin yang", de onde promana a ener
gia fisica, decorrente da proporção ideal das taxas de sódio e
potássio, além de outros componentes essenciais à vida humana.

Criar-se-iam, então, novos e excelentes hábitos alimentares,
mais econômicos, mais racionais e mais eficazes.

Diretamente, por intermédio de professores, orientados por
publicações explicativas, fornecidas por nutricionistas, as autori
dades responsáveis induziriam os alunos ao consumo de alimentos
racionais.

Nenhuma campanha, talvez, seja mais adequada para a con
secução das medidas preconizadas, senão a da Merenda Escolar.
cujas incumbências têm merecido o interesse e o apreço de outros
países em desenvolvimento.

Impõe-se, em decorrência, a adoção de metas acessórias de
seu prosseguimento, nas circunstâncias de recesso letivo, a par
das instruções que as crianças devem receber sobre as qualidades
nutricionais dos alimentos.

E quem sabe se se poderia tornar válida outra fórmula suple
mentar do programa, que consistiria no estimulo à formação de
hortas e pomares, tanto nas adjacências dos próprios colégios,
quanto em pequenos espaços residenciais ou comunitários,· em
sendo possível fazê-lo. Tal propósito visa a promover o interesse
pela produção de alimentos, valorizar o trabalho agrícola e, sobre
tudo, fomentar o amor à natureza e suas criações para o bem-estar
coletivo.

Alimentar, educando, ou educar, alimentando, mas nutrindo
sempre constituem propostas harmonícamente vinculadas, entre
si, como solução nitidamente pedagógicas.

A estrutura administrativa do País dispõe de órgãos e enti
dades capazes de viabilizar a consecução de uma política Integrada,
capaz de eliminar as aflições de carência material, em seu aspec
to mais angustiante, que é a fome. E a fome não é cíclica, posto
que ela ocorre em época de tarefa escolar ou de seu intervalo, por
isso que é de mister reiterar o tema básico deste pronunciamento:
que a merenda escolar, racionalmente fornecida, enquanto per
duram as aulas, também o seja nos períodos de férias.

O SR. PAULO MARQUES (PMDB - PRo Pronuncia o seguinte
discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, voltamos a esta tri
buna, mais uma vez, para denunciar um fato que, embora não
nos cause mais surpresa ou indignação, pela freqüência com que
fatos semelhantes vêm ocorrendo nos últimos anos, sentimos o
dever de registrar,

A Nação toda acompanhou, há alguns meses e durante várias
semanas, através da imprensa, o noticiário sobre o assassinato de
um jornalista em nossa cidade, Cascavel, em circunstância vio
lentas e misteriosas, envolvendo líderes locais da extinta ARENA,
hoje POS. A televisão e os jornais de circulação nacional foram
pródigos em narrar o crime, bem como as suspeitas de quem se
riam os mandantes.

Passados vários meses, presos alguns suspeitos, ouvidos depoi
mentos e testemunhas, pedida a prisão preventiva de alguns deles,
o assunto parece, como não se podia deixar de prever, estar es
friando. Um dos principais suspeitos, como articulador e interme
diário do crime, o Sargento Artur, da Polícia do Estado, segundo
notícia vinda de nossa cidade, está solto, apesar de sua compro
vada periculosidade, justificada pelos numerosos crimes de que já
participou. Pior do que isto, continua ainda a soldo de outros,
empreitando assassinatos e atos de violência. Ainda há poucos
dias, segundo notícias, foi visto no Município de Guaraníaçu,
vizinho de Cascavel, articulando a morte do Sr. Angelo de Bíazc,
a mando de terceiros e pelas mesmas razões que centenas de
outros crimes já foram cometidos na Região.

A ameaça de morte, evidentemente, não nos surpreenderia,
já que com ela nos acostumamos a conviver nos últimos anos.
a que desejamos denunciar aqui - aliás, também sem maiores
perplexidades - é o fato de, mais uma vez, tal ameaça estar
partindo de elementos pagos pelo povo para fazer respeitar e
cumprir a lei. E não se trata de um despreparado membro da
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Polícia do Estado. Trata-se de um graduado, que, presume-se,
teria feito jILS, por sua conduta e seu preparo, às promoções rece
bidas. Mas, nós, do Paraná, sabemos que não. Já denunciamos
desta tribuna que as promoções na Polícia Militar do nosso Estado
se verificam na razão direta das violências cometidas. Divisas
no uniforme representam hoje o mesmo que, antigamente, repre
sentavam marcas feitas no cabo do revólver: cada morte, uma
marca a mais.

Aiém disso, quando o General Ney Braga; interventor em nosso
Estado, anunciou, há poucos meses, que determinou uma nova
"Operação Jagunço", como a de 1960-61, mostramo-nos céticos,
pois vimos, naquela época, jagunços saírem de nossa cidade
Cascavel, algemados e de jipe, com destino à Capital, e voltarem
livres, de avião do Governo, às custas do Estado, trabalhando pau
a própria Polícia Estadual.

Fomos testemunhas oculares de fatos como este. Conhecemos
a que ponto chegou o cinismo do General-Interventor e por isto
mesmo não nos iludimos com a nova "Operação Jagunço". Passa
dos alguns meses, presos alguns suspeitos ou criminosos comuns,
os verdadeiros patronos do clima de terror e desordem continuam
soltos, ou, o que é pior, sob proteção policial. No caso especifico a
que nos referimos nesta denúncia, sob a proteção e cobertura da
farda e do armamento que o próprio Estado fornece.

Fatos como este, Sr. PresIdente e Srs. Deputados, ocorrem com
freqüência em nosso Estado. Só não denunciamos todos porque o
tempo e as circunstâncias tornam ímpossível fazê-lo.

Para explicá-los, com a palavra o General Ney Braga.
Era o que tinhamos a dizer.
O SR. LUIZ VASCONCELLOS (PDS - MG. PronlUWia o se

guinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, a' teoria eco
nômica nos indica que inflação é universalmente conhecida como
um fenômeno monetário.

A ocorrência de todo processo Inflacionário representa a re
percussão de grandes expansões de meios de pagamentos em pe
ríodos anteriores. É evidente, então, que se intensifique o com
bate à inflação através da contenção da oferta monetária, ou
seja, sobre as causas da inflação.

A luta deve concentrar-se contra os gastos públicos, os ex
cessos de subsídios, os desajustes da dívida públ:tea federal e o
conseqüente déficit do orçamento fiscal.

Ora, os compêndios de economia do mundo Inteiro nos en
sinam que qualquer país sumetido ao regime de inflação e déficit
no balanço de pagamentos só pode reagir através de cortes d,
excesso monetário, ou seja, reduzir a despesa agregada na Eco
nomia. E ainda, se elevar os preços dos bens de exportação em
relação aos bens de produção doméstica. Isto significa viver den
tro de seus próprios meios.

Nós sabemos da clareza dessas verdades. O Governo sabe e
'as autoridades monetárias conhecem perfeitamente estas verda
des econômicas. Baseado nesses preceitos, as autoridades ativam
todo seu arsenal para contornar os efeitos danosos da inflação.

Mas o funcionamento dos instrumentos de ação de que o Go
verno dispõe depende fundamentalmente da evasão voluntária da
sociedade.

Somente pela participação democrática de todos poderemos
tornar possível o desejável.

:F: preciso ter presente que a inflação se alimenta de expecta
tivas e que para inverter essa expectativa tendenciosa é preciso
uma conscientização global, contando com todas as camadas da
sociedade. E somente a partícípação de todos pelo sentimento da
liberdade de agir, pensar, falar democraticamente poderá ofere
cer o campo necessário para que as medidas econômicas das au
toridades governamentais alcancem a repercussão desejada.

E é através dos políticos que se processa o engajamento das
massas.

De fato, todos reconhecem no processo inflacionário o ini
migo público número um.

Mas nós mesmos estamos constantemente repelindo medidas
de cunho saneador. Ainda se pensa num crescimento acelerado
da economia com uma concomitante regressão da inflação. Da
mesma forma aplaude-se quando o índice de correção monetária
nas Cadernetas de Poupança é elevado, porque são recursos a
receber, mas fica-se decepcionado ao verificar que essa mesma
correção Incide nos pagamentos que devemos fazer.

Isto é, suspira-se pelo milagre de uma inflação elevada para
receber, reduzida para pagar. Essa dua.ldade demonstra carên
cia de esclarecimentos que a classe política tem a obrigação de
fornecer, porque aos políticos cabe o contato direto com a socíe
dade, que precisa participar desse combate, porque o Brasil somos

nós. Nós é uma luta só do Governo, mas nossa, de nossa respons
sabilidade.

Portanto, as tendências Inflacionárias só podem reverter
quando o produtor sentir que não pode transferir custos extras ao
consumidor. Quando o consumidor sentir que é preciso fazer uma
híerarquía de suas necessidades e abandonar os bens supérfluos.
Quando o trabalhador se compenetrar de que precisa adequar suas
reivindicações. às possibilidades da empresa, sob pena do risco da
recessão e conseqüente desemprego, E, também, quando o Gover
no ajustar seus projetos aos limitados recursos de que dispõe. Pela
simples razão lógica, extremamente penosa mas absolutamente
verdadeira, de que a soma das partes não pode ser mais que o
todo.

O distanciamento da sociedade ao combate à inflação deve-se
virtualmente à sua pouca participação no processo. A linguagem
utilizada sempre foi técnica, quando deve ser polltica, didática e
até cartilhesca.

Até o óbvio precisa e deve ser explicado, para que o peso da
responsabilidade de compreender seja estímulo à participação e
ao engajamento de que o Pais tanto precisa na luta contra o pro
cesso inflacionário.

Sem a partícípação democrática da sociedade, as medidas,
embora precisas e acertadas, não alcançam a repercussão espe
rada. Porque atos econômicos são técnicos mas seus efeitos são
sociais. Portanto, somente a sociedade pode legitimar esses atos.
E o processo de legitimação é que confere, através da participação
democrática, o poder de tornar o povo partícipe e não apenas
paciente de uma luta que diz respeito a todos nós, brasileiros. A
abertura democrática, reiteradamente colocada como estandarte
do Governo do Presidente João Figueiredo, é a única ponte capaz
de unir todas as camadassoclais do País em torno de objetivos
comuns.

As liberdades democráticas são, portanto, o ingrediente ím
preseíndível para que as medidas econômicas de combate à infla
ção atinjam todos e contem com a participação de todos.

O SR. WALBER GUIMARAES (PR. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, srs. Deputados, para que fique registrado nos.
Anais desta Casa, passo a ler nota divulgada hoje à imprensa
pela Confederação Nacional dos Bispos do Brasil:

"Nota Oficial da Presidência da CNBB
A crise social que o Brasil vem atravessando criou uma
situação grave, que preocupa a todos e , Através de sua
hierarquia local, vivendo de perto o desenrolar dos acon,
tecimentos, a Igreja tomou posição, sem compromissos
com partidos. Seu posicionamento despertou reações es
candalizadas naqueles que desconhecem ou se recusam a
reconhecer aquilo que de fato está em jOgQ nesta crise.

Os auténticos líderes operários sempre repudiaram ma
nobras de infiltração dos Interessados em manipular o
povo para objetivos estranhos à própria consciência po
pular e ao amor para com a Pátria.

Não está em jogo apenas o índice de produtividade, o piso
salarial e a estabilidade, que, em outro contexto, seriam
objeto de negociações, sem o recurso à violência. O que
está em jogo, na crise, é a própria organização dos meca
nismos da política social do País. A verdade é que até
agora ela foi outorgada na medida em que aliviava ten
sões, a afetar os verdadeiros árbítroa das concessões. Ago
ra acontece um fato novo, que é simplesmente este: as
centenas de milhares daqueles que são afetados pela po
lítica social querem participar das decisões que atingem.
diretamente sua vida, seu trabalho, sua família. Não que
rem impor, desejam negociar, querem participar, porque
já compreenderam a inconsistência de uma política de
concessões feitas em resposta a conflitos de altos custos
sociais.

A pretensão é justa. É exigência elementar de uma de
mocracia que se pretende não só política, mas social e
econômica.

Se a pretensão é justa, não há motivos para escândalos,
se a Igreja lhe dá o seu apoío. Se a pretensão é justa,
não há grandeza em pretender opor à justiça uma du
vidosa legalidade. Para além de uma lega.lldade formal,
é preciso sempre visar aos imperativos da justiça. Os'
operários aprenderam no sofrimento que infelizmente a
legalidade não é igual para todos. mes sabem dos subor
nos, dos repasses secretos de custos ao consumidor da
captação de recursos e subsídios pa.ra minorias, para os
favores do empreguísmo e a ostentação das mordomias.
A Igreja ama sinceramente a todos, mas repele a injus
tiça, a hipocrisia e a ímpostura,
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Nos _momentos de intensa turbulência. a solução é ga
nhar altura. E na críse atual. ganhar altura significa o
caminhar para um pacto social que respeite a diginidade
e aceite a participação do povo nas decisões que são vi
tais para a Nação. A paz só é possível com justiça e a
justiça não se consolida com o jogo ambíguo das ou
torgas e capitulações. A justiça se consoiida pela partici
pação. Só um povo que participa é capaz de aceitar com
dignidade os sacrificios, para o bem comum. antes que
esses sacrtf'iclos se tornem intoleráveis."

Sr. Presidente. Srs. Deputados, esta nota dura da CNBB é uma
resposta à altura da Igreja ao eminente Líder do Governo no Se
nado. Senador Jarbas Passarinho, e ao Sr. Said Farhat, que. não
encontrando solução para a crise do ABC. criada pelo próprio
Governo, procuram culpar os maís legítimos representantes da
Igreja Católica por infiltração comunista e por chefiarem a gre
ve. Que o Governo se compenetre das suas responsabilidades e
deixe a Igreja em paz, porque ela serve ao povo oprimido deste
País.

O SR. RONAN TITO (PMDB - MG. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, srs, Deputados. já não somos mais suprendídos
com as declarações dos Ministros de que a greve dos professores
de Minas Gerais é ilegal. Já se tornou rotineiro. quando os tra
balhadores entram em greve para pleitear melhor salário, tais
movimentos serem sumariamente declarados ilegais pelo Poder
Central. No entanto. pergunto: é legal o que recebem os traba
lhadores do ensino de Minas Gerais, que às vezes não chega a
ser o salário mínímc? É legal o trato de que têm tido os traba
lhadores do ensino por parte da Secretaria de Educação e do
Governador de Minas Gerais?

Estou, no momento, Sr. Presidente e Srs. Deputados. muito
preocupado não só com a legalidade, mas também com a justiça,
e pergunto: é justo remunerar mal aqueles que se dedicam a tão
nobre mister? E o futuro deste Pais como ficará? As professoras
que trabalham com amor e abnegação, a despeito do seu redu
zido salário. recebem estímulo para tanto?

Vou além. Sr. Presidente, que estímulo terá o jovem de hoje
para ser o professor de amanhã, em vísta do salário e do trata
mento que o Governo dispensa aos professores? O que preten
dem os governantes? Houve época em que os professores ganha
vam razoavelmente e, a par disso, tinham grande conceito na
sociedade. Aos poucos foram subtraindo-lhes os salários, mas a
dignidade no trato ainda persistia. Eram distinguidos. e isso ain
da lhes dava algum status. Agora os professores em Minas Ge
rais são tratados a jatos de água. Na minha terra há um novo
tipo de coação. Os diretores de estabelecimentos de ensino fazem
ameaças às professoras que pretendem entrar em greve. O Go
verno está-se valendo dos diretores e seus auxiliares diretos, seus
braços compridos. para reprimir as professoras que. numa atitude
justa, reivindicam melhor salário. Protesto contra essa atitude
das diretoras, que deveriam ver nas suas colegas uma atitude po
sitiva ao reivindicarem melhor salário. E pergunto que futuro
terá este País? O nosso Estado, que tem sido castigado, foi pe
nalizado com um Governador "biônico", nomeado. oriundo do
Piauí. que, além de incompetente. gosta de perseguir as profes
soras na antigamente chamada Praça da Liberdade, hoje cons
purcada pelo referido Governador. Que não se aumente a humi
lhação a que se submete o Estado de Minas Gerais.

Era o que tinha a dizer.

O SR. MARCELO CORDEIRO (PTB - BA, Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, quero expressar a minha
solidariedade aos trabalhadores metalúrgicos de São Paulo, no mo
mento em que a Nação assiste. perplexa, à incompetência, à vío
lê?cia. ao desvario mais de que de um Governo, de um regime que
nao se encontra a serviço do Brasil. já que cada vez mais se dís
tancía das aspirações do povo. Os acontecimentos do ABC paulista
sao a demonstração inequívoca. clara e contundente de que a vio
lência institucionalizada e o arbítrio ainda permanecem como nor
mas evidentes que orientam a ação do atual Governo e do atual
regime. Apelar para a legislação fascista. autoritária e ultrapassa
da para. novamente, reprimir as aspirações justas dos trabalhado
res é um revelação de que o processo de abertura política, tão du
ramente conquistado por nosso povo e pelas elites democráticas da
Nação, encontra-se à beira de um impasse. Sr. Presidente, Srs.
Deputados. assistimos em São Paulo a episódios que teriam duas
marcas fundamentais. A primeira, quando os trabalhadores meta
lúrgicos, utilizando-se de um direito universal, entravam em greve
para, legitimamente, pressionar as autoridades nas suas demandas
salariais, Das negociações havidas coube ao Tribunal Regional do
Trabalho de São Paulo, utilizando sua competência normativa, ar
bitrar em cerca de 7% a taxa de produtividade da categorta pro
fissional. Por outro lado, aquele Tribunal se julgava incompetente
para julgar da legalidade da greve. Bastou que os trabalhadores
colocassem mais duas reivindicações legítimas, ambas tendentes a
confirmar, na prática, as vitórias salariais que por acaso obtivessem

nas negociações em curso e a que acabavam de obter com a decisão
do Tribunal, a primeira, a da estabilidade por um ano. No ano
passado. houve mais de quatro mil e oitocentas demissões. O Fun
do de Garantia do Tempo de Serviço, no período posterior ao rea
juste salarial, teve, como nunca, aumentada a taxa de requisição
por parte dos trabalhadores. Portanto. tratava-se de legítima e jus
ta aspiração. A pressão das multínaclonaís. o interesse do Governo
em proteger o grande capital para salvar a economia capitalista
brasileira - selvagem sob todos os aspectos - da recessão e da
crise, impediu que ali se encontrasse uma solução pacífica. E o que
vimos foi a violência da intervenção, da destituição e da prisão de
grevistas. E o que vemos agora são os trabalhadores mobilizados
manterem os seus pontos de vista e as suas justas reivindicações,
e toda a sociedade civil brasileira, no que ela tem de mais expres
sivo e legítimo, levantar-se contra os acontecimentos em São Pau
lo. Por isso, o nosso Partido, o Partido Trabalhista Brasileira, sec
ção da Bahia, através da sua COmissão provisória, divulga, hoje,
nota da seção baiana de apoio e de solídariedade à greve dos me
talúrgicos. Peço a V. Ex." que considere como lida a nota do Par
tido Trabalhista Brasileiro da Bahia e que a faça inserir nos Anais
desta Casa. li: a seguinte:

"NOTA

A Comissão Provisória Regional do PTB, Estado da Bahia.
examinando a situação nacional, em face das greves de
São Paulo, na sua reunião de hoje, decidiu fazer o seguin
te pronunciamento:
a) a degradação do salário resulta da inflação e esta do
processo espoliativo da economia nacional, secularmente
submetida ao capital estrangeiro. Sem a mudança dos ter
mos desta equação, retomando o país a posse de si mesmo.
não há salário que cubra as necessidades minlmas do ho
mem brasileiro;
b) por esta razão básíca não há como negar apoio aos
trabalhadores metalúrgicos paulístas:

c) o processo político brasileiro, em busca das líberdades
democráticas, não deve sofrer abalos. A intervenção nos
Sindicatos, a destituição dos seus dirigentes e a prisão de
personalídades da vida política e social de São Paulo, me
receu nosso mais decidido repúdio, pois tudo corria na
mais absoluta ordem e sem nenhuma ameaça à paz e à
concórdia;

d) a reivindicação de garantia de emprego, após os novos
níveís salariais, é correta e justa, se observarmos que, no
ano passado, depois dos aumentos, houve despedida em
massa nos principais centros industriais de todo o pais;

e) que os acontecimentos de São Paulo não sirvam de pre
texto governamental para recuos legislativos e intimida
ções à livre organização e reivindicações dos trabalhado
res. É essencial preservar o reaí uste automático dos salá
rios, rapidamente reduzidos pela inflação, adotando cri
térios justos para todas as regiões. É indispensável, entre
tanto, complementá-lo com um acréscimo real, livremente
negociado que venha compensar o longo período de con
tenção e mesmo espoliação salarial à sombra do arbítrio
e da repressão;

f) dar todo o apoio às gestões em curso pela retomada do
diálogo entre operários e empresários que alguns parla
mentares promovem em São Paulo.

Salvador. 22 de abril de 1980."
O SR. WALDMIR BELINATI (PDS - PR, Pronuncia o se

guinte díscurse.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados. ocupamos a
tribuna para solidarizar-nos mais uma vez com a CNBB - Con
feréncia Nacional" dos Bispos do Brasil, pelas posições que a Igre
ja vem assumindo no episódio da greve dos metalúrgicos.

A greve do ABC paulista reflete a necessidade de reorgani
zação dos mecanismos da política social do País, exigência ele
mentar de uma democracia que se pretende não só política, po
rém social e econômica, sem compromissos partidários, mas com
justiça e igualdade de oportunidades e direitos para todos.

Passamos a ler. Sr. Presidente, para que conste de nosso pro
nunciamento, a nota oficial da Presidência da CNBB, divulgada
ontem, sobre a greve dos metalúrgicos do ABC, dizendo que o que
está em jogo na crise atual é a própria organização dos mecanis
mos da política social do pais "que até agora foi outorgada;'na
medida em que aliviava tensões, sem afetar os verdadeiros árbi
tros das concessões":

"NOTA OFICIAL DA PRESIDJ!;NCIA DA CNBB

A crise social que o Brasil vem atravessando criou uma
situação grave. que preocupa a todos. Através de sua hie
rarquia local, vivendo de perto o desenrolar dos aconteci
mentos, a Igreja tomou posição, sem compromissos com
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partidos. Seu posicionamento despertou reações escanda
lizadas naqueles que desconhecem ou se recusam a reco
nhecer aquilo que de fato está em jogo nesta crise.

Os autênticos lideres operários sempre repudiaram mano
bras de infiltração dos interessados em manipular o povo
para objetivos estranhos à própria consciência, popular e
ao amor para com a Pátria.
Não está em jogo apenas o indice de produtividade, o piso
salarial e a estabilidade que, em outro contexto. seriam
objeto de negociações, sem o recurso à violência. O que
está em jogo na crise é a própria organização dos meca
nismos da política social do Pais. A verdade é que até
agora ela foi outorgada na medida em que aliviava ten
sões, sem afetar os verdadeiros árbitros das concessões.

Agora acontece um fato novo que é simplesmente este: as
centenas de milhares daqueles que são afetados pela polí
tica social querem participar das decisões que atingem di
retamente sua vida, seu trabalho, sua família. Não que
rem impor, desej am negociar, querem participar, porque
já compreenderam a inconsistência de uma politica de
concessões feitas em respostas a conflitos de altos custos
sociais.
A pretensão é justa. É exigência elementar de uma demo
cracia que se pretende não só politica. mas social e eco
nõmica.

Se a pretensão é justa, não há motivos para escândalos
se a Igreja lhe dâ o seu apoio. Se pretensão é justa. não
há grandeza em pretender opor à Justiça uma duvidosa
legalidade. Para além de uma legalidade formal é preciso
sempre visar aos imperativos da ,Justiça. Os operários
aprenderam, no sofrimento. que. infelizmente, a legalida
de não é igual para todos. Eles sabem dos subornos. dos
repasses secretos para minorias. para os favores do ernpre
guísmo e a ostentação das mordomias.

A Igreja ama sinceramente a todos, mas odeia a injustiça.
a hipocrisia e a Impostura.

Nos momentos de intensa turbulência, a solução é ganhar
altura. E, na crise atual, ganhar altura significa o cami
nhar para um pacto social que respeite a dignidade e
aceite a participação do povo nas decisões que são vitais
para a nação. A paz só é possível com justiça. e a justiça
não se consolida com o jogo ambíguo das outorgas e ca
pitulações. A justiça se consolida pela participação. Só
um povo que participa é capaz de aceitar com dignidade
os sacrifícios para o bem comum, antes que esses sacrifí
cios se tomem Intoleráveis."

Queremos ainda, Sr. Presidente. manifestar nosso desconten
Lamento em relação ao Ministro Murilo Macedo. responsabilizan
do-o pelo ônus acarretado à Nação e o conseqüente repasse dos
prej uizos da greve dos metalúrgIcos ao consumidor brasíleíro.
pois. desde o início da greve, o Sr. Ministro assumiu uma postura
nitidamente pró-empresa, esquecendo-se de que os metalúrgicos
também são brasileiros, a grande maioria explorados pelo capi
tal estrangeiro. Na condição de Ministro do Trabalho. o Sr. Mu
rüo Macedo, através do diálogo com os trabalhadores. deveria ter
se empenhado para evitar a deflagração da greve e seu prosse
guimento.

Cabe aqui, portanto, a manifestação de nosso descontetamen
to em face da atitude de S. Ex. a , num momento dificil e delicado
para a vida do País, em que bilhões de cruzeiros e milhares de
operários estavam em jogo, por ter faltado com suas obrigações
de Titular da Pasta do Trabalho. Quando deveria estar atento aos
acontecimentos relativos à sua área, ncgou-se-sa comparecer à
Assembléia dos Metalúrgicos, para poder participar, em Maringá
- Paraná, de um desfile de animais e de bois, como se a boiada
fosse .maís Importante do que os metalúrgicos. Não conseguírnos
ver qualquer ligação importante entre o Ministério do Trabalho
e um desfile de animais, ainda que estes sejam de raça.

Tais observações, é bom que se diga. partem, inclusive, de
pessoas que sempre apoiaram o Governo e que ainda hoje têm
compromisso com o PD8. Em entrevista a conceituados jornalistas
da "Folha de Londrina" e do "Diário de Maringá", bem como ao
radialista Paulinho Fernandes, o Sr. Ministro do Trabalho afir
mou que deveria ter ido à Vlia Euclides no sábado, mas, como já
havia assumido o compromisso de ir a Maríngá, para a exposi
ção de bois, não pôde fazê-lo. E, lá mesmo, por mais de uma vez,
provocou a ira dos presentes, ao afirmar, numa alusão a Lula:
"Não gosto de barbudos na minha frente". Seria esta uma atitu
de correta e defensável, quando assumida por um Ministro? Jus
tamente o do Traba;ho? seria este o motivo da intervenção nos
sindicatos e da prisão de seus dirigentes? Ou tudo não passou de
mais uma discriminação abominável contra a força de trabalho
nacional?

·0 SR. LUIZ LEAL (PP - MG, Pronuncia o seguinte discurso):
Sr. Presidente, Srs. Deputados, o Presidente João Figueiredo, num
ato democrático, que à primeira vista Impressionou as camadas de
opinião pública do Pais. foi o primeiro cidadão a filiar-se no Par
tido Democrá tlco Social.

Tal atitude veio entusiasmar e estimular os demais compo
nentes daquela agremiação política. Mas, aposto o autógrafo do
Chefe de Estado no livro de filiados do Partido, causa a mais pro
funda estranheza o fato de que o Presidente da República. ao ter
nar-se adepto do Partido Democrático Social, cuja carta de princí
pios defende o processo das eleíçôes diretas, se tenha revelado. na
prática, contrário a este comportamento eleitoral.

Este aspecto vem intrigando os circulos mais categorízados da
politica brasileira, .mesmo nos arraiais do Governo onde lúcidos
postulantes da politíca entendem não ser admissível nem plausível
uma controvérsia desse tipo. O Presidente João Figueiredo, em
constantes atos públicos e em contacto com os chamados correligio
nários, tem-se manifestado favorável ao voto direto, E há de lem
brar-se que seu venerável e ilustre pai. o Deputado e General Eu
clides Figueiredo, quando deputado à Assembléia Constituinte de
1946 e um de seus formuladores. defendia, da tribuna da Cámara
dos Deputados, quando a Capital Federal ainda se encontrava no
Rio de Janeiro, as liberdades públicas e as franquias constitucio
nais do cidadão.

Obviamente. o homem público, Euclides Figueiredo, pai do atual
Presidente da República. revelou-se uma das expressões modelares
do bom-senso. do cidadão democrata e. além do mais, do verdadeiro
adepto das grandes causas do povo. Manifesto, por isso, meu estado
de amargura, se não de decepção, ao perceber que o Presidente
João Figueiredo esteja a criar uma situação de expecativa e de so
bressalto. ao tumultuar seu próprio racíocinío, eis que, na mesma
ocasião em que apôe seu nome no livro de filiados do PDS. se ma
nifesta contrário às eleições diretas e ao próprio ritmo de ativação
da abertura democrática, já que. a esta altura. não é mais possivel
adiar-se o processo de normalização constitucional do Pais,

Passamos 15 anos sob o manto negro de um regime totalitário
com a supressão arbitrária das franquias democráticas. Ao sair o
Brasil da noite da ditadura e ao perceber os primeiros clarões da
restauração democrática, temos. pelo menos, de manifestar fi cer
teza de que o Presidente João Figueiredo recolocará seus pontos de
vista nos devidos lugares, passando a ser um colaborador mais di
reto, na qualidade de primeiro mandatário da Nação. no nosso su
premo esforço de devolver os direitos de voto direto. de manifes
tação de pensamento. com a conseqüente queda da censura. ao
povo brasileiro, porque, assim, estará nossa gente retomando o seu
verdadeiro caminho. na história das naQões livres.

O SR. ANTONIO AI'IARAL <PDS -'PA, Pronuncia o se!:,uiIlte
dlscurso.) - Sr. .Prestdente. 81'S. Deputados. o Governador do meu
Estado é um homem estranho. Diz uma coisa e faz outra, ao con
trário do que afirma. Fala de congraçamento entre- as lideranças do
PDS paraense, em entrevista, ao r-egressar de Brasilia, onde esteve
tentando por todos os meios invalidar uma decisão da Comissão
Provisória Nacional. Deu-se mal, quer no gabinete do Ministro
Chefe da Casa Civil. quer em outros gabinetes do Palácio do Pla
nalto. Voltou a dar-se mal no gabinete do Senador José Sarney,
que, aliás. em termos corteses, lhe feJ ver que não aceitava a agres
são que os desputados ligados ao tovernador haviam dirigido â
Comissão Nacional. Ademais, lembreu-lhe o senador Sarney a ina
bilidade da sua nota de protesto (POis foi feita sob sua ortentacão i

quando confessa não ter prestígio jlfIlto ao Presidente da República.

Voltou, ainda, a dar-se mal no .!gabinete do Ministro da Justiça.
de quem recebeu conselho para nãb decretar intervenção no Muni
cípío de Muaná. O Ministro, nosso ilustre colega Deputado Ibrahim
Abl-Ackel, entregou-lhe um parecer oficiosamente. aliás nem mes
mo assinado, porque - disse o Ministro - e o Governador o consul
tasse oficialmente o parecer sería assinado e contrário â interven
ção. Pois o Governador Alacíd :Nunes sai daqui e, ao chegar ao
Pará, para vingar-se do fracasse que foi sua visita a Brasília, deci
diu praticar a intervenção nos ~unicípiosde Muaná e Santa Maria,
Trata-se de medida destinada a amedrontar os partidários do Se
nador Jarbas Passarinho, o líder maior do meu Estado. Enga.aa-se
o Governador, porque é muito precário o pretexto utilizado e não
chega a encobrir a verdadeira razão, que é mesquinha.

O Governador, que concede poucas entrevistas à imprensa, deu
uma ao retomar a Belém. Para encobrir a sua derrota. disse que
veio a esta Capital unicamente para tratar de búfalos, no Minis
tério da Agricultura. o que é uma desculpa esfarrapada. Ao mesmo
tempo, dizia estar disposto a marchar em cornpostcão com o sena
dor Jarbas Passarinho. fortalecendo o Partido. Isso, as palavras
Falsas, como se vê, quer com relação aos búfalos, quer quanto ao
seu verdadeiro propósito, desmascarado que foi por sua própria de
cisão de praticar violência inominâvel contra nossos companheíros
de Partido. Mas a resposta o Governador terá, nas urnas, quando
o povo de minha terra, que não se deixa intimidar por íntímídaçóes.
o julgar e ao seu governo.
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Sr. Presidente, passei também três telegramas - ao Presidente
da República, ao Ministro Ibrahlm Abi-Ackel e ao Ministro Golbery

do seguinte teor:
"Pesa-me comunicar Vossêncla que Governador Alacid Nu
nes dando cumprimento sua ameaça de que destruiram In
fluência Jarbas Passarinho neste Estado vg acaba de de
cretar intervenção nos Municípios de Muanah et Santa Ma
ria cujos prefeitos são nossos leais correligionários PD8 pt
Mais outras intervenções estão sendo aguardadas nos pró
ximosdias vg em virtude prefeitos recusarem submissão
política ao grupo aiacídísta pt Apelo eminente amigo Im
pedir essa desagregação partidária que fere autonomia mu
nicipal et perturba o ritmo admínístratívo ao mesmo tem
po prejudica nosso grande partido pt Renovo vossêncta
protestos fidelidade e alto apreço."

Era o que tinha a dizer.
O SR. ANTôNIO MARIZ <PP - PR. Sem revtsao do erader.)

- Sr. Presidente, Srs. Deputados, trago uma denúncia que conside
ro das mais graves e que está fundada num telegrama dirigido ao
Sr. Ministro da Justiça pelo Deputado Agassía Almeida, da Paraíba,
e que foi retransmitido ao Deputado Carneiro Arnaud e a mim.
Trata-se da extensão do "esquadrão da morte" ao território parai
bano, do surgimento da figura sinistra do "Mão Branca", também,
em nosso Estado. É a proliferação das medidas de violência, que
são criminosamente toleradas por diversos governos. Na Paraíba,
a administração do atual Governo do Estado notabilizou-se, em
seu primeiro ano, pela ocorrência de suicídios nas prisões, que fo
ram, inclusive, objeto de denúncia na tribuna desta Casa e de in
vestigações, segundo cremos, do Conselho de Defesa dos Direitos da
Pessoa Humana. Agora, sob as vistas passivas do governo estadual,
multiplicam-se os assassínios misteriosos - que não são tão mis
teriosos assim - e que incidem exatamente nas camadas mais po
bres da população, na forma de extermínio puro e simples dos que
se vêem acusados por crimes comuns.

Isto, Sr. Presidente. em um Pais cuja Lei Maior proíbe termi
nantemente a pena de morte e a prisão perpétua. Não se pode
admitir, sem o mais veemente protesto, que se transrírada Justiça
a competência do julgamento e que se dê às autoridades policiais,
as forças de repressão poderes de que, nem a Justiça, nos seus mais
altos níveis, dispõe. Esta a denúncia que trago. E para que fique
registrado nos Anais da Casa, passo a ler o referido telegrama:

"Deputados Antonio Mariz e Carneiro Arnaud

Câmara Federal - Brasília DF.
Comunico caros correligionários estou encaminhando atra
vés telex dirigido Ministro da Justiça clamor população
camplnense face escalada da violência desfechada esqua
drão facínora denominado "Mão Branca" e solicito emi
nentes conterrâneos levar tribuna Congress~ Nacional si
tuação pânico que domina cidade Campina Grande com a
Implantação sinistra organização de confessáveis fins de
justtçamento pt Eis na íntegra o teor da mensagem que
enderecei ao Ministro da Justiça.
Ministro Abi-Ackel
Ministério da Justiça
Brasília - DF.
Em Campina Grande, cidade com mais de 300 mil habitan
tes e um dos maiores centros de desenvolvimento da região
nordestina, com duas universidades vg desfecha-se violên
cia comandada por organização facinora denominada "Mão
Branca'", onda de matança sumária de supostos marginais
abatendo-se sobre a população o pânico da insegurança fa
ce a escalada da violência.
Urge providências drásticas deste ministério através dos
seus órgãos competentes a fim de deter essa avassaladora
onda de terror vg detendo-se estes trágicos justiceiros das
caladas da noite pt
O analfabetismo e a fome vg falta de educação geram os
desesperados do mal que não deve ser combatidos por exe
cuções sumárias de organizações criminosas agindo às es
condidas e sob terror.
O justlçamento sangüinário do esquadrão da morte que
infesta Campina Grande atinge e enxovalha a justiça e a
lei vg ambas malbaratadas por algozes pt
Aos que resvalam na senda do crime aprisione-os nas co
lônias agrícolas para recuperação pelo trabalho como a
veradeira política a ser adotada pelos governos pt
Desfechada a violência contra o mal vg quem afinal res
ponderá pela justiça? O que tomba assassinado ou o mata
dor sinistro de missão inconfessável pt
Levo portanto a V. Ex." Sr. Ministro como Promotor de
Justiça a apreensão da comunidade campinense e aguarda
mos urgentes providências.

Respeitosas saudações, Agassiz Almeida, Deputado Federal.
l.°-Suplente. "

Era o que tinha a dizer.

O SR. JOEL VIVAS (PP - lU. Pronuncia o seguinte díscurso.)
Sr. Presidente, Srs. Deputados, achamos por bem levar ao co

nhecimento do Ex.m o Sr. Presidente da República, João Baptista
Fíguelredo. a triste sorte dos médicos recém formados e que não
têm esperança de conseguir residência médica, a fim de comple
mentar seus conhecimentos através de colegas mais experientes.

Hoje, em reunião na Comissão de Saúde, aprovamos um proje
to relacionado com os residentes de Medicina. Se a proposição,
porém, vai ser aprovada pelo Plenário da Câmara ou do Congresso,
é uma interrogação. Somos de opinião de que, caso não o seja, o
Sr. Presidente da República deveria, através de seus represen
tantes na Câmara e no Congresso e após ouvir as reais reivindica
ções dos médicos residentes, encaminhar um projeto que viesse a
atender, de uma vez por todas, aos reclamos e sofrimentos desses
profissionais, que nada mais querem do que justiça.

Triste é saber, Sr. Presidente, como agora acaba de acontecer.
que, em desastre de aviação, morreu, entre outras pessoas, um re
sidente de Medicína, nada deixando para sua mulher e seus filhos,
pois era residente e não contava com nenhum amparo legal.

Aqui fica, pois, um apelo ao Sr. Presidente da República, de um
médico que, para sua formação, teve que enfrentar Inúmeras difi
culdades até se tornar especialista, expondo sua família a ficar
sem amparo, como acontece com muitos dos que agora vivem im
plorando uma situação legal.

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG (PDS - SE. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srs. Deputados, trago, nesta
tarde, a tribuna um tema regional, um tema evidentemente de
Sergipe mas que, tem conotações nacionais, porquanto voltado
para uma política de correção dos desníveis regionais no espaço
econômico brasileiro.

Refiro-me à iniciativa tomada pelo Governador Augusto do
Prado Franco, encaminhando ao Presidente da EMBRAPA uma
exposição elaborada pela Secretaria de Agricultura de Sergipe, no
sentido de se implantar, em nosso Estado, o Centro Nacional de
Pesquisas com a Cultura de Coco.

Trata-se de documento da maior importância, tendo em vísta
o empenho do Governo Federal em dinamizar as economias dos
Estados através de seus recursos naturais, e é, sem dúvida, o coco
um dos produtos básicos da economia sergípana,

Alcança nossa produção a cifra expressíva de 455 milhões de
frutos, colhidos numa área que representa aproximadamente 94
por cento da área de produção total do Pais. Além disso, um
outro argumento a este se junta em favor da criação desse Centro
Nacional de Pesquisas, o que diz respeito à facilidade de acesso
aos campos de plantio e colheita, próximos dos centros urbanos,
encontrando-se ainda em Sergipe um parque industrial ligado à
cocoicultura no montante de 21 unidades.

Objetivo e breve, o documento encaminhado à EMBRAPA
resume a situação da cultura de coco em Sergipe, destacando o
fato de que se. trata de um produto que ocupa o segundo lugar
na economia sergipana, com uma participação de 13 por cento do
valor bruto da produção agricola. enquanto em Alagoas, Ceará
e Bahia esse percentual fica tão-somente em nível de 3,5%, 3,2% e
0,9% respectivamente.

Além disso, localiza-se em Sergipe o maior parque industrial
voltado para a transformação da palmaceía, tendo iniciado novas
técnicas de processamento num total de 6 unidades.

Desde 1938, funciona em Aracaju uma Estação Experimental
que se ocupará exclusivamente do coco, da sua cultura, e, para o
desenvolvimento das pesquisas, dispõe de uma área de 1.751
hectares, adquirida recentemente pela EMBRAPA.

Considerando, assim, a Importância do coco na economia de
Sergipe e por extensão do Nordeste, vale destacar o ponto de vista
do Secretá.río de Agricultura do meu Estado, que considera urgente
e necessária a criação do Centro Nacional de Pesquisas com a
Cultura do Coco, "face ao risco de perda desse benefício para
outros Estados, o que traria reflexos. altamente negativos para a
nossa economia como um todo". associamo-nos a essa solicitação
apelando para o Sr. Presidente da EMBRAPA, Dr. Ellzeu Alves,
no sentido de atender a essa pretensão que é de todos os sergí
panos, conferindo a Sergipe o Centro Nacl.onal de Pesquisas com
a Cultura do Coco.

O SR. JADER BARBALHO (PMDR - PA. Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, a intransigên
cia, a insensibilidade e a Intolerância governamental demonstradas
no episódio da greve dos trabalhadores metalúrgicos de São Paulo,
onde o Governo tomou o partido do capital contra o do trabalho
e preferiu postar-se ao lado das muítínacíonaís, contrário, por
tanto, à sofrida classe trabalhadora, além de ordenar as prisões
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de líderes sindicais e de advogados. bem demonstram o grau de
con vencimento democrátíco dos pseudo-arautos da "abertura
politica"

Procurou-se ainda responsabilizar a Igreja e até imaginou-se
o surgimento de uma nova "Questão Religiosa". tudo isso porque
bispos e padres dentro do espírito de fraternidade cristã e de
justiça social. resolveram ficar ao lado dos oprimidos.

Lamentavelmente, a escalada da violência governamental não
ficou apenas em São Paulo. já que agora atinge também os pro
Iessores de Minas Gerais, sem que o Governo tenha tido antes a
preocupação de conhecer as causas que motivaram as greves e
procurado dar-lhes solução. dentro dos crítêrros de Justiça. sem
apelar. como fez, para a violência.

Para demonstrar a justeza das reivindicações partida dos
diversos setores populares. trago ao conhecimento da Casa a infor
mação de que. no Município de Castanha1, Estado do Pará. várias
centenas de mestres, pertencentes à rede municipal de ensino,
paralisaram suas aulas por motivo salarial. pois, por incrível que
possa parecer, estão recebendo apenas a metade do salário mini
mo regional. o que constitui flagrante injustiça.

Como se vê. é o próprio Poder Público que não paga a seus
servidores o minlmo Indispensável para o sustento individual. nem
mesmo quando se trata do ~etor educacional.

Esperamos que, em lugar da interferência do Ministro do
Trabalho, que certa:mente tentará. mais uma vez. resolver pro
blema social com violência, intervenham o Ministro da Educação
e o Governador do Pará. com vistas a estabelecerem a justiça
salarial no caso dos professores de castannat, promovendo a com
pleta revisão de vencimentos do professorado do Pará. onde. repe
timos. uma grande parcela não recebe sequer o salário mínimo.

O SR. AROLDO MOLETTA (PDS - PRo Pronuncia o seguinte
dtscurse.) - Sr. Presidente, Srs. Deputadoa. na semana próxima
passada, precisamente dia 11 de abril, o Presidente do INCRA.
Paulo Yokota, juntamente com o Coordenador Regional !lo Estado
do Paraná. José Guilherme Lobo Cavagriart, e o Presidente do
Instituto de Terras e Cartografia, Joaquim Severino. estiveram
no Distrito de Missat. Municipio de Medianira entregando aOS
ocupantes de diversas glebas desapropriadas, para fins de. r~gu
Iarízaçâo fundiária. títulos definitivos que os tornam Jegitímos
proprietários de suas parcelas ocupadas de acordo com a cultura
efetiva e morada habitual.

O acontecimento da solenidade "sem pompas", que sempre
caracterizam a entrega de títulos feita pelo INCRA no Estado do
Paraná, levou a quase duas mil familias de agrtcultores a tran
qüilidade social almejada. em decorrência do grandioso trabalho
que o INCRA vem desenvolvendo na região oeste e sudoeste do
Estado na chamada faixa de fronteiras. desde 1968, quando se ins
talou. ~m Cascavel. o Distrito de Terras Paraná/Santa Catarina
do extinto IBRA.

De 1968 a 1974, o INCRA, através do seu Projeto Fundiário
com sede em Cascavel, atuando com uma estrutura de menos
de 100 funcionários, entre técnicos e burocratas, para a~nder a
6.332.600 hectares. nos mais diversos e complicados eonflítos pela
posse da terra, conseguiu levantar, medir e demarcar 3.555 imo
veis fazendo a entrega de 12 títulos definitivos, em 1968; 51, em
J969; 64, em 1970; 410, em 1971; 822. em 1972; 989, em 1973.. e 1.207,
em 1974. totalizando uma área de 86 834.28 hectares, localizada no
Sudoeste do Estado.

A partir de fins de 1974, Sr. Presidente e 8r3. Deputados, com
a aplicação do Decreto-lei n.v 554. de 25 de abril de 1969, que
regula a desapropriação por interesse social, a Coordenadoria do
INCRA no Paraná, até os dias de hoje, autorizada por decretos
dos Presidentes da República Ernesto Geisel e Joáo Figueiredo.
desapropriou 11 glebas. mais 6 este ano e estando trabalhando
em 23 atualmente, perfazendo 624.121 hectares, já tendo regula
rizados e entregues 19.033 títulos definitivos e 16.545 titulas provi
sórios. perfazendo 35.643 documentos de titulação, em uma área
de 624.621 hectares. No ano de 1975, foram entregues 1.626; em
1976.4.839; em 1977,4.064; em 1978, 1.238; em 1979, 1.393, e .até
marco do corrente já haviam sido entregues 2.336 títulos defmi
ti vos'. Até o final do ano. segundo programação da Coordenação
Regional do INCRA. deverão estar entregues cerca de 8.000 titulas.

Tudo isto, Sr. Presidente, demonstra que os trabalhos, .se vêm
desenvolvendo em ritmo acelerado, possibilitando ao Paraná o pri
vilégio de contar, por duas ocasiões. com a presença do _então
Presidente da República. Ernesto Geisel, que em sua gestão fez
a entrega de títulos no Paraná, inclusive honrando-nos na entrega
do centésimo mllésímo título. pelo INCRA, ao posseiro Bruno
Budke, no Município de Cascavel.

Com esse trabalho. apenas com um projeto fundlári? que. é
modelo de capacidade, dinamismo e probidade, o Paraná ~etém
cerca de 30% dos títulos definitivos entregues em todo o Pais.

Infellzmente, Sr. Presidente, Srs. Deputados, o trabalho de
regu lartzacâo fundiária é muito delicado e necessita ser efetuado
com muito critério e honestidade. para que se cumpra com Justiça
a demarcação daa terras. Isto, na base de consultas aos ocupantes
lindeiros que por muitos anos vinham discutindo. brigando e se
matando' por problemas divisórios, definitivamente superados com
o trabalho saneador e eficiente dos dedicados servidores do INeRA
no Estado do Paraná,

Testemu~ho e prova evidente da presteza e eficiência dos tra
balhos do INCRA no Paraná foi o episódio ocorrido, recenteme!1t.e,
a 28 de março próximo passado. quando se reuniram no MuniclplQ
de Marmeleiro, Paraná, na sede da entidade,. agri~ultores, repre
sentantes de sindicatos e cooperativas, para relvíndíear a desapro
priação de glebas que vinham sendo motivo de conflito soclal
no sudoeste paranaense. Talvez, sr. Presidente, t~nha h~vldo tem
po para o encaminhamento dessas reivind!caçoes, pois, no d)a
31 de marco três dias após a referida reunião. o Presidente Joao.
Figueiredo; àtravés do Decreto-lei n,o 8~.603, decl~rava ..de inte
resse social para fins de desapropriaçao, os imovels Perseve
rança", "Mórros" e "Marrecas", com área de 57 .000 hecta~s.
localizados nos Munlcipíos de Marmeleiro. e Francisco Beltrao.
Igualmente, na' mesma data. através do Decreto-lei n.O 84.604,
S. Ex.a autorizou a desapropriação da Colônia "Adelalde" e da
Colônia "Guarani", nos Municípios de Guaraniaçú e Quedas do
Iguaçú, com área de 93.801,10 hectares.

Particularmente, para este Deputado, que dirige a pal~vra a
V. Ex."", é motivo de satisfação e orgulho dizer das reaUzaçoes do
INCRA no Estado do Paraná, especialmente no campo da_ regula
rizacão fundiária colonizazacão rural, cadastro e tríbutação, onde
poucos mas probos servidores se destacam, contribuindo para a
paz social e para o desenvolvimento do homem do campo. Anexo
ao presente quadro das titulações na faiXa de fronteira do pa
raná.

Era o que tinha a dizer.
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O SR. EUCLIDES SCALCO (PMDB - PRo Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, não podemos,
diante dos fatos que se estão desenrolando no País, sílencíar nes
ta hora.

A intervenção nos Sindicatos do ABC ea prisao dos líderes
sindicais são uma afronta ao Brasil democrático. O direito de
greve é indiscutível em todos os países democráticos. E a decre
tação de sua ilegalidade não legaliza prisões de trabalhadores.

A greve, instrumento legitimo de quem só dispõe da força de
trabalho, é o meio que os trabalhadores, universalmente, têm pa
ra reivindicar seus direitos. Os trabalhadores do ABC, ordeira €
pacificamente, sem piquetes, usam a única força do que lhes res
ta, e por ela tentam levar os patrões a mesa de negociação, os
quais se negam a encontrar uma saída, e com isto gera-se o im
passe. Impasse que não Interessa à classe trabalhadora nem à
sociedade brasileira. Interessa aos grupos multínacíonaís, pois são
"polvos" com tentáculos espalhados em vários países, e por isso
a salvo de qualquer estrangulamento.

A existência de uma lei como a CLT dá ao Governo poderes
absolutos sobre os organismos de classe. Por esta razão, impu
tamos aos donos do poder a responsabilidade do encontro do ca
minho para que se evite o caos que se prenuncia em face da into
lerância dos empresários.

O Presidente da FIESP, Teobaldo de Nígrís. não honrou a
palavra empenhada, para o reinicio das negociações. O Sr. Sacca,
membro do grupo dos 14, afirmou que as negociações só 1>e reini
cíartam em abril do próximo ano, num acinte e menosprezo à
classe trabalhadora e à consciência da Nação. As diferenças en
tre pessoas , grupos sociais ou nações só podem ser aplainadas
através do diálogo, sem prevenções e prepotências.

Repudiamos a aplícaeão da Lei de Segurança, legitimo instru
mento do arbitrío. aos líderes sindicais presos, e declaramos nos
sa solidariedade a eles e aos trabalhadores, que ainda, apesar das
ameaças e repressão policial, se mantêm em greve, agora não só
pela reivindicação de justiça, como índice de produtividade, esta
bilidade no emprego, mas sim em solidariedade a seus líderes,
que de forma violenta foram primeiro cassados e posteriormente
presos, num ato que marca a história do sindicalismo brasileiro.

Por outro lado, vimos nos últimos dias autoridades governa
mentais, parlamentares do Governo e porta-voz do Executivo, Said
Farah, assacarem insultos contra a Igreja, pela circunstância de
ela se colocar ao lado de quem sempre esteve marginalizado, o
trabalhador brasileiro. O que se deveria esperar de uma Igreja
comprometida com o povo, nesta hora em que achata a classe
operária e a violentam com a eliminação de seus legitlmos lide
res? Que esta Igreja fechasse suas portas e virasse as costas ao
povo sofrido e explorado? Não. A Igreja cumpriu com seu papel,
o de, seguindo a orientação de sua doutrina, estar ao lado dos
fracos e oprimidos. Nós, com ela comprometidos na luta e na fé,
estamos inteiramente solidários com suas posições.

A CNBB, que representa a Igreja no Pais, expediu nota ofi
cial em que manifesta sua postura e rebate os ataques contra ela
investidos pelas mais diversas áreas do poder.

A seguir transcrevemos a nota da CNBB, para que conste de
nossos Anais.

"NOTA OFICIAL DA PRESID:eNCIA DA CNBB
A crise social que o Brasil vem atravessando criou uma
situação grave, que preocupa a todos. Através de sua hie
rarquia local vivendo de perto o desenrolar dos aconteci
mentos a Igreja tomou posição, sem compromissos com
partidos. Seu posicionamento despertou reações escanda
lizadas naqueles que desconhecem ou se recusam a reco
nhecer aquilo que de fato está em Jose nesta crise.
Os autênticos lideres operários sempre repudiaram mano
bras de infiltração dos Interessados em manipular o povo
para objetivos estranhos à própria consciência popular e
ao amor para com a Pátria.

Não está em jogo apenas o índice de produtividade, o piso
salarial e a estabilidade, que, em outro contexto, seriam
objeto de negociações, sem o recurso à violência. O que
está em jogo na crise ê a própria organização dos meca
nismos da política social do País. A verdade é que até ago
ra ela foi outorgada na medida em que aliviava tensões,
sem afetar os verdadeiros árbitros das concessões. Agora
acontece um fato novo que é simplesmente este: as cen
tenas de milhares daqueles que são afetados pela política
social, querem participar das decisões que atingem direta
mente sua vida, seu trabalho, sua família. Não querem
impor, desejam negociar, querem participar, porque já
compreenderam a inconsistência de uma política de con
cessões feitas em resposta a conflito de altos custos so
ciais.

A pretensão é justa. É exigência elementar de uma demo
cracia que se pretende não só política mas social e eco
nômica.

Se a pretensão é justa, não há motivos para escândalos
se- a Igreja lhe dá o seu apoio. Se a pretensão é justa. não
há grandeza em pretender opor à justiça uma duvidosa
legalidade. Para além de uma legalidade formal, é preci
so sempre visar aos imperativos da justiça. Os operários
aprenderam no sofrimento que infelizmente a legalidade
não é igual para todos. Eles sabem dos subornos, dos re
passes secretos de custos ao consumidor, da captação de
recursos e subsídios para minorias, para os favores do em
preguismo e a ostentação das mordomias.

A Igreja ama sinceramente a todos, mas repele a injusti
ça, a hipocrisia e a ímpostur.i.

Nos momentos de intensa turbulência a solução é ganhar
altura. E na crise socia Iatual, ganhar altura significa o
caminhar para um pacto social que respeite a dignidade
e aceite a participação do povo nas decisões que são vitais
para a Nação. A paz só é possível com justiça e a justiça
não se consolida com o jogo ambíguo das outorgas e ca
pítulacões. A justiça se consolída pe.a participação. Só
um povo que participa é capaz de aceitar com dignidade
OS sacrifícios para o bem comum, antes que esses sacri
fícios se tornem intoleráveis."

Era o que tinhamos a dizer.

O SR. MOACIR LOPES (PDS - MG. Sem revisão do orador.•
Sr. Presidente, Srs. Deputados, acabo de chegar da minha re

gião, e faço ao Congresso Nacional a mesma interrogação que lá
me foi feita: haverá eleições para prefeitos e vereadores em 15
de novembro ou não? O próprio Presidente da República autori
zou esta Casa a resolver o problema. Cumprindo as promessas que
fez antes de tomar posse, e num rasgo de democracia, permitiu
S. Ex.a que esta Casa determine se haverá ou não eleições.

No entanto, o que se vê são integrantes do PDS - partido
ao qual tenho a honra de pertencer - com medo de enfrentar o
povo nas urnas, razão por que estão contra as eleições e a favor
da prorrogação dos mandatos, atitude que realmente envergonha
todo o povo brasileiro. (Muito bem! Palmas). Acho que deveriam
enfrentar as urnas, se têm a consciência tranqüila. Se todos es
tão trabalhando, se temos levado alguma coisa ao povo, temos.
por isso, de dar satisfação à nossa população, que exige eleições
no dia 15 de novembro. (Palmas.)

Sou favorável às eleições diretas. Não vejo motivo para que
aprovemos o projeto de prorrogação de mandatos, de autoria do
Deputado Anisio de Souza, o qual se constitui em vergonha pala
todo o País. (Muito bem. Palmas.) Não acredito que a Oposição
deixe de vir aqui, em peso, no dia da apreciação dessa matéria.
para votar contrariamente à sua aprovação, assim como não acre
dito que os Deputados do PDS, partido ao qual - repito - tenho
a honra de pertencer, deixem de votar a favor das eleições dire
tas de 15 de novembro. (Palmas.)

O povo não quer prorrogação de mandatos. Para se ter cons
ciência disto, basta ir ao interior e perguntar a qualquer jovem
ou ancião se eles querem eleições. Todo mundo as quer, porque
todos esperam mudar o quadro político-partidário desta Nação.

Digo-o com conhecimento de causa, pois desafio a qualquer
Deputado ou Senador a Iazer política como faço. Vou de casa em
casa, de cidade em cidade, de distrito em distrito, ouço a opinião
de cada pessoa, ausculto o coração e a mente de cada um, e sinto
que o povo. na verdade, espera pelas eleições diretas a 15 de no
vembro. (Palmas.)

O SR. TIDEI DE LIMA (PMDB - SP. Pronuneta o seguinte
discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados: "Eu sou o bom pas
tor; o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas" (São João, capo
10, verso 11). É o que faz a pessoa desse grande brasileiro. D.
Paulo Evaristo Arns. É o que faz a Igreja Católica, que entendeu
dever sua pregação e atuação não ser apenas evangélica, mas
também pastoral. Falo, Sr. Presidente, da atuação da Igreja Ca
tólica no movimento dos metalúrgicos do ABC de São Paulo.

Os acontecimentos do ABC não constituem uma crise, mas
sim, conseqüência da crise por que passa o sistema e que já era
prevista há muito tempo. Isso que vemos hoje é resultado de uma
política excludente quanto aos anseios populares, representados
não só pela falta de participação na vida política nacional, mas,
também, pelas arbitrariedades cometidas no campo econõmico
em favor de minorias elítístas e multínacíonaís, em detrimento
da grande maioria do povo brasileiro.

Essa cnse começou a ser plantada quando os detentores do
poder distanciaram o justo do legal, a fim de favorecer minorias
que lhes interessavam, e apenas a eles, passando a ímpor, como
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impõem até hoje, leis injustas, como é o caso da lei das greves,
da lei da segurança nacional, etc, O que vemos hoje é uma in
subordinação civil, frise-se pacífica, em vista das leis injustas
que a sociedade, com esses atos, repudia,

O Judiciário está indeciso: não sabe se aplica a lei conforme
o espirito que impôs o Exeeutlvo, e sendo assim comete uma in
justiça, ou se faz justiça e recupera das cinzas, onde se encon
tram, os princípios que justificam a sua existência, O Judiciário
não sabe se fica com o justo ou com o legal, diga-se, imposto por
alguêm ilegítimo. .

Há necessidade, no momento em que é público e notório os
equívocos cometidos pelo Governo ea fragilidade das garantias
reívíndícatórtas justas, como ficou evídencíada, há necessIdade
- repito - desse Governo demonstrar interesse em distender os
ânimos e não acirrá-los, como aconteceu com a pressão exercida
pelo mesmo junto à FIESP, para que não dialogue com os traba
lhadores. É necessário que, apesar das seguidas afirmações em
contrário, o Governo não jogue no "fechamento" para se manter
no poder. É necessário que resolva assumir o ônus dos seus erros
dialogando, conversando, ouvindo, dando satisfações, justificando,
enfim, praticando tudo aquilo que dizem querer praticar, mas
que não praticam. É o que se espera.

Finalizando, gostaria de aplaudir e me solidarizar com a atua
ção da Igreja neste momento de crise, particularmente, com D.
Paulo Evaristo Arns, o bom pastor, que vendo as justas reivindI
cações dos trabalhadores e a falta de igualdade no tratamento
dispensado pelo Governo aos litigantes em prejuízo dos traba
lhadores, tomou posição em defesa dos fracos e oprimidos. sendo
assim, além do nosso aplauso e da nossa solidariedade, o nosso
apoio a D. Paulo Evaristo Arns, que é um bom pastor e por isso
dá a sua vida pelas ovelhas.

O SR. LAZARO CARVALHO (PP - RJ. Pronuncia o se
guinte díseurso.) - Sr. Presidente, srs. Deputados, um dos temas
de que mais tenho me ocupado ao longo de minha vida parla
mentar é o da contagem recíproca de tempo de serviço para efei
to de aposentadoria.

A Lei n.? 6.226, de 14 de julho de 1975, instituiu a contagem
recíproca, para efeito de aposentadoria, de tempo de serviço pú
blico federal e de atividade privada, uma vez que o seu art. 3.°,
que estendia essa proVIdência aos Estados, Municipios e Distrito
Federal, foi vetado pelo Sr. Presidente da República, mas no to
cante somente aos Estados e Municípios, sem referência alguma
ao Distrito Federal, que por isto, e por estar a aposentadoria dos
funcionários do Distrito Federal regida pelos mesmos dispositi
vos legais por que se rege a aposentadoria dos funcionários fe
derais, levou o seu Governador a suscitar pronunciamento da
Consultoria Geral da República quanto à aplicação da Lei n.o
6.226175. Respondeu o emInente Consultor Geral, Prof, Clóvis
Ramalhete, em seu brilhante Parecer n.o N-I0, de 10 de setembro
de 1979, que a referida lei "ê de ser aplicada aos funcionários do
Distrito Federal, inclusive aos da Secretaria do Tribunal de Con
tas do Distrito Federal."

Daí, Sr. Presidente, haver surgido implicações constitucionais
para as quais se requer a atenção das autoridades competentes,
no entender do ilustre Secretário de Estado de Administração do
Rio de Janeiro, o ilustre Prof. Dr. Francisco Mauro Dias, que vê
neste procedimento vedação constítucíonal de preferências entre
pessoas de direito público interno.

Afirma o eminente Prof. Mauro Dias, em trabalho apresen
tado no V Encontro Nacional de Secretários de Administração,
reunIdos em Brasilla, em outubro de 1979 - e que solicita a
V. Ex.", Sr. PresIdente, seja transcrito na íntegra nos Anais des
ta Casa, como parte integrante do meu discurso - "que a aplica
ção da Lei n.o 6.226, de 14 de julho de 1975, aos funcionários do
Distrito Federal, gerou de parte da União contra os demais Esta
dos da Federação o estabelecímento de uma preferência em fa
vor do Distrito Federal - sem embargo do acerto indiscutível
desta decisão".

Tal preferência, continua o Prof. Mauro Dias, é constitucio
nalmente vedada, e expressamente, no art. 9.° da nossa Consti
tuição. quando dIz:

"Art. 9.° A União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios é vedado:
I - criar distinções entre brasileiros ou preferências em
favor de uma dessas pessoas de direito público interno
contra outra;"

De acordo com o art. 1.0 da Constituição da República Federa
tiva do Brasil, o Distrito Federal e os Estados são, como os Terri
tórios, integrante da Federação.

Portanto, Sr. presidente, tendo em vista que a contagem re
cíproca de tempo de serviço para servidores estaduais e munici
pais interessa a todas as Unidades da Federação. que se constí-

tuí instrumento de justiça social e que envolve diretamente inte
resse do Ministério da PrevIdência Social, é que apelamos mais
uma vez ao Sr. Ministro desta Pasta e ao próprio Sr. Presidente
da República no sentido de solucionarem urgentemente este an
gustiante problema.

Não são apenas nós, Parlamentares, nem os Srs.Secretárlos
de Administração de todos Estados da Nação; são milhares de
funcionários civis que estão à espera de uma resposta do Governo.
ou será que por isto mesmo ela não vem?

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. MAX MAURO (PMDB - ES. Pronuncia o seguínte dis

curso.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, hoje se inicia em nosso
País o Movimento Cívico Contra as Multinacionais da Area de
Saúde, cuja inicIativa se deve à Federação Nacional dos Médicos,
através de seu Presidente, Dr. Charles Naman Damian, que está
aqui presente.

Há pouco menos de duas décadas, vale ressaltar, o Brasil
possuía uma indústria farmacêutica própria, pertencente a brasi
leiros e que dispunha de razoável nível de pesquisa. No entanto.
logo depois do movimento militar de abril de 1964, como aconte
ceu em outros setores da economia nacíonal, as multinacionais
foram absorvendo as empresas nacionais do setor, que hoje está
quase que totalmente entregue ao capital estrangeiro.

Este é um assunto conhecido por todos que aqui se encon
tram, e Inclusive, no momento, existe uma Comissão Parlamentar
de Inquérito no âmbito da Comissão de Saúde desta Casa, pois é
a própria segurança nacional que está em jogo frente a tema tão
delicado.

Hoje, assistimos, perplexos, a uma ousada. Investida das em
presas multinacionais de saúde não na área de prestação dos ser
viços médicos. utilizando as brechas proporcionais pela Lei núme
ro 6.435 e pelo Decreto-lei n.o 81. 402, que permitem a sua atua
ção na área do seguro-saúde.

Ao permitirem a atuação das empresas com fins lucrativos
(nacionais e multinacionaisl na área do seguro-saúde, o art. 4.°
da Lei n.O 6.435 e o art. 4.° do Decreto-lei n,? 81.402 simples
mente escancararam ainda mais as portas da economia brasileira
às empresas estrangeiras, com o agravante de que as doenças que
afligem o povo brasileiro passam a constttuír fonte de lucro para
as empresas estrangeiras.

Depois da entrega sistemática de nossas riquezas minerais,
inclusive com a virtual quebra do monopólio estatal na prospec
ção do petróleo; depois da entrega da indústria farmacêutica;
depois da abertura do setor de supermercados às empresas es
trangeiras; depois de tantas outras demonstrações de sentimento
antinacional que ocorreram neste País após o golpe militar de
lSSb, agora abre-se o mercado de saúde à penetração maciça do
capital estrangeiro, o que representa uma séria ameaça no sentido
de alienar a medicIna e os profissionais da área de saúde no
BrasIl.

Já venderam nossas riquezas, nossos serviços, e agora entre
gam o nosso corpo, sem falar que o sangue dos brasileIros já é
vergonhosamente exportado.

Saúde não é negócio, Sr. Presidente, Srs. Deputados. l!: antes
de tudo, uma obrigação do Estado para com todo cidadão. O
Estado tem o dever de oferecer condições satisfatórias de saúde
a qualquer cidadão.

Por isso, não só condenamos a atuação de empresas estran
geiras que atuam na prestação de assistência médica e na área
do seguro-saúde, como também as empresas nacionais. Lucro e
doença são coisas absolutamente incompatíveis, pois, além de
contribuir para o subemprego da classe médica, tem como fina
lidade o bem mais inalienável que existe, que é o corpo humano.

No Brasil, existem recursos suficientes para dar ao Estado
condições para oferecer uma razoável assistência médica à popu
lação. Os recursos existem. O que não existe é seriedade, planeja
mento, uma política nacIonal no setor, voltada exclusivamente
para a saúde da população. Como sobra incompetência na admi
nistração das coisas do Estado, apela-se então para a desculpa
mais simples, que é a falta de recursos. Daí à penetração, na
área de saúde, dos capitais privados e, por conseguinte, do capital
estrangeiro, é um pequeno passo.

Saúde não é negócio.

Assim, neste dia em que se inicia o Movimento Cívico Contra
as Muitinacionais da Área de Saúde, quero aqui apresentar o meu
repúdio à atuação das multinacionais nessa área. Também quero
aqui, não só como parlamentar, mas também como médico. apre
sentar a minha solidariedade à Federação Nacional dos Médicos,
que em boa hora teve a iniciativa desse movimento de protesto.
de caráter apartídárío.
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É preciso que todos os profissionais da área de saúde se inte
grem nesse Movimento Cívico, que não representa um monopólio
dos partidos de oposição, mas, sim, de todos os brasileiros cons
cientes da gravidade que representa a presença das multinacionals
na área de saúde. Além do mais, o seguro-saúde tem que ser
estatal e não de caráter privado, pois à empresa particular inte
ressa apenas o lucro.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. MILTON FIGUEIREDO (PP - MT. Sem revisão do ora

dor.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, para que seja inscrita nos
Anais da Câmara dos Deputados, leio Nota Of~cial da COPLEIBA
- Cooperativa de Produtores de Leite de Cuiaba Ltda., Mato Gros
so, que diz o Seguinte:

"Ao fixar o aumento do preço do litro de lei em 16,7%,
o Governo Federal desfecha mais um sério golpe contra
este Importante setor produtivo da economia mato-gros
sense, Com uma só paulada, Delfim Netto, Viacava e "as
sessóríos" - o primeiro, reconhecido coveiro da pecuária
nacional - conseguem a façanha de prejudicar, ao mesmo
tempo, produtores e consumidores do produto. Sim, os con
sumidores também, porque brevemente as padarias e dis
tribuidores em geral terão leite apenas para os que "che
garem primeiro", e para aqueles que não ficam na fila
porque podem pagar mais alto que o preço oficial, não
importa quanto.

Qual vampiro aloucado, o Governo Federal parece decidido
a fazer sumir o leite da dieta alimentar do povo brasileiro,
ou transformá-lo em privilégio de poucos. Não satisfeito
com a contenção do crédito para a atividade, decide tam
bem, agora mais drasticamente, agir sobre os preços, In
competentes para conter o processo inflacionário - 6,6%
em março, e 18% no último trimestre contra 13,8% em
igual período do ano passado, com uma inflação acumu
lada nos últimos 12 meses de 83,8% - os tecnocratas de
Brasília cometem mais este absurdo, e mais uma vez o
alvo escolhido é a pecuária nacional.

O aumento de 16,7% no leite tipo C - único que podemos
produzir - quando os preços dos fatores de produção cres
cerarn em mais de 100%, é mais uma farsa do "milagreiro
e seus seguidores" com a qual não podemos concordar.

Convocaremos uma Assembléia Geral dos Associados da
COPLEIBA, e ali manifestaremos nossa posição de total
rejeição a esta decisão do Governo Federal. Quiça, dali pos
samos formular uma reação enérgica capaz de fazer o
ministro Delfim Netto rever o preço recentemente tabelado
para o leite,

João Bosco de Almeida."

O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB - MT. Pronun~ia o se
guinte díscurso.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, a situação
educacional no País é das mais calamítosas, como é do conheci
mento de todos. Milhões de crianças na faixa etária de sete aos
quatorze anos encontram-se fora das escolas por falta de vagas,
embora a Constituição seja clara e objetiva na determinação da
obrigatoriedade de escolarização para essa clientela. Muito se
tem falado sobre a crescente reivindicação por parte da clientela
por vagas e melhores condições de ensino, assim como de profes
sores pelo reconhecimento da dignidade de suas funções, reconhe
cimento que deve ser expresso em respeito à classe, salários con
dignos, condições menos precárias de exercicio profissional. Toda
a opinião pública tem expressado sua insatisfação com o quadro
geral do ensino.

Se o ensino, sua eficiência e qualidade são absolutamente
dependentes daqueles que o ministram, dos professores, portanto,
toda medida que desprestígla a classe, manipula-a, frustra e espolia
afeta invariavelmente os resultados finais. Assim, é inconcebível
que se use a manipulação do magistério da forma mais aviltante,
como vem ocorrendo no Estado do Mato Grosso, com os mesqui
nhos fins de fazer politicagem, de criar dependência a ser resgata
da pelo voto de curral, de premiar subserviências. Não obstante
as dificuldades que o ensino já vem encontrando para atender
satisfatoriamente a demanda existente, criam-se problemas para
que da solução de casos pessoais resulte saldo positivo aos inte
resses dos donos do Poder.

Esta é a situação do Mato Grosso. O Sr. Governador decidiu.
pelo Decreto n.o 324, de 26 de dezembro de 1979, dispensar aproxi
madamente treze mil professores sob alegação de falta de habili
tação legal. Não se preocupou, entretanto, o Governo em cumprir
a Lei ri.? 5.692. de 11 de agosto de 1971. que determina, em seu
art. 80: "Os sistemas de ensino deverão desenvolver programas
especiais de recuperação para os professores sem a formação pres
crita no art. 29 desta Lei, a fim de que possam atingir gradual
mente a qualidade exigida". Disto não cuidou o Governo, não assu-

miu sua responsabilidade, não cumpriu sua rrnssao Transfere a
responsabilidade. agora. quase dez anos depois de estar em vigor
a lei, para os ombros curvados dos mestres, negando-lhes qualquer
reconhecimento, qualquer direito, senão o de irem para o olho da
rua depois de vários anos de dedicação ao magistério.

Este bárbaro ato está sendo justificado como necessidade de
dar cumprimento à lei. Que respeito à lei é este que despreza o
que lhe interessa e aplica apenas o que pode render dividendos
eleitorais? É este o processo democrático que se propõe implantar
neste País?

Mas não são apenas as dispensas maciças de professores que
orientam a dinâmica educacional no Mato Grosso. O arbítrio das
autoridades chega ao ponto de, descumprindo a mesma lei que
defendem, substituir dirigentes das instituições de ensino, devida
mente habilitados e embasados em longa experiência, por pessoas
completamente desqualificadas, quer quanto à habilitação quer
quanto à experiência. Tais atos, que têm causado insatisfação.
estão a merecer repulsa do corpo docente, de pais, dos funcioná
rios administrativos e, como não poderia deixar de ser, dos alunos,
que têm dirigido ao Governo inúmeros pedidos de reconsideração
dessa insensatez causadora de problemas para todos.

Mas o Governo não acha necessário cumprir o art. 79 da
Lei n.? 5.692/71, que exige a habilitação legal para o exercício
das funções de direção dos estabelecimentos de ensino, ao mesmo
tempo em que recomenda sejam tais funções atendidas por pro
fessores habilitados para o mesmo grau escolar, com experiência
de magistério, na .falta de profissionais legalmente habilitados para
direção. Não interessando este artigo ao Governo, não precisa
ser ele cumprido. Cumpre-se a sua vontade de atender aos seus
subjetivos Interesses políticos, e o ensino que sofra as conseqüên
cia, pois isso não tem a menor importância para a sua ação poli
tíca.

A situação no Mato Grosso é tão séria que o Presidente da
Confederação Nacional dos Professores saiu de Porto Alegre e foi
a Cuiabá para conversar com o Secretário de Educação. Que resul
tou da conversas Nada; simplesmente nada, porque o Sr. Secre
tário se recusou a receber o representante nacional dos professores.
E Isso parece perfeitamente normal às autoridades estaduais. que
se julgam donas da vida pública, sem compromisso com a popu
lação, com o povo, do qual não são representantes, pois não foram
por ele escolhidos para nada.

Trazemos, pois, a esta tribuna o nosso protesto ao Decreto
Estadual de n,? 324/79, documento injusto e traiçoeiro, contra a
atuação do Secretário de Educação do Estado do Mato Grosso. con
tra todas as arbitrariedades cometidas, traduzindo a consciência
da população mato-grossense no sentido de que tais absurdos
sejam, com urgência, revistos.

Era o que tinha a dizer.

O SR. AUD~L10 DANTAS (PMDB - SP. Pronuncia o seguinte
díseurso.) - Sr. Presidente, Sr. 88 e Srs. Deputados, nunca, em todos
estes anos de escuridão e de prepotência, falou-se tanto em cum
primento da lei como nestes últimos dias. No entanto, há escuridão
e prepotência. Como antes. Não há mais o Ato Institucional n.o 5.
mas seu espírito está nas ruas, saido dos quartos escuros onde o
regime guarda seus monstros.

De repente, eis a Nação em "suspense", porque os que insistem
em sua tutela resolveram aplicar a lei.

Mas que lei se aplica e de que forma? Aplica-se a Lei de Segu
rança Nacional, o mais eficiente dos sucedâneos do Ato Institucio
nal n. O 5, lei de exceção, dura, antidemocrática, anti-social. Mas
isso não parece bastar ao regime, pois mesmo esse instrumento de
arbítrio é desrespeitado por estranhos defensores da lei e da ordem,
como os que praticaram verdadeiros seqüestros de dirigentes sin
dicais e de líderes católicos de São Paulo, a partir da manhã do
último sábado.

Contra os líderes sindicais do ABC há a acusação de "incita
mento" à greve; contra os dirigentes cristãos, os eminentes juris
tas Dalmo de Abreu Dallari e José Carlos Dias, não há acusação
alguma. No entanto, eles foram seqüestrados e mantidos presos du
rante várias horas, sem que, até agora, os zelosos defensores da lei
explicassem claramente o que determinou tal ação. Não se sabe.
sequer. de quem partiu a ordem de prisão ou, mais apropriada
mente, do seqüestro. Nem o Presidente da República, nem o Mi
nistro da Justiça, nem o Secretário da Segurança Pública de São
Paulo respondem a esta simples pergunta.

O Governo, depois de 'hesitações, resolveu assumir a responsa
bilidade pela prisão do presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de
São Bernardo, Luiz Inácio da Silva, e dos demais dirigentes tra
balhistas do ABC, mas, como no caso dos seqüestros dos advogados
Dalmo de Abreu Dallari e José Carlos Días.: ambos dirigentes da
Comissão de Justiça e Paz da Arquidiocese de São Paulo, nada ficou
esclarecido quanto aos organismos que realizaram a operação.
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Diante de tal situação é que assistimos a uma interminável su
cessão de declarações de amor à lei e à ordem, quando, pelas carac
terístícas das ações praticadas em São Paulo, temos todos os indí·
cios de uma grave violação da lei e da ordem.

Um verdadeiro furor legalista apossou-se dos ministros, se
cretários, governadores, policiais em geral - todas essas pessoas
que, pertencendo a um regime de origem ilegitima, descumprem a
todo momento as leis.

Tudo isto para se justificar a intervenção nos sindicatos ope
rários do ABC e acabar pela intimidação com o movimento grevis
ta dos trabalhadores metalúrgicos.

Nestes dias de incerteza em que se tenta fazer prevalecer, em
nome da lei, uma verdadeira lei do cão. os trabalhadores são
acusados de intransigência e contra eles se arma todo um pode
rosa esquema de repressão.

A intransigência, contudo, não é dos trabalhadores. Eies se
mantêm firmes na defesa de suas reivindicações, mas nunca fecha
ram as portas à negociação. Ainda ontem, na igreja-matriz de São
Bernardo do Campo, cidade sitiada por gigantesco aparato policial,
40 mil trabalhadores metalúrgicos deixaram clara a sua dísposíçâo
de continuar a greve, mas ao mesmo tempo reclamaram condições
para a reabertura das negociações.

Que impede, neste momento, que essas negociações se reabram?
É espantoso. mas o próprio Governo, numa atitude insensata, re
veladora de sua verdadeira face, declara-se contrário a essa saida
para o impasse. O Sr. Ministro do Trabalho, estranhamente re
colhido durante estes dias de crises em sua área, depois de várias
declarações de respeito à lei - no que se refere à intervenção nos
sindicatos - não aparce para dizer qual a verdadeira posição do
Ministêrio do Trabalho. Mas um de seus assessores, segundo os
jornais de hoje, declara que o Ministério ê contra a reabertura da
negociação entre metalúrgicos e empresários.

Isto. Sr. Presidente, quando se sabe que vários empresários, tão
preocupados quanto todos. os democratas com a grave crise que vi
vemos. estão dispostos a negociar .O Governo, em sua pretensa oni
potência, estaria Impedindo a negociação, segundo se afirma, para
manter a sua autoridade. Mas que autoridade se manterá pela in
transigência e em que se assentará a ordem assim obtida?

'E tempo de reflexão. Mesmo para aqueles que se julgam senho
res de tudo e de todos. Não será com a violência, com as prisões
ilegais, as acusações levianas de subversão, o aprofundamento das
divergências que se resolverá a questão social.

Que não se jogue a culpa sobre os trabalhadores, que não se
tente confundir a posição da Igreja com subversão, como o fizeram
várias autoridades, inclusive o Ministro da Justiça.

A Igreja, neste momento, sem deixar de condenar firmemente
a violência contra os trabalhadores e de lhes dar o seu apoio, lança
luz sobre as trevas que só interessam aos inimigos da liberdade.

O ato litúrgico realizado na Catedral de São Paulo, na última
segunda-feira, deixa clara a. posição da Igreja. Posição que está
nas palavras do Cardeal Dom Paulo Evaristo Arns, em sua homilia,
e de Dom Angélico Sândalo Bernardino, em sua oração e súplica,
documentos que passo a ler para que constem nos Anais da Casa.

"HOMILIA, AO FINAL DO ATO LITúRGICO NA
CATERAL METROPOLITANA (21-4-1980)

O Ato Litúrgico foi convocado para refletirmos sobre os úl
timos acontecimentos.
Buscamos a Paz de Cristo em favor do Povo que Ele nos
confiou.

Na primeira fase das greves. anterior à intervenção e às
prisões, apoiamos a Igreja de Santo André, que respeitou,
como era de seu dever, a autonomia dos Sindicatos.
Foi ela solidária aos trabalhadores, porque considerou jus
ta a sua causa, como há pouco foi explicado pelo eminente
jurista e ex·Presidente da Comissão de Justiça e Paz.
De nada se beneficiariam os operários, com os aumentos
decretados, se logo após os mesmos operários fossem demi
tidos. Ainda ontem um Vigário aqui presente me trouxe
um fato ocorrido após a última greve: o operário que rece
bia por volta de Cr$ 80,00 por hora, após as negociações de
aumento foi despedido. Procurou emprego durante seis me
ses e teve que recomeçar o trabalho ganhando Cr$ 60,00
por hora. Vinte cruzeiros a menos do que no inicio das ne
gociações.
Por um fato, pequeno e restrito na aparência, descobrimos
como se lesa a justiça, sob o amparo falaz da lei. Deus exi
ge de nós a defesa daquele que é vítima, daquele que é
espoliado. Se o não fizermos, de nada valem nossos sacrifí
cios e holocaustos, porque o acesso a Deus se faz por Jesus
que vive em cada Irmão injustiçado.

Nesta tarde, nossas súplicas puderam subir até Deus no
clima de confiança e assim de esperança.

A solidariedade também nos obriga a dirigir-nos agora aos
Homens:

1. As autoridades, que decretaram a intervenção e pren
deram tantas pessoas, lembramos, no dia do mártir brasi
leiro da Liberdade. Tiradentes: essa liberdade é tão deci
siva para cada Homem e para a Nação, que se transforma
em aspiração suprema. para todos os que quiserem viver
com dignidade. Em vez de tolher arbitrariamente a liber
dade das pessoas que lutam- por seus direitos, tentemos
promover a comunhão de liberdades. A reconciliação, o
diálogo. o compromisso, com honra e respeito.
Nosso apelo, formulado sob o olhar de Deus e na esperan
ca da superação dos conflitos, é esse:
Criem novas possibilidades para negociações.
Para tanto, soltem quanto antes os lideres operários.
Abram espaços para reuniões pacíficas, como o Estádio Vila
Euclides, onde os trabalhadores, resguardando-se das vio
lências e das infiltrações, possam discutir livremente a vol
ta ao trabalho, no mais breve espaço possível.

Estimulem as lideranças para a retomada imediata de ne
gociações, em nível de igualdade, para não haver vencedor
nem vencido.

.2. Aos Irmãos empresários lembramos que a Pãtria brasi
leira é maior que suas empresas. Na hora em que os tra
balhadores saírem humilhados de um conf11to, o bem
eomum, que é o da maioria, deixou de ser respeitado. E é

esse bem comum que deve encarnar-se nos locais de tra
balho e nas fontes de abastecimento do Pais.
O que pedimos não é demais, nem mesmo é muito: sentem
se à. mesa para negociar, mas desta vez desarmados até da
vitória aparente que obtiveram no tribunal, não porém na
consciência do povo.

Rezamos e continuaremos a rezar por eles, suas Famílias e
pela Família ampliada da qual fazem parte, como nós
todos.
3. Aos nossos irmãos trabalhadores também desejamos
dirigir a palavra. Admiramos seu esforço de excluir toda e
qualquer infiltração. É o momento histórico de a cons
ciência operária se manifestar com liberdade, sem extre
mismos.
A Igreja lhes pede igualmente que continuem a manter o .
clima de não-violência. que sempre supõe a união de todos
e a firmeza permanente.
Lutaremos, com todos os meios ao nosso dispor, para que
lhes seja assegurado o direito de defesa e do diálogo.
É este Q funda.mento da paz social, do pacto verdadeiro, da
reconstrução da unidade, tão indispensável ao Povo humil
de e bom.
Para tanto, os Bispos de São Paulo invocarão, sobre todos,
a bênção de Deus que é Pai, do Cristo que é Senhor, Irmão
e Amigo, do Espirito Santo, que é Unidade, Força e Espe
rança. - Paulo Evaristo, Cardeal Arns."

Passo a ler, agora, a oração proferida por Dom Angélico Sân-
dalo Bernardino:

"Senhor, Vosso povo geme sob a opressão! F.<itã confuso,
perplexo e acumulando rancor no coração! O Governo fala
em abertura, mas os cárceres se abrem para deter lideres
operários e homens en tregues à causa da Justiça! O DOPS,
Senhor, acaba de fechar os estádios da Vila Euclides, da
Vila Joaçaba e o Paço Municipal de São Bernardo para as
reuniões pacíficas e sedentas de justiça de Vosso povo!
senhor, tende piedade de nós!
As forças do mal, Senhor, se coligaram contra Vosso pov~
O Ministério do Trabalho se transforma em Ministério do
capital: a justiça diz uma coisa agora e, logo depois, pres
sionada e corrompida, se manifesta contra os trabalhado
res; os fartos da FIESP, Senhor, continuam armazenando
bens, diante da fome de multidões: são milhares de desem
pregados e subempregados: crescem as favelas; aumenta
a mortalidade infantil, e Vosso povo, Senhor, é despojado.
de maneira clara e vil. sobretudo por multínacíonaís.
Senhor, tende piedade de nós!
Nossa terra, Senhor, está molhada pelo sangue de traba
lhadores, assassinados pelas forças repressivas do sistema
que nos oprime, coloeadas que estão a servíço dos podero
sos. Ontem, Senhor. foram Santo Dias da Silva, Benedito
Gonçalves, Manuel Fiel Filho. Agora, são lideres presos,
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dispersos. Famílias numerosas cobrem nosso chão de lá
grimas, angústia e medo.
Senhor, tende piedade de nós!
Oremos:
Senhor, nosso Deus, Vós sois a fortaleza e libertador do
pOVO! Fostes a força de Abel e Armastes o braço de Moi
sés e Davi, contra a opressão do Egito e arrogância de Go
lias. Senhor, arrancastes a Daniel da cova dos leões e
Sois a fortaleza dos profetas e mártires; colocastes, Senhor,
nos lábios de Maria, nossa Mâe, as proféticas palavras:
"Os humildes serão elevados e os poderosos derrubados de
seus tronos"; contundístes os mentirosos que chegaram a
chamar vosso próprio Filho de subversivo, ressuscitando-o
dos mortos!
Velai, agora, também, Senhor, sobre Vosso povo. Libertai-o
de toda a opressão. Dai força aos trabalhadores para que
possam continuar em sua luta e a todos nós decidida soli
dariedade à sua causa. Quebrai, Senhor, o braço presunço
so do opressor, convertendo seu coração para a justiça e
para o amor, transformando suas empresas egoístas em
comunidades de bens e de trabalho. Inspirai nos que gover
nam profundo sentido de serviço a Vosso povo, sobretudo
ao pobre e oprimido. Finalmente, Senhor, louvado sejais
por todas as Vossas criaturas; pelas pessoas que acreditam
no pequeno e no pobre e se unem para o mundo melhorar.

Isto tudo, Pai, vos pedimos por Jesus Cristo, Vosso Filho e
nosso irmão."

O SR. MAURICIO FRUET (PMDB - PRo Pronuncia o seguinte
discurso.) - Sr. presidente, Srs. Deputados, nestes últimos de
zesseis anos de regime autoritário e policialesco, a classe trabalha
dora sofreu pressões de toda ordem, desde o arrocho salarial e a
proibição de greves até a intervenção nas entid-ades sindicais, que,
em sua quase totalidade, tiveram seus autênticos dirigentes alíia
elos, substituídos que foram por interventores governamentais e pe
legos.

Como se sabe, é o sindicato o órgão fundamental para defesa
dos interesses dos trabalhadores da categoria profissional que re
presenta, sendo que, exatamente por esse motivo, sofreu e vem
sofrendo agressões injustificáveis por parte das autoridades go
vernamentais.

Tanto isso é verdade que, mesmo sob o atual Governo, que
proclamou a abertura política e democrática - que se vem reve
lando, lastimavelmente, mais uma ilusão impingida ao povo bra
sileiro - as brutais agressões contra o sindicalismo se vêm suce
dendo, como a recente intervenção no Sindicato dos Metalúrgicos
do ABC em São Paulo, que culminou com a prisão de líderes sin
dicais e seu provável enquadramento na Lei de Segurança Na
cional!

Nesse contexto, torna-se absolutamente fundamental a intro
dução de profundas alterações na legislação pertinente aos sindi
catos, a fim de fortalecê-los, tornando-os efetivamente índepen
c.entes e livres da tutela do Estado, que vem sendo exercida com
mão de ferro.

No elenco de alterações que estamos lutando para implantar
em nossa legislação trabalhista e que, aliás, fazem parte do pro
grama do PMDB, insere-se a figura do delegado sindical, que será,
indiscutivelmente, o corolário de uma estrutura sindical livre e
democrática e exercerá papel fundamental na defesa dos interes
ses dos trabalhadores.

Outro aspecto fundamental da luta da classe trabalhadora
- tese que endossamos integralmente, procurando inclusive sensi
bilizar o Congresso Nacional para modificar a legislação vigente
- é o que tange ao inalienável direito de greve, que atualmente
ainda está sob o jugo de leis proibitivas e punitivas.

A greve, sendo uma suspensão do trabalho temporária, resul
tante de uma coalizão obreira, é o único meio que os trabalhado
res dispõem para defesa de seus interesses comuns. O objetivo da
greve, em última análise, é equilibrar os diversos fatores da produ
ção, harmonizando os direitos dos empregados com os dos patrões.
Esse direito básíeo do trabalhador tem de ser respeitado em nosso
País, motivo pelo qual o ranço de autoritarismo que ainda perdura
na legislação trabalhista brasíleíra deve ser extirpado, sendo esse
um dos nossos objetivos fundamentais.

Defendemos. também, a participação dos trabalhadores nos
lucros e na gestão das empresas, assim como na admtnístração dos
denominados fundos sociais, como o FGTS e o PI8-PASEP, o retor
no do instituto da estabilidade, que deve ser simultânea ao Fundo
de Garantia, a modificação da política salarial e a garantia de me
lhores condições de vida aos trabalhadores e suas famílias.

O SR. JORGE GAMA (PMDB - RJ. Pronuncia o seguinte dis
curso.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, há pouco mais de um ano,

o Ministério do Trabalho determinava a Intervenção nos Sindica
tos dos Metalúrgicos do ABC - exatamente no dia 23 de março de
1979 a medida autoritária se consumava.

Não foram poucos os protestos advindos dos mais diversos se
tores da sociedade brasileira e não faltaram manítestacões de so
lidariedade de várias entidades internacionais. A medida causou.
por sua característica autoritária, um profundo golpe não apenas
nos trabalhadores do ABC, como também nos trabalhadores do res
:0 do País.

É necessário que se compreenda que qualquer obstáculo que se
coloque na livre organização dos trabalhadores lhes causa, e à
própria Nação, um profundo retrocesso na conquista da democra
cia. Os principias democráticos se assentam no Interesse de res
guardar a liberdade de organização, manifestação e na garantia
ao direito de greve, instrumento de que o trabalhador dispõe para
a conquista de melhores condições de vida, fruto de conquista le
vada a efeito em várias épocas e em diversas partes do mundo.
No caso particular do Brasil, esta e outras conquistas sofreram,
principalmente a partir de 1964, profundo retrocesso, não somente
quanto ao direito de greve, mas também quanto à estabilidade no
emprego, substituída de forma a prejudicar o trabalhador.

Como sabemos, de modo geral, os trabalhadores do campo ou
das cidades é que acabaram por suportar todos os nus {lo chamado
"modelo econômico" do Governo autoritário. Vendo diariamente
seu poder aquisitivo diminuído e avIltado, impedidos de se organí
zarern e ainda tendo seus sindicatos dirigidos por pelegos e sob a
tutela do Ministério do Trabalho, os trabalhadores sofreram e so
frem, para manter um "modelo de desenvolvimento" voltado mui
to mais para privilegiar o capital - principalmente o capital es
trangeiro - do que para proteger o trabalho.

Não faltaram e não faltam medidas que visam fundamental
mente a fornecer amparo às empresas multínacíonaís que neces
sitam da mão-de-obra barata, que hoje não mais existe nos pai
ses desenvolvidos e democráticos. Tais medidas vão desde a ma
nipulação dos índices do custo de vida até a absoluta repressão,
passando por intervenções nos Sindicatos e a prisão de seus líde
res, sem faltar toda sorte de violênci-a.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, estivesse o Governo interessa
do na verdadeira implantação do Estado democrático, já teria.
neste período, encontrado os meios e modos para a garantia do
direito de greve e da estabilidade no emprego, principais reivindi
cações dos trabalhadores.

Estivemos em São Paulo para prestar nossa solidariedade aos
trabalhadores do ABC e lá presenciamos um clima de apreensão
e insegurança. com prisões feitas de forma ilegal causando preo
cupações a todos os setores, não somente no ABe', mas em toda a
sociedade brasileira.

Não se pode tornar um caso de polícia uma questão social em
que os trabalhadores são as maiores vitimas. Nosso pronunciamen
to é, pois, de total apoio aos trabalhadores de São Paulo, no exato
momento em que Se promove pela segunda vez uma intervenção em
s~us sindicatos, certo de que nosso compromisso com a Organiza
cao Internacional do Trabalho subscrito em 1948, não nos autoriza
a tal comportamento.

Assim sendo, reafirmamos nossa solidariedade aos trabalha
dores e alerto para o fato de que, se pretendemos a abertura como
forma de atuação para a redemocratízação do Pais esta não é a
forma e este não pode ser o método. '

O SR. RUBEN FIGUEIRó (PDS - MS. Pronuncia o seguinte
discurso.> - Sr. Presidente, Srs. Parlamentares, amanhã dia 24
de abril, José Sarney comemora 50 anos. '

Uma vida inteiramente dedicada à politica. Seja como líder
uníversítárío, seja na política partidária, onde com 24 anos con
correu a uma cadeira de Deputado Federal. ,Em 1956 assumiu no
Parlamento, de onde somente veio a se afastar entre 1965 e 1970
para Governar 'seu Estado natal: o Maranhão. Mas voltou para
este mesmo Parlamento como Senador da República, eleito para
a Legislatura 1970/1978 e reeleito no período atual.

Na militância partidária foi Vice-Líder da União Democráti
ca Nacional, e presidente Regional da UDN em seu Estado cargo
que também ocupou na Aliança Renovadora Nacional. Em 1979.
assumiu a Presídêncía do Diretório Nacional da ARENA. Final
mente, com a retormulação partidária, foi escolhido Presidente da
Comissão Diretora Nacional Provisória do Partido Democrático
Social.

E é nesta árdua e honrosa tarefa que encontramos José sar
ney, a figura amena, cordial, aberta ao diálogo construtivo e à
conversação proveitosa, sempre presente na luta pelo aperfeiçoa
mento, pelo aprimoramento democrático. Após incessante traba
lho que culminou na elaboração do Manifesto do PDS documento
que a Nação discutiu e aprovou por nele estarem muitos dos seus
anseios e o seguro caminho para suas realizações. Hoje José sar-
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ney está inteiramente absorvido na organização do Partldo Demo
crático Social, que deseja forte, aberto e nascido das bases,

Nessa tarefa vem percorrendo, de maneira Incansável, o Pais
todo, levando a nossa mensagem de confiança na função de um
partido moderno como o País exige.

Ao lado do político, cuja atividade é por todos reconhecida,
corno aquela que exige a mais completa dedicação, encontramos
em José Sarney o intelectual, o poeta, o contista, reconhecido pela
boa critica do País.

Queremos pois, Sr. Presidente, nesta hora, nos congratular
com Pinheiro. terra natal de José Sarney, e participar das come
morações e homenagens que o povo maranhense presta ao seu
filho ilustre, pelo cínqüentenárío do político, intelectual, poeta,
companheiro e amigo que é 'José Sarney.

O SR. JERONIMO SANTANA tPMDB - ao. Pronuncia o se
l;uin,te discurso. I - Sr. Presidente. Srs. Deputados, existe um ver
dadeiro clamor hoje em Porto Velho contra os exagerados au
mentos dos Impostos municipais. notadamente o Imposto Pre
dial.

Uma absurda reforma no Código Tributário, aprovada num
cochilo da Câmara de Vereadores de nossa Capital, permitiu ao
Prefeito majorar em muitos casos o IPTU em até 2.000%. O cla
mor da população é grande. principalmente das classe3 menos
favorecidas.

O povo de Rondônla é ordeiro e paga seus tributos com sa
crifício. Acontece que os Impostos municipais nas bases que vêm
sendo cobrados é um roubo, um assalto à economia popular. Como
combater a inflação, com as prefeituras aumentando desordena
damente os Impostos, como fizeram agora em Rondônia?

Os critérios para a majoração dos impostos são desconheci
dos. Onde j á se viu cobrar até Cr$ 2.000.00 de Imposto predial de
barracos que não são servidos nem por ruas abertas. ruas sem
calçamentos, esgotos, e por cima esburacadas. com atoleiros nas
águas e com excesso de poeira nas secas. Casas que se localizam
em bairros onde não foi instalada nem luz e nem água. Em
muitos casos, a falta da instalação da luz é eulpa da Prefeitura.
São exemplos o Setor Mário Graça e Mato Grosso, e tantos outros.
Entretanto, aí a Prefeitura cobra os Impostos mais absurdos, e
agora vem como uma majoração de até 2.000%.

Cabe à Câmara Municipal de nossa Capital rever o atual Cô
digo Tributário. Tais aumentos absurdos têm servido á politica
gem. Nas épocas de eleições os prefeitos inventam o abatimento
dos impostos. para conquistar a simpatia dos eleitores menos
avisados. Surge então leis de perdão de até 50% dos impostos,
multas e taxas. Pura demagogia para campanhas eleitorais.

Também nas Prefeituras dos Municípios do interior a ma
lcracão dos impostos foi absurda, muito além dos coeficientes
oficiais das majorações em razão da inflação.

Da mesma rorma não se conhece os critérios e nem a justi
ficativa para tantos aumentos, a não ser para sustentar as mor
domias dos técnicos ociosos, uma vez que essas Prefeituras se
transformaram em cabides de emprego, num critério de baixa
politicalha. Agora os Municipios do interior adotaram outra sis
temática de empreguísmo. ou seja, o Governo contrata os fun
cionarias, não sabemos por que verbas e nem em qual lei se ba
seia, e coloca esse funcionalismo a serviço das Prefeituras, di
zendo que é para sobrar recursos para as Prefeituras fazerem al
guma coisa. Por esses dados, verifica-se o quanto o orçamento
dessas Prefeituras está comprometido com pessoal ou empreguls
mo, e o que se verifica mais é a gravidade de o Governo do Ter
ritório arcar com dois quadros de funcionários, um para o Ter
ritório e outro contratado, também pelo Território, para servir
nas Prefeituras. É a modalidade que fizeram agora em Guajará
Mirim. cacoar e outras localidades. Isso prova a falência dos Mu
nicípios. que não têm dinheiro para pagar o pessoal. De duas
uma: ou as prefeituras têm funcionários demais ou os Municípios
nada arrecadam. Se nada arrecadam. não é assaltando no IPTU
que o problema desta Insolvência será resolvido. Onde o Governo do
Território vai obter tantos recursos para andar nos Municipios
contratando pessoal (empregutsmo i para as Prefeituras?

Enquanto o Governo assume o ônus de contratar ou pagar o
funcionalismo para as Prefeituras, sai com a medida de munici
palização do ensino. Mas que municipalização é esta, se a Secre
taria de Educação, com uma. máquina burocrática caríssima, fun
cionalismo, secretarias e delegacias de ensino no interior, fica
agora esvaziada e passa as atribuições da aplicação do ensino às
Prefeituras, Prefeituras estas falidas, conforme confessa o pró
prio Governo que as subsidiou. As Prefeituras estão falidas pela
corrupção dos Prefeitos que deixam os cofres públicos vazios, en
quanto eles saem ricos e, em muitas delas, com desfalques. como
Cacoal e VIlhena.

De um lado, o Governo subsídla as Prefeituras com recursos
extras e agora com a novidade da contratação de pessoal para

elas; de outro, a Prefeitura de Porto Velho incrementa as mor
domias com aumentos absurdos dos salários para um grupo de
técnicos, em criar mais burocracia para a população. O Projeto
do aumento salarial da Prefeitura é condenado por setores da
população, pelas Injustiças que consagrou. Atrlbul salários até de
Cr$ 75.000,00 para técnicos ociosos, criadores de embaraços e obs
táculos de toda ordem para a popuiação esses são premiados com
salários astronômicos, enquanto os trabalhadores braçais e aque
les de categoria inferior tiveram aumento insignificante. E o maia
grave é que a Prefeitura mantém um imenso quadro de técnicos
ociosos, engenheiros, advogados e um grande número de especia
listas, e nada realiza por administração direta. Tudo é emprei
tado. Haja vista agora o escândalo das empreitadas do Projeto
viário ao Grupo Andrade Gutierrez. Com tantos técnicos, enge
nheiros e Departamento de Obras, que se presume especializado.
por que a Prefeitura se declara Incompetente para realizar obras
e passa a cruzar os braços e todas as obras são empreitadas?

Com essa iniciativa, a Prefeitura confessa-se Incompetente.
Os Departamentos e técnicos são mais uma mordomía de gastos
desnecessários às custas do dinheiro do povo. Para que uma má
quina burocrática custando milhões aos cofres públicos, se quando
é hora da entidade trabalhar prefere nada executar diretamente
e cria a corrupção das empreitadas onde as obras são majoradas
absurdamente em seus preços?

Caberá à Câmara de Porto Velho indagar em ComISBão de In
quérito o que fazem os técnicos da Prefeitura, agora ganhando
mais de Cr$ 75.000,00 por mês? Estariam apenas fazendo proje
tos? Que projetos são esses?

O que fazem os advogados desta Prefeitura, que nem ao me
nos tomam medidas, confonne a Lei n.o 6.776179, contra os lo
teamentos clandestinos?

O que faz o seu Departamento de Urbanização, que não pro
move loteamentos para as famíllas carentes na periferia da Ca
pital?

Ó que faz o Departamento de Obras, que nem ao menos
tampa os buracos das ruas ? Por que esse Departamento não as
-falta ruas e precisa empreitar esse asfaltamento? Porto Velho é
uma das cidades mais esburacada e poeirenta do Brasil E o povo
pergunta: Onde está a Prefeitura? A resposta é óbvia: esta só
existe para. cobrar impostos absurdos. lt claro, com as mordomias
dos técnicos é preciso arrecadar muito para pagá-loBo

O que fazem os técnicos da Prefeitura? Planejamento, ou ape
. nas criam mais embaraços burocráticos à população? Como fi
zeram agora com a escandalosa taxa de· habite-se. Cobram habi
te-se de casas velhas ou de casebres ...

Enquanto isso ocorre, entregaram a Prefeitura à Empresa An
drade Gutierrez. Esta é que será a Prefeitura de fato. Essa em
presa, da qual são sócios ostensivos o Prefeito da Capital e Gover
nador, vai substituir as Prefeituras da Capital e Interior na reali
zação das obras, para cuja realização justamente se criou e se
mantêm as Prefeituras com todas as suas mordomias.

Caberia uma Comissão de Inquérito para se apurar o que as
Prefeituras de Rondônia estão fazendo hoje em benefício das res
pectivas comunidades.

Ontem o Governo inventou a história da municipalização do en
sino. Amanhã ele poderá também empreitar a aplicação do ensino
e da saúde, e o pessoal das respectivas secretarias vão ficar assis
tindo os empreiteiros trabalharem. 1: o império da ociosidade e
dos gastos desnecessários com uma burocracia estéril e contra o
nosso povo, pelos embaraços que cria àqueles que procuram as
repartições das Prefeituras e Governo.

as efeitos das mordomias e do descontrole das Prefeituras são
evidentes. Não enfrentam o problema social. Não procedem à ur
banização. Não enfrentam os problemas de saúde. Não realizam
obras, pois essas são empreitadas em verdadeiros escândalos. Pre
feitos envolvidos na especulação imobiliária. Os casos de Nova
Porto Velho, Mário Graça e tantos outros em nossa Capital é
prova bastante, conforme denúncia que fizemos na Sessão de 22
do corrente, nesta Tribuna.

O mais grave é que o volume de denúncias de corrupção au
menta a cada dia que passa nessas Prefeituras e nunca se viu nos
jornais qualquer satisfação dos Prefeitos ao público. Os jornais
são oficiais e os Prefeitos, para fazerem propaganda e mentirem
à população, dispõem de todos os espaços, mas para oferecer ex
plicações ou mesmo desmentir as acusações de corrupção e mor
domias, nada dizem. É o silêncio comprometedor. E o que real
mente está provado é o envolvimento dos Prefeitos com a espe
culação imobiliária e com os grupos das empreitadas. Todo o povo
de Rcndônía não põe qualquer dúvida com relação à sociedade
ostensiva, pública e notória dos grupos Teixeira-Paiva e Andrade
Gutierrez. Esta sociedade vem desde a Prefeitura de Manaus e
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DETRA-AM. SObre tais denúncias e acusacões reina omais se
pulcral silêncio. E o escândalo de entregarem a administração de
Rondônia aos grupos empreiteiros. que usam Governador e Pre
feitos como seus prepostos. Até Quando?

Foi para Isso Que fizeram a Revolução de 1964? Onde está o
combate ã corrupção a que se propôs aquele Movimento?

O PMDB combate e denuncia à Nacão todos 'esses escândalos,
Cabe ao povo prestar atenção. vigiar e' protestar através de suas
organizações, para que a corrupção não predomine. como ocorre
agora em Rondônia.

O SR. PEIXOTO FILHO I RJ. Pronuncia o seguinte díseurso.j
- Sr. Presidente, Srs. Deputados, com o advento da Lei n.O 6.732,
de 4 de dezembro de 1979, foi alterada a redação do art. 180 da
Lei n.? 1. 711, de 28 de outubro de 1952 I Estatuto dos Funcionários
Públicos Civis da União I:

"Art. 1.0 O art. 160 da Lei n.o 1.711. de 26 de outubro de
1952, alterado pela Lei n.O 6.481. de 5 de dezembro de 1977,
passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 180. O funcionário que contar tempo de serviço
igualou superior ao fixado para aposentadoria volun
tãria passará à inatividade:

I - com vencimento do cargo em comissão. da função
de confiança ou da função gratificada que estiver
exercendo, sem Interrupção, nos 5 I cinco I anos an
teriores:

II - com idênticas vantagens, desde que o exercício de
cargos ou funções de confiança tenha compreendido
um período de 10 (dez! anos, consecutivos ou não.

l 1.0 O valor do vencimento de cargo de natureza
especial previsto em lei ou da Função de Assessora
mento Superior IFASI será considerado. para os efei
tos deste artigo, quando exercido por funcionário.

l 2.° No caso do item II deste artigo, quando mais de
um cargo ou função tenha sido exercido, serão atrl
buidas as vantagens do de maior valor, desde Que lhe
corresnonda um exercicío minimo de 2 (dois) anos:
fora dessa hipótese. atríbuír-se-ão as vantagens do
cargo ou função de valor imediatamente Inferior. den
tre os exercidos.

l 3.° A aplícacâo do regime estabelecido neste artigo
exclui as vantagens instltuidas no art. 164. salvo o
direito de opção."

Art. 2.° O funcionário que contar 6 I seis I anos completos.
consecutivos ou não, de exercicio em cargos ou funções
enumerados nesta lei, fará jus a ter adicionada ao venci
mento do respectivo cargo efetivo. como vantagem pessoal.
a Importância equivalente à fração de 1/5 ~ um quinto I:

aI da gratificação de função do Grupo-Direção e Assístên
ela Intermediárias;

bl da diferença entre o vencimento do cargo ou função de
confiança do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores
ou do cargo de natureza especial previsto em lei, ou da
Função de Assessoramento Superior (FASl. e do cargo
efetivo.

~ 1.0 O acréscimo a que se refere este artigo ocorrerá a
partir do 6.° ano, à razão de um 1/5 rum quinto, por ano
completo de exercicio de cargos ou funções enumerados
nesta iel, até completar o décimo ano.

l 2.° Quando mais de um cargo ou função houver sido
desempenhado. no periodo de um ano e Ininterruptamen
te, oonaíderar-se-á, para efeito de cálculo da importância
a ser adicionada ao vencimento do cargo efetivo. o valor do
cargo ou da função de confiança exercido por maior tempo,
obedecidos os critérios fixados nas alíneas a e b deste ar
tigo.

l 3.0 Enquanto exercer cargo em comissão, função de con
fiança ou cargo de natureza especial. o funcionário não
perceberá a parcela a cuja adição fez jus, salvo no caso
de opção pelo vencimento do cargo efetivo, na forma pre
vista no art. 3.°, ~ 2.°. do Decreto-lei n.v 1.445, de 13 de
fevereiro de 1976.

* 4.° As importâncias referidas no art. 2.0 desta Lei não
serão consíderdas para efeito de cálculo de vantagens ou
gratificações incidentes sobre o vencimentot do cargo
efetivo. inclusive para qünqüênios.

Art. 3.° A contagem do período de exercícío a que se
refere o art. 2.° desta Lei terá inicio a 1.° de novembro de
1974. ou a partir do primeiro provimento em cargo ou

função de confiança e em cargo de natureza especial pre
visto em lei, se posterior àquela data.

Art. 4.° O funcionário que vier a exercer cargo em co
missão ou de natureza especial. ou função de confiança de
valor superior ao dos que geraram o direito á adição de 5
(cinco I frações de 1/5 I um quinto I. poderá optar pela
atualização progressiva das respectivas parcelas, medi
ante a substituição da anterior pela nova, calculada com
base no vencimento ou gratificação desse cargo ou função
de maior valor, observado o disposto no ~ 2.° do art. 2.°
desta lei.

Art. 5.° Na hipótese de opção pelas vantagens dos artigos
180 ou 184 da Lei nO 1.711. de 1952, o funcionário não usu
fruirá do beneficio previsto no art. 2.0 desta lei."

Sr. Presidente, como acontece com a Lei n.? 6.226, de 1975.
que beneficiou os funcionárias públicos da União, autarquias fe
derais e do Distrito Federal com a contagem reciproca do tempo
de serviço público e de atividade privada, beneficio que até o
presente momento não foi extensivo ao funcionalismo público es
tadual e municipal. apesar dos constantes reclamos desta tribuna.
tudo leva a crer que, mais uma vez, será mantida tão odiosa dis
criminação com relação à recente Lei n.o 6.732179, se para tanto
os Governadores e Prefeitos não promoveram os meios legais para
extensão desse beneficio ao seu funcionallsmo. marginalizado até
agora pela inação dos detentores dos Poderes Estaduais e Muni
cipais.

Tudo isso devidamente considerado. impõe-se-me o dever de
formalizar apelo às Assembléias Legislativas e Câmaras Munici
pais no sentido de patrocinarem medidas cabiveis que conduzem
a extensão dos beneficios da Lei n.v 6.732179 ao funcionalismo
público civil estadual e municipal. como de direito e justiça.

O SR. CELSO PEÇANHA <PDS - RJ. Pronuncia o seguinte
discurso.) - Sr. Presidente. Srs. Deputados. o Sindicato dos Tra
balhadores em Empresas Ferroviárias do Rio de Janeiro, com base
territorial extensiva aos Estados do Espirito Sante e Minas Ge
l ais, vem, por meu intermédio, denunciar ao Pais o clamoroso qua
dro de disparidade de tratamento dado pelo INPS aos ferroviários
aposentados da antiga Estrada de Ferro Leopoldina, então vin
culados à Rede Ferroviária Federal S.A.. onde permanecem como
servidores da União sob regime especial, usufruindo todos os di
reitos e vantagens, conforme disciplina o art. 16 da Lei n.? 3.115.
d~ 16 de março de 1957.

Apesar de todo o conjunto de normas legais especialmente dis
postas em legislação especifica. quanto ao direito daqueles servido
res receberem a parcela complementar da aposentadoria, o INPS.
por força de manifesta Inversão na aplicação dessas mesmas nor
mas, vem incessantemente prejudicando justos Interesses, bem co
mo mutilando direitos legitimamente adquiridos pela valorosa clas
se, após anos e anos de árduas e sacrificadas jornadas de reinvin
dlcacôes e lutas afortunadamente consumadas na piena garantia
c'!' uma legislação clara e precisa.

Sr. Presidente, Srs. Deputados. desde a vigência da Lei n,v
2.622. de 1955, os ferroviários das estradas de ferro em regime es
pecial passaram a usufruir direitos iguais aos dos servidores au
tárquicos. Incluindo-se ai o direito de receberem. quando aposen
tados, os proventos equivalentes aos vencimentos do pessoal em ati
vidade, mediante a complementação dos proventos do seguro so
cial. à conta do Tesouro nacional. Com a vigência da Lei n.? 3.807,
de 1960 (Lei Orgânica da Previdência SOcial). regulamentada pelo
Decreto nO 48. 959-A, a Rede Ferroviária Federal S.A. passou a
efetuar esses pagamentos até que, com a entrada em vigor do De
creto-lei n.O 959/69, tal responsabilidade foi definitivamente trans
ferida para a área do INPS.

Eis que, por equivoco ou má interpretação, Sr. Presidente. o
Instituto Nacional de Previdência Social nega a uns a parte da
complementação. a outros o direito em si e a todos a paridade
cem os vencimentos dos paradigmas em atividade e tudo ísso ao
arrepío da lei, porquanto o Decreto-lei n,v 959/69 não outorgou ao
INPS poderes para modificar os critérios legais que disciplinam
a matéria.

Digno de registro, neste ponto, é o dlsposto no art. 1° do cita
do Decreto-lei, Que, de forma cabal e definitiva, vem dirimir qual.
quer dúvida a esse respeito:

"Art. 1.0 As diferenças ou complementação de proven
tos. gratificações adicionais ou qüinqüênios e outras van
tagens, excetuado o salárío-ramílía, de responsabilidade da
União, presentemente auterldas pelos ferroviários servido
res públicos e autárquicos federais ou em regime espe
cial, serão mantidos e pagos pelo Instituto Nacional de
Previdência SOCial, por conta do Tesouro Nacional como
parcela complementar da aposentadoria, a qual será com
esta reajustada na forma da Lei Orgânlca da Previdên
cia Social."
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Por todo o exposto, Sr, Presidente, não se justifica que a situa
cão ora denunciada não mereça da.'> autoridades competentes a
adoção pronta e rigorosa de medida regularízadora, porquanto mui
tos e evidentes são os prejuízos morais e financeiros que se aba
tem sobre a injustiçada classe dos ferroviários aposentados da
Leopoldtna.

O SR. CARNEIRO ARNAUD (PP - PB. Pronuncia o seguinte
dlscurso.) - Sr. Presidente. Srs. Deputados. ocupo esta tribuna
mais como paraibano do que como parlamentar, :€ a solidariedade
<1<' quem ama o seu torrão natal e a todos que nela habitam.

Disse Alcides Carneiro que "a Paraiba se fez pequena para
não parecer tão grande", Podemos dizer que na realidade o seu
espaço físico, a sua área territorial é pequena. mas grande é a
capacidade de luta. de cornbatívídade e a inteligência dos seus
filhos.

Encontramos paraibanos nas posições mais destacadas da vida
nacional. quer em cargos oficiais, quer na iniciativa privada. bem
como no jornalismo e na literatura brasileira.

Estas minhas considerações, Sr. Presidente são para registrar o
despontar de uma jovem liderança de paraibano. Trata-se de José
Edisio Simões Souto, Engenheiro Civil, 25 anos, ocupando função
de assessoramento superior do Ministério da Indústrta e do Co
mércio.

Residindo apenas há dois anos na Capital da República, con
seguiu recentemente ser eleito Presidente da Associação dos Ser
vidores do MIC - ASMIC. O pleito foi bastante disputado, dele par
ticipando 3 chapas optativas, e a encabeçada por José Edísio Si
mões Souto obteve 63c,{ dos sufrágios.

Registrando com alegria a vitória de um talentoso jovem da
Paraíba, pertencente a ilustres famílias que muito têm contribuído
para o engrandecimento do meu Estado, quero, na oportunidade,
desta Casa que é do povo, apresentar ao Dr. José Edísio Simões
Souto as nossas congratulações e 'os votos de uma fecunda ges
tão à frente da Associação dos Servidores cio Ministério da Indús
tria e do Comércio, extensivos 'a todos os seus companheiros de di
retoria.

O SR, JORGE ARBAGE <PDS - PA. Pronuncia o seguinte
díseurso.) - Sr. Presidente, se persistir por mais tempo o estado
[l,e radicalização em que se posicionaram os lideres dos blocos opo
sicionistas, no tocante aos episódios que envolvem a greve dos me
talúrgicos do ABCD, em São Paulo, já agora fortalecidos com ade
sões de algumas autoridades eclesiásticas na região. dificilmente
poderemos acreditar em hipóteses otimistas que venham conduzir
à conciliação de interesses, de um lado o capital, e do outro o
trabalho,

Enquanto o movimento grevista não havia sido considerado
ilegal por decisão da maioria do Egrégio Tribunal Regional do Tra
balho, poder-se-ia admitir pressupostos de intennediações entre OS
metalúrgicos e a FIESP, como partes interessadas no dissídio. E
isto foi tentado, inclusive pelo Ministro do Trabalho, Todavia, após
declarada a ilegalidade, tornou-se irrelevante ponderar soluções
que não aquelas previstas em lei, isto é, o recurso inevitável da
intervenção,

Irônico, se não curioso, é suscitar dúvidas quanto à legítírnída
de da chamada Lei de Greve, O Governo se valeu desse instrumen
to juridico porque tem eficácia legal e os seus efeitos são os meios
e fins adequados para imporem soluções em casos como o registra
do no ABCD paulista,

A intervenção nos sindicatos metalúrgicos de São Bernardo
e Diadema não foi um ato político, mas de cunho eminentemente
jurídico, respaldado nos dispositivos que regem as greves em nosso
Pais. Desse ponto de vista, a decisão do Ministério do Trabalho
não comporta questionamento quanto a ser perfeito e íncensurável.

Há, contudo, que se fazer distinção entre a medida que de
cretou a intervenção no âmbito slndícal e a que resultou na pri
são dos líderes destituídos, A primeira foi embasada na Lei de Gre
ve A última, na Lei de segurança Nacional. Uma, por desrespeito
ao Tribunal Regional dó Trabalho, a partir do instante em que
considerou ilegal o movimento, Outra, por Inquínar os líderes sin
dicais presos de aliciadores dos grevistas à insurreição contra de
cisão do judiciário, de que tinham ciência,

Em ambos os casos, não há o que censurar de ilegal ou arbitrá
rio, porquanto o Governo se limitou ao cumprimento da lei, e nada
mais do que isto,

Infelizmente, em situações como estas, aparecem os aproveita
dores encapuçados à sombra de Interesses político-ideológicos, e
com a habilidade das hienas se infiltram no meio da massa e
tiram proveitos de ordem eleitoreíra ou de adesão à conspiração
contra o governo e o regime.

Reconheça-se, porém, senhor Presidente, que a posição do Go
verno, em episódios cíclicos dessa ordem e natureza, têm sído de
excelsa tolerância e paciente expectativa, Antes do movimento

eclodido pelos metalúrgicos em São Paulo, o país viveu momentos
tensos. com mais de cem greves fluindo desordenadamente em va
riados setores, inclusive no magistério estadual. Em nenhum deles
- e os fatos podem ser conferidos pelos analistas politicos - o
Governo se propôs a usar a força da lei ou a lei da força para con
tê-Ias ou exacerbá-los, Se díluirarn por si mesmo, no tempo e no
espaço,

No caso específico dos metalúrgicos, o movimento apresentou
caraetertstícas mais sérias e preocupantes, Os dezoito dias conse
cutivos que precederam o reconhecimento, pelo Tribunal Regional
['a Trabalho. da ilegalidade da greve, foram suficientes para reve
lar que o pressuposto da reivindicação de direitos era apenas um
r,ano de fúndo. O verdadeiro propósito tinha, como sabemos que
tem. conotações políticas mais profundas que a de simples trans
formação do líder sindical Lula em herói de uma classe considera
da elítísta e privilegiada entre as demais congêneres existentes
no resto do Pais.

:€ possivel que os inspiradores e aliciadores das greves em São
Paulo tenham cometido erro tático, e por isto procuram, com ares
inocentes, sugerir fórmulas, uma das quais a constituição de uma
Comissão Parlamentar Interpartidária, com vistas a examinar o
assunto e apontar soluções conciliatórias para as partes litigan
tes, Mas que fórmulas seriam essas, depois da decisão decretada
pelo órgão competente da Justiça Trabalhista e da Intervenção
nos sindicatos, que resultou com 'a destituição dos cargos dos líde
res que o exerciam?

A proposta, em si. é altamente graciosa, para não se dizer
farsante e místíücadora. Que forças Indagamos - teria uma Co
missão Interpartidária para modificar o Quadro delineado com
dísposítívo em lei, já no trãnsito em julgado?

O que se pretendeu, Sr, Presidente, depois, de frustradas as
tentativas de desdobrar os acontecimentos, foi arquitetar mais uma
balela para confundir e engodar a opinião pública deste Pais, e
mais precisamente aos ingênuos operários metalúrgicos de São
Bernardo, Diadema e Santo André,

A ação precisa conhecer os carrascos responsáveis pelos pre
juízos a que foram levados patrões e empregados nessa caricata
greve, e o que ela gerou, em termos de tensões, para inquietar a
já intranqüila sociedade deste País. Os "leões" de jubas avanta
jadas mas fictícias, que supostamente amedrontam, sem contudo
molestarem as pessoas prevenidas, que se acautelem, porque o Go
verno está em atalaia permanente, para não permitir que essas
ameaças de utilização no processo de abertura política se concre
tizem do modo e fonna como evidenciados,

A firmeza na decisão do propósito de promover a consolida
ção definitiva e duradoura do estado democrático não está res
trita apenas ao ideário do Presidente da República, mas aos an
seíos maiores do povo e da Nação. Assim, Sr, Presidente, cada bra
sileíro é um vigilante indonnido na defesa dos postulados de amor
e liberdade, que herdamos dos nossos antepassados e pretendemos
legar às gerações contemporâneas,

De nada valerão os esforços dos que, aliando-se à insânia de
grupos minoritários, como inocentes úteis ou Instrumentos de ma
nipulacões dirigidas, tangencíam cãnones sagrados e ínconspur
cáveís pelas mãos humanas, para torná-los solidários a movimen
tes suspeitos no contexto de lutas estéreis em que participam fi
lhos da mesma Pátria e crentes fervorosos no mesmo Deus que
criou o Céu e a Terra.

Com a certeza de quem confia na predestinação histórica des
te País, ouso afirmar Sr. Presidente, que não serão os "profetas das
desgraças" nem os que "deliram nos sonhos do Apocalipse", ou
ainda os diversIficados "tipos de cassandras agourentas" que es
praiam vaticinlos alarmantes pelo Brasil afora, .eontamínando de
preocupação e íntranqüílídade a família brasileira - os veículos
capazes de obstacularizar, por pensamentos, palavras e obras. os
passos que deflagramos no sentido de ajudar o Presidente Figueire
do, tal como prometera e está cumprindo, a transfonnar este pais
numa democracia.

A conquista do estado democrático, sob tutela da segurança e
responsabilidade, é uma meta Irreversível, que não há de ser
torpedeada pelos que estão empenhados em tumultuar a paz so
cial para simular a presença do caos onde fecunda a semente da
esperança. Ao ladrar Insistente dos cães, o Brasil caminha indife
rente, porém decidido a levar seu destino ao patamar da redenção
política, econômica e social. Nessa difícil, mas corajosa trajetó
ria, confiamos Que Deus esteja presente na condição do Cirineu
que ama nossa pátria e a Quer livre dos grilhões Que amordaçaram
Ideologicamente outros povos e nações do mundo civlllzado.

Que os brasileiros conscientes e bem-intencionados, que são
a grande maioria deste Pais, supliquem a Deus que inspire o Pre
sidente da República, as gloriosas instituições militares e o clero
que honra, dignifica e respeita os cânones de sua Igreja, a fim
de que, juntos e indivisíveis, tenham forças humanas para salvar
o Brasil das garras do comunismo internacional, das guerrilhas



.lbrU de 1980 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Quinta-feira 24 2497

urbanas e rurais e da subversão psicológica da cíêneía jurídica,
que nos parece a última vitima a sofrer as agressões dos falsos
democratas que infestam 'Il sociedade brasileira.

Preces e orações, Sr. Presidente, é o de que mais precisam o
Erasil e os brasileiros, para se livrarem dos "bocas de sulapa",
como os chamaria o cego Aderaldo, célebre na música nordestina
de cordel, se vivo fosse.

Era o que tínhamos a dizer.
O SR. JOSÉ FREJAT (PTB - RJ. Pronuncia o seguinte dís

CUniO.) - Sr. Presidente e Srs. Deputados, a política de desen
volvimento econõmíco Implantada no Brasil há alguns anos trans
formou o Pais num verdadeiro paraíso das multlnacíonaís. Defi
nida por critérios arbitrários, permanentemente questionada, não
apresenta resultados satisfatórios. Ela alimenta a inflação e acen
tua o desequilíbrio da nossa balança comercial. Tornou-se, porém,
de extrema utilidade para as companhias estrangeiras que estão
implantadas em nosso território.

Assim, vemos uma parcela consíderável da região amazôníca
ocupada pelo Projeto Jari, do norte-americano Daniel Ludwlg;
temos nossa indústria automobilistica, de medícamentos, de fumo,
de bebidas, praticamente controlada externamente; 61,2% da dis
tribuição de petróleo é controlada por estrangeiros; e 100% da
nossa Indústria farmacêutica se encontra dominada pelas multi
nacionais. Em 1978, na área de produtos medicinais, farmacêu
ticos e veterinários, os investimentos estrangeiros no Brasil soma
ram US$ 574 milhões.

Segundo dados do Banco do Brasil, o capital estrangeiro no
Brasil concentra-se principalmente no ramo da indústria de trans
formação. que em 1976 contou com Investimentos de US$ 8,886
bilhões, passando para US$ 10,993 bilhões em 1978, Do total de
US$ 13,740 bilhões que entraram no Brasil em 1978, US$ 4,456 bi
lhões vieram da Comunidade Econômica Européia e US$ 3,822
bilhões, dos Estados Unidos.

A indústria farmacêutica exibe modelo de como um pais pode
ser dominado por empresas estrangeiras: dos 23 maiores labora
tórios do Brasil, apenas um é nacional, sendo que 77% das vendas
de produtos farmacêuticos revertem para as multinaclonais. En
tre 1957 e 1977, 30 laboratórios brasileiros foram absorvidos por
estrangeiros. A política econômica do Governo favorece as multi
nacionais.

Controlar esta vasta parcela da nossa economIa não parece
ser suficiente para a ambição dessas empresas, que procuram es
tender seus interesses nessa "terra de ninguém" em que se está
transformando o BrasU. E as primeiras tentativas na área de saúde
já foram efetuadas.

Associações médicas' reagiram Imediatamente à Iniciativa da
AÇOMINAS de assinar contrato com a American MedicaI Inter
national IAMI) para convênio de assistência médica a seus fun
cionários, no valor de US$ 12 milhões.

Hoje, dia 23 de abril, tem Inicio um movimento cívico contra
as multínacíonaís na área de saúde, encabeçado pela classe mé
dica brasileira, tendo à frente a Federação Nacional dos Médicos,
com o objetivo de alertar e mobilizar a população e as autoridades
para a Invasão que se apresenta,

Atualmente, as multinacionais estão entrando no Brasil por
meío de convênios com hospitais e firmas, competindo numa área
Que é de vital importância para a segurança nacional. Num pais
onde o médico precisa reunir muitas vezes dois outros empregos
para poder sobreviver e onde residentes e médicos internos, margi
nalizados do sistema previdenciário, reivindicam melhores condi
ções de trabalho e remuneração, não se justifica a presença de fír
mas estrangeiras que, certamente, terminarão por estrangular a
Iniciativa genuinamente nacional, como já aconteceu em outros
setores.

J!: preciso dizer não à participação do capital estrangeiro nos
serviços de saúde. Nesse sentido, apresentamos o Projeto de Lei
número 2.589/80, que proíbe a atividade de empresa estrangeira
na prestação de serviço de saúde e no comércio de sangue humano.
Com a adoção dessa medida legal, será possível erradicar o capi
tal estrangeiro na área de saúde.

Emprestamos, assim, nossa integral solidariedade à luta dos
médicos brasileiros.

O que não é possível é ver um país como o Brasil, rico em
extensão territorial e recursos naturais, ir gradativamente sendo
entregue ao controle econômico estrangeiro. Esse é o primeiro passo
para o controle politico de uma nação. Quanto mais nos compro
metermos com o capital estrangeiro, menos Independentes esta
remos para determinar nosso próprio destino. E se não pusermos
um dique a essa invasão das multlnaclonals, estaremos nos com
prometendo com ela e compactuando e Incentivando a sua escalada.

O SR. WALMOR DE LUCA (PMDB - SC. Pronuncia o seguinte
discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, em diversos pronun
ciamentos ressaltei que a Educação é direito de todos e não privi
légio de poucos.

A Educação é apenas parcela de um erro maior, qual seja.
o modelo sócio-econômico implantado em 1964. A colheita de 16
anos de arbítrio pode ser medida pelo seguinte: 6 milhões de
crianças em Idade escolar fora das escolas; 22 milhões de adultos
analtabetos ; 5 milhões de trabalhadores com renda inferior a um
salário minimo; 40 mílhões de pessoas sem luz elétrica; 65 milhões
vivendo em favelas e mocambos; 2 milhões de menores abando
nados.

Mas hoje desejo ater-me, especificamente, ao aspecto educa
cional, a partir de correspondência recebida do síndícato dos
Trabalhadores na Indústria de Fiação e Tecelagem de Brusque.
cidade de meu Estado, assinada por seu presidente Antônio Olavo
Scheldt.

A justa preocupação do referido Sindicato é com a ausência
de acesso dos trabalhadores e de todos os brasileiros de baixa renda
- que constituem a maioria da população - à Universidade. O
acesso à Universidade se torna privilegiado, no geral, no ensino
privado aos alunos de razoável renda familiar ou, no ensino pú
blico, àqueles que, possuindo Igualmente renda favorável, dispõem
de tempo para prepararem-se satisfatoriamente (freqüentando
cursinhos etc'> e que não necessitam trabalhar. Obviamente, as
classes pobres precisam de trabalhar. E o acesso ao conhecimento
- um dos maiores e mais sagrados direitos do ser humano - fica
reduzido a uma elite.

No orçamento da União, a parte reservada à Educação é ínrí
ma e rldicula. A soma dos orçamentos estaduais e federal desti
nados ao ensino superior no Brasil para 1980 ê aproximadamente
Igual a US$ 1 bilhão, Isto é, 0,8% do PNB de 1970. li: multo pouco'

A porcentagem que cabe ao MEC no orçamento da União é
multo pequena, quando se sabe que um pais só pode ser grande
e justo quando Investir no conhecimento de seus filhos, isto é. na
Educação.

Em relação a 1979, o orçamento da União, no que tange à Edu
cação, baixou de 5,72% para 4,86 em 1980. Em 1976 era de 4,67%.
em 1977 e de 5,31% e em 1978 de 5,20%.

A solução não é privatizar o ensino. Há - como salienta o
estudioso Rogério Cerqueira Leite rem artigo publicado na Folha
de S. Paulo de 11 de março de 1980) - um inesperado movimento
contra a Universidade e o ensino superior gratuito. Há uma ralá
cía de natureza demagógica, articulada pelo pensamento de direita
no País, de que "os ricos poderiam pagar a educação dos pobres".
Um cálculo elementar mostraria que, levanado-se em conta a dis
tribuição de renda típica das famílias de estudante.. nas universi
dades estaduais, não seria possível o custeio de alguns por cento
do orçamento. Essa medída seria, portanto, Irrelevante, mesmo
por este aspecto limitado.

Por outro lado, se a função redistributiva não estiver sendo
efetuada pelo sistema tributário atual, é porque este sistema não
está preenchendo suas atribuições socíaís, Neste momento os de
fensores do ensino pago evitam comparações com outros países
em que, sem exceção, o sistema tributário se encarrega dessa tarefa
distributiva. Os direitistas, farisalcamente condoídos com as injus
tiças sociais no setor universitário, deveriam advogar antes uma
reforma tributária que corrigisse essas distorções e outras Igual
mente importantes. A solução não é tomar o ensino pago. A alter
nativa é a mudança estrutural de um modelo cruel e Injusto que
privilegia uma minoria em detrimento da maioria. Há que defender
o ensino público gratuito e democratlzante.

Afinal, a quem ameaça a Universida<le? Ameaça àqueles que
têm consciência de que o conhecimento conduz o ser humano à
descoberta d~ suas potenc~alidadese, por conseguinte, de sua pró
pria; libertaçao, pois o estagio da alienação é ultrapassado.

No Portugal de Salazar a política colonialista em relação a
Angola e Moçambique incluiu uma obstrução explícita em relação
ao acesso dos povos colonizados ao ensino superior. Salazar sabia
que com a educação nasce a luta pela liberação.

A Univ~rsldade é um centro de geração de ciência e tecnologia,
de formaçao profissional, e presta Inúmeros serviços diretos à
comunidade. Essas atividades só podem beneficiar uma nação. Só
os interessados na desnacionalização de nossas riquezas os entre
gulstas de toda hora, é que gostariam de uma Universidade aca
nhada, medíocre, amordaçada. E como registra Rogério Cerqueira
Leite, não podemos esquecer-nos de que vive-se uma fase aguda
de desnacíonalízaçâo da economia.

Concluindo, em apoio aos bravos companheiros do Sindicato
dos Trabalhadores na Indústria de Fiação e Tecelagem de Brusque
é fundamental que se diga que o acesso das classes de baixa rend~
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ao ensino superior só será obtido com a distribuição de renda que
envolve a democratização e arerorma tributária - com a mudança
de um modelo cruel e elitista em favor de urna sociedade justa,
democrática e pluralista. Quando isto ocorrer, toda a classe tra
balhadora não ficará privada do conhecimento, semente de sua
libertação.

Concluo com o articulista: "A campanha pelo ensino pago
teria, pois, sua origem nos redutos entreguístas do País. A defesa
da Universidade Brasileira se confunde com a preservação da
identidade nacional".

Era o que tinha a dizer.

O SR. BRABO DE CARVALHO - PDS - PA. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, é antiga a
reivindicação dos servidores públicos no sentido de que lhes seja
estendida a gratificação de Natal, ou, mais especificamente, o dé
elmo terceiro salário a que têm direito os trabalhadores regidos
pela Consolidação das Leis do Trabalho.

A solicitação é das mais justas, quer pelo preceito legal de que
à mesma atividade deve corresponder remuneração Igual, quer
pela dedicação da classe que durante anos a fio vem possibili
tando as realizações governamentais com vencimentos sempre
interiores aos vigentes no mercado de trabalho.

Neste momento em que o custo de vida tem sofrido constantes
aumentos, a classe dos servidores públicos, destituída da recom
posição salarial semestral como já foi garantida aos demais tra
balhadores, vê-se em situação realmente difícil, chegando ao final
do ano com desgastes Imensos nos seus orçamentos fam1llares.

Não ignoramos a necessidade de contenção dos gastos do Go
verno, pois uma das chaves da luta contra a Inflação, que nos an
gustia, está justamente na parcímônía de despesas públicas. Não
podemos. no entanto, esquecer que a imensa população de sreví
dores públicos tem dispensado toda a sua capacidade produtiva,
toda a sua dedicação ao Governo, suportando, corajosamente, pro
gressivas reduções no seu poder aquisitivo.

A classe precisa receber uma recompensa por todos estes anos
de aceitação de uma discriminação que não lhe é agradável, nem
lhe parece justa. Com a introdução no serviço publico de pessoal
regido pela legislação trabalhista, passaram a conviver. lado a lado.
servidores com direitos e vantagens diferentes, sendo a mais inco
modativa esta que permite a uns o recebimento do décimo terceiro
salário e nega a outros o mesmo direito.

Dessa forma, o fim de ano é bem-vindo para os celetistas que
podem dispor de recursos para os festejos natalinos, enquanto aos
outros só cabe a expressão verbal, aos amigos e familiares, de
votos de felicidade. Felicidade esta que esperam, no ano seguinte,
ser transformada em fato, em direito reconhecido ao décimo ter
ceiro salário.

As notícias atualmente surgidas na imprensa indicam o inte
resse dos órgãos responsáveis, mas ao lado sempre aparece a incô
moda constatação da falta "de recursos. ~ necessário que esta me
dida, sempre deixada de lado em face de prioridades outras, alcance
o nível de prioridade um, que venha a público, finalmente, a sua
viabilidade, a decisão de reconhecer, de fato, a sua justiça.

Portanto, Srs. Deputados, confiante no Interesse que o Governo
"do 'presidente Figueiredo tem demonstrado na promoção de justiça
s~Clal, trago a esta tribuna o apela dos servidores públicos no sen
tido de que lhes sejam estendidos, ainda neste imo, os beneficios
do décimo terceiro salário.

Era o que tinha a dizer.

O SR. MARCELO CERQUEIRA (PMDB - RJ. Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, as tro
pas de ocupação em São Bernardo.acabam de Informar ao prefei
to Tito Costa que não permitirão. no Pátio da Matriz. a concen
tração de amanhã dos trabalhadores em greve.

Recordemos que, no domingo último, o Sr. Tuma, o delegado
das salvaguardas, disparou nota oficial em que, substituindo-se
às autoridades - e por ordem delas - e violando a Constituição,
proibia concentração de operários nos lugares que especificava: o
estádio da Vila Euclides e o Paço Municipal, OU seja, acabava com
o direito de reunião e com a autonomia municipal.

A alguns parecia, então, que, se explicitamente não proibiam,
veladamente permitiriam a realização da concentração de ontem
no Pátrio da Matriz. Ledo engano! O massacre estava projetado.
l"oi adiado. Fazia parte da escalada do fechamento. As autorida
des apenas não se atreveram (aíndav) a proibir, em nota, reuniões
em Igrejas. Mas estas poderão conter um número limitado de pes-

. soas - não os 60 mil operários de São Bernardo. E iriam repriml
los ontem. Talvez não invadissem a Mat~z, mas os que estivessem
no seu Pátio Iriam ver. Até porque, qual o sentido de proibir as
sembléias no Estádio, lugar próprio. ou no até então autônomo Paço
Municipal, e permiti-Ias no Pátio e nas ruas que lhe dão acesso?

E a repressão não foi consumada ontem porque a solídaríe
dade interna e internacional a barrou. Até mesmo considerações
sobre a visita do Papa, que poderia ficar prejudicada por uma
ação policial militar que atingisse a Igreja com sua determinação
de defender os trabalhadores.

São Paulo está sob virtual Estado de Sítio. Seu loquaz Governa
dor está calado. E o silêncio, sabemos, não é próprio do personagem.
E..,tamos assistindo à escalada dos falcões. Os duros do regime. Os
donos dos insinceros "bolsões radicais". A questão trabalhista do
ABC - reivindicação natural em países clvlllzados - está sendo
utilizada como pretexto para o fechamento. A velha classe domi
nante, faustosa e atrasada, fechou o diálogo. Os Ministros que que
rem endurecer, o do Trabalho à frente, animam e reforçam a in
transigência patronal. São <JS setores da classe dominante que
querem o confronto como solução, pela direita, para resolver a
crise que geraram. E se atingirá num primeiro momento aos tra
balhadores do ABC, os bravos metalúrgicos da nova classe operá
ria brasíleíra, como é desgraçadamente habitual, e, num momento
seguinte, alcançará nossas combalidas Instituições - até mesmo
esta Casa do Parlamento.

Estas, as razões que levaram o meu líder a ontem propor ao
nobre Deputado Nelson Marchezan a tnstauração de COmissão do
Parlamento para mediar a críse. E não foi outro o meu Intento ao
apelar, em aparte ao Líder do Governo, para que constituíssemos
a Comissão. Os Presidentes do Senado e da Câmara e todos os Lí
deres de partido em ambas as Casas do Congresso teriam, como
têm, autoridade para mediar a crise. A Nação a reconhece.

Não é por ser parte que se Impede alguém de ser mediador.
Eu, por exemplo, como declarei naquele aparte ao Líder do PDS,
sou parte: estou e estarei sempre ao lado do trabalhador - meu
mandato serve à democracia e aos que trabalham. Mas, nem por
isso estou Impedido de mediar. E, no limite -de mínhas possibili
dades. tenho feito o possível. Como tem igualmente lutado o Inex
cedível Senador Teotônio Vilela. Trata-se de mediar entre partes
que estão em conflito. estâbelecer entendImento, criar canais de
comunicação, viabilizar as negociações queridas pelos trabalhado
res, pela Igreja, pelas oposições, pela sociedade civil.

E neste pronunciamento reitero a neeessídade de esta Casa
comparecer na crise, no sentido de sua solução. Urge impedir a
escalada da violência - requer-se a defesa Intransigente das fran
quias liberais que a luta do povo recuperou.

Não é o que querem os donos das trevas - os eternos golpístes.
E a escalada dos duros chegou à Insensatez truculenta de prender,
ontem, no DEOPS, os bravos dirigentes sindicaIs do meu Estado,
que Iam, como lhes competia, solidarizar-se com seus, com nossos
companheiros do ABC. Carlos Alberto de Oliveira, do Sindicato
dos Jornalistas; Ivan R. Martins Pinheiro. do Sindicato dos Br n
cários: sebasttão Athayde, do Sindicato dos Rodoviários; Oswaldo
Pimentel. do Sindicato dos Metalúrgicos; Ronaldo Magalhães, do
Sindicato dos Petroleiros; Eraldo Lírio de Azevedo, da Federação
dos Trabalhadores na Agricultura do Rio de Janeiro; a esposa de
Iran Ribeiro e o motorista que conduzia o automóvel foram presos
arbitrariamente, tomadas suas declarações a termo e soltos, Por
ordem de quem - escrita como quer a Constituição - não dizem.
Por quê? Com que objetivo?

Ontem à noite entendi-me, por telefone. com a autoridade
do DEOPS, que me assegurou a libertação desses companheiros
e, mais tarde, as eonrírmou. Informações que de pronto transmi
ti ao companheiro Auri, do plantão do Sindicato dos Bancários
do Rio de Janeiro, e à brava Deputada Heloneida Studart, que me
havia comunicado as prisões, pedindo providências.

Manifesto, neste momento, o protesto e a solidariedade da ban
cada do PMDB do Estado do Rio de Janeiro àqueles combativos
dirigentes sindicais. .

Finalizando, Sr. Presidente, reitero meu apelo para uma so
lução negociada para a crise. A Nação acompanha atentamente os
acontecimentos. Não perdoará o açodamento de uns, a vilania de
outros - e nossa omissão, enquanto Poder, que queremos autôno
mo nesta Republlca. Não se trata de auscultar Q Olimpo, de pedir
permíssão para constituir a Comissão. Até porque não é a Co
n.íssão contra o Executivo. Destina-se, exclusivamente, a colaborar
na solução pacífica da crise.

Impedir o retrocesso e construir a' democracia é tarefa desta
Casa. A Nação está esperando nossa palavra. Cumpramos nosso
dever. Assumamos nossa responsabilidade!

:Jl: o que eu tinha a dizer.
O SR. PEDRO IVO (PMDB - se. Pnm.uncia o seguinte discur

so.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, a área rural do Município
de JoInvl1e, em Santa Oatarína, é hoje habitada por cerca de
3.600 famílias, das quais mais de 1.600 dedicam-se exclusivamente
a atividades agrícolas. Ali existem, ao todo, quase 3.400 proprieda
des rurais, cuja grande maioria é de pequena extensão - 55~
não ultrapassam os 10 hectares.
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Os principais produtos da região são o arroz, a cana, o milho e
vIS legumes de modo geral, que geraram, todos, somente em 1979,
uma renda de Cr$ 167,286.000.00, valor bastante expressivo se
considerarmos a área plantada.

A EMATER-SC - antiga ACARESC - através do seu Setor
JoinvUe, desenvolve projetos específicos visando a aumentar a
produtividade da área e a minimizar os efeitos dos entraves ao in
cremento da produção ali ocorrentes, dentre os quais salientam
se a baixa fertilidade dos solos, a baixa qualidade das sementes
utílízadas, problemas de drenagem e irrigação e má condução das
lavouras.

As atuais projeções feitas pela empresa estadual de assistên
cia técnica e extensão rural Indicam que, superados ou mínímí
zados aqueles óbices mais sérios, o aumento da produtividade po
derá ensejar a quase duplicação do valor da produção obtido em
1979, com inestimáveis beneficios para o Município.

Também a pecuária leiteira é atividade da .maís alta relevân
cia para a economia joinvilense. Em dezembro do ano passado, o
rebanho de gado bovino ascendia a 14.581 cabeças, que represen
tavam um patrimônio de aproximadamente 134 milhões de cruzei
ros. A produção de leite no período atingiu 9 milhões de litros,
equivalentes a 54 milhões de cruzeiros. Objetiva-se ampliar essa
produção para 11 milhões de litros. que renderão cerca de 66 mi
lhões de cruzeiros.

No setor da agrícultura foram já aplicados 2,5 milhões de
cruzeiros do montante de recursos destinados ao sistema de crédl
tó rural; na pecuáría, essa aplicação situou-se em torno de 1,8
milhões.

Por essas razões, Sr. Presidente, quero fazer desta tribuna o
meu apelo não só ao Governo do Estado de Santa Catarina, mas
também ao próprio Ministério da Agricultura, que tem a Incumbên
cia de repassar os recursos federais para as empresas estaduais de
extensão rural, endossando, em sua integridade, pleito há poucos
dias formulado pela Câmara de Vereadores de Joinvile no sentido
de que seja concedido ao setor regional da EMATER-SC com ju
risdição sobre a área o reforço orçamentário de que está a carecer,
para que não haja solução de continuidade nos projetos em anda
mento.

A providência é imprescindível para que o setor agropecuário
do Município continue a crescer nos níveis desejados e a econo
mia regional não sofra o impacto negativo que fatalmente será
causado pela retração nos índices de produção dos bens primários.

O SR. FERl'tANDO COELHO (PMDB - PE. Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente. Srs. Deputados. com o faleci
mento doProf. José Sori'ano de Souza Neto - ocorrido há poucos
dias no Recife - perdeu o Brasil um dos seus maiores juristas.

Pernambucano de Buique, Soriano Neto aos quinze anos in
gressou na Faculdade de Direito do Recife, onde em 1915 con
cluiu com brilhantismo o seu curso, recebendo o prêmio de viagem
ao exterior. Descendente de uma família de notáveis mestres do
Direito - que incluía nomes como os de José Soriano de Souza,
Brás Florentino Henrique de Souza e Tarquino Brás de Souza
Amarante - eie honrou e engrandeceu a tradição dos seus maio
res, ,hoje continuada pelos seus filhos.

Durante 16 anos advogou na Bahia. Em 1921 fez o concurso de
Docente Livre e em 1933 o de Professor Catedrático - exercendo
desde então o magistério jurídico com extraordinário brilhantis
mo, até sua aposentadoria em 1965, depois de haver ocupado por
três vezes o cargo de Diretor, a Vice-Reitoria e. interinamente, a
Reitoria da Universidade Federal de Pernambuco. Como paranin
fo de várias turmas - entre as quais a de 1955. que tivemos a honra
de Integrar, ao lado, entre outros, dos eminentes Senadores Marcos
Freire e Cunha Lima e dos Deputados Alvaro Gaudêncio e Oswaldo
Coelho - pronunciou notáveis discursos, reveladores todos eles de
sua extraordinária cultura Jurídica e humanística.

Profundo conhecedor do Direito Comparado, SOriano Neto pu
blicou mais de 20 obras sobre temas jurídicos, entre os quais "Da
Publicidade Material do Registro Imoblllário - Efeitos da Trans
crição" - ainda hoje o trabalho mais Sério sobre a matéria e que,
à época, modificou a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
contra o entendimento do próprio autor do Código Civil, Clóvis
Bevílaequa.

Teve ainda o saudoso mestre atuação destacada na luta con
tra o Estado Novo, revelando-se um dos mais combativos defenso
res da redemocratização do País.

Prestando esta homenagem ao grande jurista desaparecido, fa
zemos nossas as expressões de recente editorial do Diário de Per
nambuco, que passamos a ler para que conste dos Anais da Câmara
dos Deputados:

"SORIANO
Com a morte do professor José Soriano de Souza Neto o
pensamento jurídico pernambucano perde uma das suas

mais altas expressões. Era um nome que havia transcen
dido às fronteiras da Província para se projetar na pró
pria paisagem cultural do País. Os seus ex-alunos da velha
e tradicional Faculdade de Direito do Recife estarão a re
cordar o brilho invulgar das suas aulas, o extraordinário
tribuno que ele era, a eloqüência e sabedoria dando-lhe.
repentinamente. a estatura de um gigante. A sua obra está
perenizada em livros e pareceres memoráveis. Compete a
Pernambuco - em colaboração com a tamíüa do ilustre
morto - não permitir que a sua notável biblioteca venha
a se desfazer. será uma forma de homenageá-lo, pereni
zando-o através dos livros que tanto amou, da Inteligên
cia que representam, da. qual ele foi um princlpe. Com So
ríano Neto é toda uma época cultural que se faz História."

Era o que tínha a dizer.

O SR. HORACIO ORTIZ (PMDB - SP. Pronuncia o sepinte
díseurse.) - Sr. Presidente, como membro da CPI que investiga
as atividades da PETROBRÁS, não estranhei as últimas notícias
sobre o poço de Majnoon.

O cancelamento, pelo Iraque, do direito da PETROBRAS de
explorar esse campo. já decidido há vários meses, mas só agora
confessado pelo Sr. Ueki, demonstra como os recursos do País es
tão sendo dilapidados no estrangeiro e, pior ainda, eomo procuram
escamotear da Nação o conhecimento de fatos de tamanha gra
vidade.

Desde 1972, ano em que decidiu a PETROBRÁS reduzir o es
forço, até então crescente, de perfuração no Brasil, para. mal
imitando as "Sete Irmãs", aplicar-se em uma politlca "colonia
lista", no estrangeiro, foram gastos alguns bilhões de dólares, e °
resultado até aqui era nenhum com excecão dessa descoberta no
Iraque, aliás tão apregoada, pela PETROBRÁS, como fantástica.

Agora, com o Iraque adotando a política do "petróieo é nosso".
que já foi da PETROBRÁS, também, o desastre é total e dessa
aventura externa nada restou, senão mais uma grande decepção
para os brasileiros, os quais, na verdade, são as verdadeiras víti
mas dos sucessivos fracassos da PETROBRÁS no exterior, porque:

1 - A PETROBRÁS continua como nau sem rumo, mas a "tri
pulação" continua sendo muito bem paga.

2 - O Iraque vai ficar com o seu petróleo.
3 - As empreiteiras estrangeiras contratadas pela PETROBRAS

para trabalhos no exterior são pagas normalmente.

4 - E os outros países onde a PETROBRAS não encontrou
petróleo nada perderam.

Enquanto isto, no Brasil, onde. para cada 3 poços perfurados.
2 são produtores, preferiu a PETROBRAS, em vez de perfurar ela
mesma muito mais, introduzir os contratos de risco, e recentemen
te os modificou para tomá-los os de maior remuneração em pe
tróleo, da ordem de 50'k, quando no resto do mundo est i nart icí
paçâo é no máximo de 20%, talvez num atestado final 'da SUa
incapacidade empresarial para descobrir petróleo, finalidade pre
cípua para a qual foi criada em 1954, e da qual se desempenhou
muito bem até 1967, pelo menos, quando chegou a produzi" 4 )0';'

do consumo nacional de petróleo, hoje desgraçadamente reduzido
a 15% apenas.

O Presidente da PETROBRÁS, em outro tempo, já quis dançar
fantasiado apenas com um barril de petróleo; agora esteve brin
cando de esconde-esconde com a Imprensa e o público, e não fora
o trabalho jornalístico de profissionais dedicados contínuaríamos
ignorando a perda do direito de exploração do poço de Majnoon.
Qual será a sua próxima brincadeira? A Nação não está curiosa;
está, sim, aflita porque dele se pode esperar tudo. menos aqullo
para o que é regiamente remunerado, ou seja, capacidade e efici
ência na Presidência da maior empresa do País, a qual é susten
tada pelo povo brasileiro, como todos sabem.

Desde 1972, a PETROBRAS perfurou os seguintes poços: Ira
que (7); Líbia (6); Argélia (12); Egito (5); Irã (2); Filipinas
(1); Madagascar (2); Colômbia (33) e Angola (2). dos quais o
único campo especial, o Majnoon, de 4,6 bilhões de barris, foi can
celado. Os demais foram subcomercíaís, exceto os da Líbla (3,5 mi
lhões) e Argélia (3 milhões), cujos contratos, também, foram sus
pensos.

Resultado flnal das atividades da PETROBRAS no exterior:
fracasso total e bilhões de cruzeiros do povo brasileiro esperdl
çados.

O SR. FRANCISCO LIBARDONI (PMDB - se. Pronuncia ()
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srs. Deputados, em 20 de
março último. houve um aumento do preço da gasolina, publican
do-se, na oportunidade. que os acréscimos só se fariam semes
tralmente. Entretanto, ontem fomos surpreendidos com a notícia
de que, a partir de amanhã, aquele combustível. derivado do pe
tróleo, passará a custar vinte e oito cruzeiros por litro.
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Se os aumentos forem mensais. como se verifica entre o penúl
timo e o atual. não teremos apenas substancial repercussão no
custo de vida. mas também uma enorme perda de tempo com
providências burocráticas e atuariais, em vários setores da ini
ciativa privada.

Observa-se que. a cada aumento da gasolina. surgem provi
dências ou reclamações dos fornecedores de serviços ·dela depen
dentes, no sentido do aumento das tarifas: os táxis. os ônibus, as
empresas aéreas. os transportes de qualquer espécie. Baseados
no consumo desse combustível, movimentam-se para atender à
majoração desse insumo.

Se têm que fazer isso mensalmente, haverá, então. um gran
de dispêndio de trabalho, de energia. de esforços, para atender a
cálculos atuariais. quando poderiam destinar-se a aspectos mais
produtivos dos transportes.

Enquanto o Governo parecia intimidado com as taxas infla
cionárias de março último, da ordem de seis e seis décimos por
cento, aguardávamos que evitasse acréscimos desse tipo, como
também majorações de taxas, tarifas e preços públicos, sempre pa
gos pela população como um todo.

Vemos, na imprensa brasííense de hoje, que a taxa de 'forne
cimento de água subiu quinhentos por cento este ano. para o co
mércio, que descontará essa majoração no preço final das merca
dorias. pago pelo consumidor.

Se os juros continuam escorchantes e os produtos controlados
pelas empresas multinacionais não têm qualquer tipo de conten
ção ou tabelamento - enquanto os frutos da lavoura são tabelados.
como ocorre sem o leite e a carne - a situação tende a agravar-se,
não adiantando os "emprêstimos compulsórios" arrecadados dos
contribuintes mais ricos e que pagam menos Imposto de Renda do
que o Incidente sobre os salários,

Também as mínídesvalorízações do dólar, que dentro em pou
co serão quinzenais, anunciadas mais de vinte vezes por ano. vão
figurar como' compllcadores de todos os cálculos de custos, como
se houvesse um total desplaneiamento neste Pais. orientado [us
tamente pela SECOM.

A exorbitãncia da divida externa, o acréscimo constante do
débito interno são ameaças terríveís ao nosso desenvolvimento,
mas ainda pior do que eles é a divida social do Governo, com uma
política salarial írrealístíca. o agravamento do desemprego. a ca
rência de verbas para serviços infra-estruturais da maior impor
tâncla, como a saúde e a educação.

Além do sofrimento do contribuinte, a produção primária, na
lavoura e na pecuária de grande e pequeno portes. recebe a mis
são especifica de contribuir. pelo aumento da produtividade, para
salvar o Pais da falência, sem, no entanto, obter o necessário apoio
- em garantias de preços mínimos e juros baixos para esse esfor
ço produtivo.

Enquanto isso. O Sr. Delfim Netto endivida mais o Pais no ex
terior, arrancando mais de 250 milhões de dólares dos banqueiros
alemães. Assim, ninguém sabe onde iremos parar nem mesmo se
a crise econômico-financeira não terá desastrosos reflexos em
nossa recuperação política.

Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente.
O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB - AC. Pronuncia o seguinte

díscurso.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, o Acre amanheceu
hoje com a promessa da presença de uma autoridade do primeiro
escalão da administração federal. O Ministro do Interior, Mário
Andreazaa, que vai cumprir um programa de inaugurações e ins
peções relativas aos diversos órgãos de sua jurisdição, que atuam
naquele Estado: inauguração das novas instalações da Agência
do Banco da Amazônia S.A., Inspeção das obras do serviço de
esgotos. canalização do chamado Igarapé da Maternidade e a cor
tina de proteção à cabeceira da Ponte Coronel Sebastião Dantas,
ligando os dois distritos da cidade.

a desejo de todos os acreanos é de que o Ministro do Interior
tome. efetivamente. conhecimento da triste realidade do nosso
Estado, onde o abandono e a incompetência criaram um impres
sionante e invencível processo de deterioração da economia e da
qualidade de vida.

Ao inspecionar os serviços de esgoto, deve S. Ex.a constatar
a forma vergonhosa como eles se processam, comprometendo
tanto os órgãos públicos quanto a firma empreiteira, a CleaL.
Devem ser consideradas, principalmente, as seguidas e fundamen
tadas denúncias dos contribuintes, evidenciando a precariedade
e a falência do sistema.

As reclamações se referem, quase sempre, ao não-cumprimen
to de etapas e cronogramas contratuais - o que não impede, en
tretanto. que a SANACRE e o DNOS continuem prestigiando e
pagando à empresa.

A canalização e o saneamento do Igarapé da Maternidade,
obra carissima e que já investiu verdadeira fortuna nas desapro
priações e nas etapas preliminares, ainda permanece em estágio
muito Inicial, pois quase nada foi feito nos vários anos que se
seguiram à decisão de canalizar aquele curso de água.

Esse beneficio é de vital importáncia para Rio Branco. pois
vai controlar um igarapé que provoca, periodicamente, inundações
em diversos bairros da cidade. E esta é, também, uma resposta
que se cobrará ao Ministro do Interior: por que tantas protela
ções na conclusão?

O terceiro. entre os muitos problemas da alçada do Ministro
Mário Andreazza, é a cortina de proteção da Ponte Coronel Se
bastião Dantas - obra que se arrasta há mais de dois anos, período
em que a Injeção de largos recursos não produziu a celeridade e a
eficiência desejáveis.

. Existe, entretanto, um problema que até agora não foi se
quer estudado com seriedade: a recuperação da velha ponte me
tálica sobre o rio Acre.

Sua construção foi Iniciada pelo saudoso Governador José Au
gusto, a quem roubaram a satisfação de vê-la concluída, Os erros
e as Irregularidades que se acumularam nas obras e na operação
levaram ao desabamento da ponte, há dois anos. E até hoje o
povo acreano vê apenas morosidade e pouco caso no restabeleci
mento do trânsito sobre seu leito.

Permanencendo o atual ritmo dos trabalhos de recupera
ção da velha ponte. sua devolução à cidade de Rio Branco é coisa
para o século XXI. Pior ainda, correm rumores de que ela seria
desmontada e levada para o Municipio de Brasiléia; uma solução
tipica da falta de patriotismo e de inspiração dos 'atuais gover
nantes, que apenas remendam e aplicam paliativos nas graves
situações que exigem coragem e espirito empreendedor.

Brasiléia também precisa de uma ponte, nunca, porém, à
custa do povo de Rio Branco, já sacrificado em seu transporte
urbano.

A visita do Ministro do Interior ao Acre permitirá, portanto,
que o Governo Federal tome consciência da gravidade da situação
vivida pelo Estado. Se os áullcos, os governantes locais e o habi
tual cordão de acompanhantes permitirem. a realidade tornará
evidente as mudanças para o desenvolvimento.

Transportes. comunicações, serviços públicos, abastecimento,
são itens vitais que, no Acre, competem na disputa do duvidoso
galardão de "o pior". Mesmo que, nas poucas horas dedicadas ao
Acre, o Ministro Mário Andreazza seja levado a conhecer apenas
os planos írrealístas e os números suspeitos da propaganda oficial,
mesmo assim verá, em cada esquina, em cada lar, as deficiências
que mencionei.

E é confiando no espírito público de S. Ex.a que formulo,
nesta oportunidade, os mais sinceros votos de que sua viagem ao
Estado do Acre renda os beneficios que aquela Unidade tanto re
clama, Beneficios merecidos, devidos e cobrados dia e noite pelos
seus representantes no Congresso Nacional e na Assembléia Le
gislativa, os integrantes das bancadas do PMDB.

É a esperança que mais uma vez expresso, porque enquanto
houver vida, disposição haverá para defender o progresso do Acre.

O SR. OSVALDO MELO (PDS - PA, Pronuncia o setlUinte
díscurso.) - Sr. presidente. Srs. Deputados, os trabalhadores bra
sileiros que compõem a camada de menor renda figuram como as
maiores vitimas do surto inflacionário. Com efeito, se esse fenô
meno econômico causa os maiores males [ustamente entre os
assalariados, que assistem impotentes à diluição dos seus já dimi
nutos recursos, é correto concluir que o operariado, integrando
uma classe de remuneração de até cinco saláríog mínimos, sofre
os mais pesados prejuízos. O aviltamento dos salários, abrindo ver
dadeiro abismo entre o poder aquisitivo dos mais pobres e o Incon
tido custo de vida, termina por levar a situação dramaticamente
incontroláveis, muitas vezes lançando o trabalhador na margina
lidade e desagregando sua: família.

Felizmente, o Governo, sempre sensível às dificuldades da clas
se, tomou a iniciativa de propor ao Congresso novas normas para
o cálculo dos salários, resultando na Lei n.? 6.708, de 30 de outubro
último, que estabeleceu a correção automática da contraprestação
e inédita política retrlbutiva. a novo diploma legal, que é a mais
recente e significativa conquista dos trabalhadores, objetiva asse
gurar o reajuste semestral dos salários, garantindo um aumento
real que posicione a renda sempre acima dos acréscimos no custo
de vida, inviabilizando a hipótese que tanto feria o operariado,
com rendimentos sempre vorazmente engolfados pela espiral Infla
cionária.

Sobre o assunto, o ilustre Prof. Augusto Barreira: Pereira, da
Universidade Federal do meu Estado, acaba de publicar minuciosa



i\bril de 1980 DIARIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Quinta-feira 24 2501

pesquisa, abordando todas as implicações de nova lei e suas con
seqüências altamente positivas para o trabalhador pátrio. Dada
a Importâncía desse estudo e a envergadura intelectual do seu
autor, passo a lê-Io para que conste dos Anais da Casa:

"I. A Lei n.O 6.708, velo estabelecer a CORREÇAO AUTO
MATlCA dos salários e uma nova política salarial.
11. O presente estudo visa tão-somente a ser um trabalho
preliminar, objetivando tornar mais compreensível a nor
ma legal, não pretendendo esgotar a matéria, visto que
muitos outros ângulos deverão vir à baila.
UI. A Lei n.? 6.708, de 30-10-79. na forma do seu artigo
22, seria regulamentada no prazo de 90 dias, quando, então.
será disciplinada com maior precisão e esclarecidos even
tuais pontos duvidosos. Ainda por força do art. 22, a lei
tem vigência a partir de 1.0 de novembro de 1979, Indepen
dentemente da regulamentação. Somente, entretanto, em
14 de março de 1980, através do Dereto n.o 84.560, foi a
mesma regulamentada.
IV. Dois pontos devem ser dístíngüídos de plano:

a) O que diz respeito à CORREÇAO AUTOMATICA dos
salários, semestral, independente de acordo coletivo. con
venção coletiva ou sentença normativa;

b) O que diz respeito à conquista de UM AUMENTO REAL
DE SALARIOS e o estabelecimento de cláusula que regu
Jam condições especiais de trabalho, através de acordo
coletivos, convenções coletivas ou sentenças normativas.
V. No primeiro ponto, visa o Governo a reposição semes
tral do valor aquisitivo do salário, em face do aumento
crescente do custo de vída, e que será feito com base no
índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) , (artigo
1.0) fixado mensalmente pelo Poder Executivo (§ 1.0, inciso
nr, art 2.°).
VI. A Lei estabeleceu. em seu art. 2.°, que a correção será
CALCULADA CUMULATIVAMENTE com fatores diferen
tes, de acordo com a faixa salarial do empregado.

VII. Ressalte-se, por oportuno, que a douta IRANY FER
RARI, no Suplemento Trabalhista N.o 97-79, diz que "A
controvérsia existente no que se refere a Lei n.O 6.205175.
diz respeito ao reajustamento legal dos salários superiores
a 30 (trinta) vezes o maior salário mínímo, o qual deveria
ser feito na forma de um acréscimo .ígual à importância
resultante da aplicação àquele limite da taxa de reajus
tamento decorrente do disposto no caput deste artigo, o
que aliás, vinha repetido no Prejulgado n.O 56176, inciso
V".

VIII. Sobre o assunto, diz ainda que "é Induvidoso que
esse dispositivo da Lei n.? 6.147, de 1974, que sofreu o acrés
cimo do parágrafo único ao seu art. 2,°, pela Lei núme
ro 6.205/75, está expressamente revogada pela nova Lei
de Política Salarial no seu art. 21, não se podendo mais
aplicar aquela restrição de reajuste a salários superiores
trinta (30) salários mínimos de maior valor vigente no
País".
IX. Como foi dito, o art. 2.° da lei estabelece que a corre
ção efetuar-se-á segundo a diversidade das faixas sala
riais e cumulativamente, observados os seguintes critérios:
a) até três vezes o valor do maior salário mínimo, multi
plicando-se o salário ajustado por um fator corresponden
te a 1.1 da variação semestral do índice Nacional de Pre
ços ao Consumidor, ou seja. 110%;
b) de três a dez salários mínimos aplicar-se-á, até o limite
da letra anterior, a: regra nela contida e, no que exceder.
o fator 1,00, ou seja, os 100% do índice;
c) acima de dez salários mínímos aplicar-se-á as regras
das letras anteriores até os respectívos limites e no que
exceder, o fator 0,8, ou seja, 80% do índice, o que significa
que o excedente dos dez salários mínimos terá uma corre
ção inferior à reposição do valor real da moeda defasada
pela inflação.
X. A nova lei de salário tem o seu campo de abrangência
a todos os trabalhadores que prestam serviços sob o regi
me da CLT (art. 1.0), excluindo-se os servidores da União.
dos Territórios, dos Estados e dos Municípios e de suas au
tarquias (art. 20).
Situação especial é a dos empregados regidos pela CLT
que prestam serviços a:
a) empresas públicas;
b) sociedades de economia místa, de que a União Federal
ou qualquer de suas autarquias detenha a maioria do ca
pital social;

c) empresas privadas, subvencionadas pela União ou con
cessionárias de Serviço Público Federal.
d) entidades governamentais cujo regime de remuneração
de pessoal não obedeça Integralmente ao disposto na Lei
número 5.645, de 10 de dezembro de 1970.
XI. Esses empregados têm direito à CORREÇAO SEMES
TRAL AUTOMATICA, e, portanto, os empregados perten
centes às categorias acima citadas a têm, uma vez que não
Integram as exclusões do art. 20. Face, entretanto. aos
termos do art. 12, só poderão celebrar acordos coletivos
de trabalho, ou ser beneficiados com AUMENTOS COLE
TIVOS DE SALARIOS, através de resolução do Conselho
Nacional de Política Salarial. Isto não sígnlfica que estão
excluídos do recebimento de aumentos coletivos, mas que
esses aumentos dependem da aprovação do CNPS.

XU. Assim, para eles, a correção semestral é índuvldosa.
vez que em nenhum ponto da norma legal foram excluí
dos. Automaticamente, a cada seis meses fazem jus à cor
reção salarial, em conformidade com os índices legais. Já
no que tange aos AUMENTOS SALARIAIS, esses só se
verificarão ao término dos acordos salariais da classe. ou
melhor. da autorização do CNPS, após 12 (doze) meses de
vigência do último aumento autorizado.
XIII. Quer nos parecer que o dispositivo constante do
art. 20, que exclui os servidores da unt'ão, dos Territórios.
dos Estados e dos Municípios e de suas autarquias. que são
regidos pela CLT, dos benefícios da Lei n.O 6.708, se nos
afigura inconstitucional posto que, na forma do disposto
na Constituição Federal, art. 153 - Parágrafo LO, "todos
são iguais perante a Lei, sem distinção de sexo, raça, tra
balho, credo religioso e convicções políticas ... ". Não po
demos, assim, aceitar a exclusão de empregados regidos
pelo mesmo regime jurídico (CLT).

O Governo, no momento que assume a posição de empre
gador, na forma do art. 2.° da CLT, não pode se furtar a
conceder aos seus empregados as mesmas vantagens dos
empregados das empresas privadas. e sabe disso, tanto
que assegura aos mesmos o direito do 13.° Salário, o que
não é devido aos funcionários públicos.
O assunto. porém, por mais complexo. será apreciado opor
tunamente.

XIV. Na forma da lei, o Poder Executivo publicará, men
salmente, a variação do índice Nacional de Preços ao Con
sumidor, ocorrida nos seis meses anteriores, e a correção
dos valores monetários Independerá de negociação coletiva
e poderá ser reclamada, Individualmente. pelos emprega
dos, através de "ação de cumprimento"..

XV. Para a correção a ser feita no mês, será utilizada a
variação a que se refere o item anterior do presente pare
cer, publicada no mês anterior.

XVI. A lei. pretendendo evitar que empregadores façam
rotatividade de mão-de-obra, evitando os reajustamentos.
estabelecidos no seu art. 9.° que ao empregado dispensado
SEM JUSTA CAUSA, no período de 30 (trinta) dias que
antecede a data de sua correção salarial, terá direito à
indenização adicional equivalente a um salário mensal.
seja ele. ou não. optante pelo FGTS.

O Regulamento, no parágrafo 1.0 do art. 4.°, esclarece que
se trata de indenização pura e simples, sem Incidência de
contribuições previdenciárias.

XVII. A lei estabeleceu também manter as datas-base
das categorias profissionais para efeito de negociações cole
tivas com a finalidade de obtenção de AUMENTOS DE
SALARIOS e do estabelecimento de cláusulas que regulem
condições especiais de trabalho, cujos aumentos serão ajus
tados por ano, podendo ocorrer revisão, a esse título, an
tes de vencido aquele prazo (art. 10).

XVIII, OS AUMENTOS SALARIAIS terão como funda
mento, na forma da lei, o acréscimo verificado na PRODU
TIVIDADE DA CATEGORIA PROFISSIONAL, e poderão ser
estabelecidos percentuais diferentes para os empregados.
segundo os níveis de remuneração. Essa produtividade apre
senta sérias controvérsias, porém, no caso dos empregados
das sociedades de economia mista. será, como dito. fixada
pelo CNPS, e, ainda assim, os empregados se inconforma
dos com o índice fixado, poderão recorrer à Justiça do
Trabalho.

XIX. Enfocaremos, a seguir, a parte atinente à Inci
dência ou não dos índices de REAJUSTAMENTO AUTOMA
TICO sobre o valor das "comissões pagas pelo exercícío de
função de conflança".
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XX. Preliminarmente, devemos dizer que a lei brasileira
faz uma distinção entre a REMUNERAÇAO e o BALARIO.
no art. 457 da CLT.

"Art.457. Compreende-se na remuneração do empregado.
para todos os efeitos legais, além do salário devido e pago
diretamente pelo empregador, como contraprestação do ser
vIço, as gorjetas que receber.

PARAGRAFO 1.0 - Integram o salário, não só a Impor
tância fixa estipulada, como também as comissões, percen
tagens, gratifica9ões ajustadas, diárias para viagem e
abonos pagos pelo empregador.

PARAGRAFó 2.° - Não se incluem nos salários as ajudas
de custo, assim como as diárias para viagem que não exce
dam de cinqüenta por cento do salário percebido pelo em
pregado."

XXI. Como se observa, o caput do artigo supratranscrito
faz uma nítida distinção entre remuneração e salário.

Este é, pois, a espécie onde a remuneração é o gênero, ou
seja, o salário é a contraprestação certa, ajustada, paga
diretamente pelo empregador, e a remuneração, com um
sentido mais amplo, compreende tudo quanto o emprega
do recebe em razão de seu contrato de trabalho. Assim o
salário é a parte Imutável e Irredutível de sua remune~a
ção, Já esta última tem um sentido de variabilidade, vale
dIzer, são as parcelas que são variáveis, tais como: os adí
cionals de Insalubridade, as horas extras, etc.

XXII. A Consolidação não nos oferece a definição de
"salário". Limita-se a dizer quais os seus componentes.
No campo da doutrina constltuiram-se duas correntes em
face do salário: uma considera-o contraprestação DO
TRABALHO; outra sustenta que o empregado recebe re
muneração pelo fato de colocar A DISPOSIÇÃO do empre
gador suas energias.

Mascaro Nascimento, fmando-se à segunda corrente, ofe
rece-nos a seguinte definição de salário: "é o pagamento
efetuado pelo empregador ao empregado para que possa
aproveitar o trabalho dessa pessoa sem que necessariamen
te o faça; à obrigação de pagar salário corresponde o di
reito de contar com o trabalhador em ocasiões normais."
("O Salário", edição da LTR, pág. 21).

~g~~:~ autor, e no mesmo trabalho, à pág. 68, diz o

"1. remuneração recebida pelo diretor de sociedade por
ações não é salário se tiver a condição de empregador.
Tratando-se de empregado investido no cargo de diretor de
socícdade- anônima, duas situações se apresentam: percebe
o salário correspondente ao cargo efetivo e mais UMA
GRATIFICAÇAO peco desempenho das funções de diretor
ou recebe apenas a remuneração referente ao cargo de
diretor.

Na primeira situação, a GRATIFICAÇAO não será consi
derada para fins indenizatórios devido a seu caráter alea
tório" (não é, portanto, salário) ... "na segunda, a totali
dade da remuneração valerá para aquele efeito." ... (ou
seja, BERA considerada, por seu caráter NAO aleatôrto).

XXIII. A jurisprudência se tem inclinado favoravelmente
à tese de que as "comissões" pelo exerciclo das funções de
confiança Integram o salário. Pensamos diversamente.
Entendemos que a "comissão", cuja concessão fica na de
pendência unilateral do comando da empresa, ao arbitrlo
do empregador, não se integra no salário do empregado, e
é suprimivel a qualquer tempo.

Dispõe o art. 468 da CLT, o seguinte:

"Art. 468 - Nos contratos Individuais de trabalho so e
lícita a alteração das respectivas condições por mútuo
consentimento, e, ainda assim, desde que não resultem,
direta ou Indiretamente, prejuízos ao empregado, sob pena
de nulidade da cláusula infringente desta garantia.

PARAGRAFO úNICO - Não se considera alteração unila
teral a determinação do empregador para que o respectivo
empregado REVERTA AO CARGO EFETIVO, anteriormen
te ocupado, DEIXANDO O EXERCíCIO DE FUNÇAO DE
CONFIANÇA." (grifamos).
Por seu turno, o art. 224 da CLT, que trata das normas
especiais de Tutela do Trabalho, aplicável aos bancários,
estabelece:
"Art. 224 - A duração normal do trabalho dos empregados
em bancos e casas bancárias será de seis horas continuas
nos dias úteis, com exceção dos sábados, perfazendo um
total de trinta horas de trabalho por semana.

PARAGRAFO 1.° - .
PARAGRAFO 2.° - As disposições deste artigo não se apli
cam aos que exercem as funções de direção, gerência, fis
calização, chefia e equivalentes, ou que desempenhem ou
tros cargos de confiança desde que o valor da gratificação
não seja Inferior a um terça do salário do cargo efetivo".
Depreende-se, pois, do dispositivo supra (parágrafo 2.°),
que ao empregador cabe fixar livremente o valor das gra
tificações pelo exercícío de funções de confiança, estabele
cendo apenas a lei que, para que o empregador possa ex
cepeíonar a jornada normal do bancário de 6 (seis) horas
para 8 (oito) horas diárias, colocando-o sob a égide das
normas gerais de Tutela do Trabalho, terá que fixar as
gratificações em valor nunca inferior a um terço do salá
rio do ÇARGO EFETIVO.
Por outro lado, entendemos que cargo efetivo é AQUELE
PARA O QUAL O EMPREGADO FOI CONTRATADO.

. Quer-nos parecer, assim, que o valor da "comissão" paga
ao empregado pe'o exercicio de função de confiança tem
caráter temporário, podendo, pois, ser retirada, sem cons
tituir alteração do contrato de trabalho. Ora, se o salário
é irredutive1. a comissão paga pelo exercicio de função de
confiança, para se eonstítuír em salário, nos parece não
poderia ser retirada. Assim pensamos.
XXIV. Há, entretanto. os que defendem a tese de que o
dispositivo. no art. 468 retro-referido constitui exceção à
regra geral, isto é, mesmo integrando o salário, a "comis
são" é suprlmivel a qualquer tempo.

Acompanhando essa corrente, o nosso TRT, 'no R. Ordiná
rio 677177, Acórdão n. O 8.999, tem a seguinte Ementa:

"GRATIFICAÇõES DE FUNÇAO.. INCID~CIA DE AU
MENTOS DETERMINADOS EM NORMAS COLETIVAS DE
TRABALHO - Enquanto pagas, as gratificações de função
constituem salário e, logo, estão sujeitas aos reajustes de
terminados por pactos coletivos do trabalho ou sentença
normativa".

Vê-se por conseguínte, que a matéria é controvertida.

Ressalte-se que, em nosso entender, o Acórdão em apreço
prende-se à incidência de reajustamentos nos contratos co
letivos ou nas sentenças normativas, não tendo aplicação,
portanto, à nova po.Itíca salarial ditada pela Lei número
6.708179. Tal entendimento, contudo, não é uniforme, pos
to que há estudiosos que entendem que a aplicação. da cor
reção usada nos díssídíos, ou nos próprios pactos coletivos,
decorre da natureza salarial das "comissões" pagas pelo
exercicio de função de confiança, quando essas, como é
comum, sejam pagas como autêntico salário slisfarçado.

XXV. Por seu turno, a Lei n.O 6.708, de 30-10-79, que deu
origem à indagação sobre o assunto que aqui se analisa
(incidência do reajuste sobre os valores pagos em razão do
exereícío de função de-confiança) não contém em seu texto
o bastante para permitir a elucidação buscada. O único
dispositivo (Art. 7.°) que poderia orientar o raciocínio téc
nico em torno da matéria não abrange de forma a permi
ti-lo. Senão, vejamos:
'Art. 7.° - A correção monetária a que se referem os ar
tigos 1.° e 2.0 desta Lei NAO se estende às remunerações
variáveis, percebidas com base em comisSões percentuais
preajustadas, aplicando-se, porém, à parte fixa do salário
misto percebido pelo empregador assim remunerado." (gri
famos) .
AssIm, o dispositivo supra, a nosso entender, não enquadra
o que se perquire. Refere-se ele, como visto, à modalidade
salarial em que o empregado é contratado recebendo uma
parte FIXA, PREAJUSTADA, e maís uma parte VARIAVEL
decorrente de comíssões pereentuaís calculadas sobre, por
exemplo, as vendas que o empregado realizar, sistema de
pagamento de salários muito usado no comércio varejista.
Evidentemente não se trata, pois, de restrição negativa que
se possa entender aplicável ao empregado que se conven
cionou denominar "comissionado".
Acreditamos, outrossim, que a referência feita no artigo
supra à parte variável de salário dos comissionistas é ex
travagante, porquanto a correção da parte variável do sa
lário se opera pela próprIa elevação do valor venal das
mercadorias com as quais trabalham esses empregados,
uma vez que recebem uma comissão percentual sobre o
preço, no momento da venda do produto no mercado.
A matéria comporta debates no campo juridico e doutriná
rio, mas aqui estamos simplesmente analisando a aplica-
ção da leí , .
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XXVI. Em SíNTESE. temos que:
1. A parcela correspondente à função "comissionada" não
integra o salário, não sendo, portanto, contemplada pela
Lei n.O 6.708/79, que "dispõe sobre a correção automática
de SALARIO e modiflca a política SALARIAL", (grifamos).
quando não represente salário disfarçado.

2. Como se demonstrou, a Lei n,? 6.708/79 não estende
às funções "comissionadas" a estimulação constante do
seu artigo 7.° o qual exclui da incidência da Lei somente
as parcelas pagas aos empregados eomíssíonístas .

XXVII. Em CONCLUSAO, somos de parecer que, DENTRO
DOS TERMOS ESTRITOS DA LEI QUE SE VEM DE ANA
LISAR, o empregador não está OBRIGADO a reajustar.
concomitantemente com os salários, as "comissões" pagas
aos seus empregados pelo exercício de funções de confian
ça, obedecida aquela condição prevista no item XXVI. 1,
acima.

Belém, 2 de abril de 1980. - AufUSto Barreira Pereira,
Professor de Direito do Trabalho da UF do Pará. Conse
lheiro da OAB - PA."

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PAULO RATTES (PMDB - RJ. Pronuncia o seguinte

diseurso.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados. numa democracia
social e economicamente ordenada é dever, do Estado facilitar a
todos o acesso ao ensino. Aliás, este é o nosso preceito constitucio
nal. Infelizmente, tal não acontece de fato no Brasil. A escola
pública não atende à demanda de matrículas e a escola particular,
pelos seus custos. é inacessível à classe pobre e, hoje, até a alguns
segmentos da classe média.

A meu ver, algumas medidas, entre outras, minimizariam tal
situação. A primeira delas seria aumentar as vagas nas escolas
públicas de primeiro e segundo graus para atender àqueles alu
nos efetivamente carentes. Bastaria, para isto, à União destinar
parte da.'! verbas do ensino superior - em torno de 70% das con
sl.gnadas à Educação - para o ensino prtmárío e médio. subsi
diando os Estados e Municípios. O ensino superior não pode ser
tratado em detrimento de milhões de matriculados no ensino bá
sico. Ele seria o ápice de uma pirâmide, baseada num sólido pre
paro de 1.0 e 2.0 graus. Não sería, necessariamente, a meta de todo
estudante, que encontraria também no ensino médio caminhos
para a realização pessoal e proüssíonal.

Para tanto, promover-se-ia uma campanha de âmbito nacional
que modificasse essa distorção impregnada na sociedade brasilei
ra, pela qual o status se consegue somente com um diploma uni
versitário. Comprovar-se-ia que a Nação necessita, hoje. mais de
técnicos proüssíonaís de nível médio que de doutores, muitas ve
zes mal formados. Esclarecer-se-Ia a todos que o trabalho. mes
mo o manual, é tão nobre quanto o intelectual. A par disso. tais
profissões tém mais procura no mercado de trabalho e, por con
seguinte, melhor remuneração.

O ensino particular continuaria seu papel necessário numa
sociedade aberta como a nossa, onde livre deve ser a circulação
das idéias. Ele absorveria aqueles contingentes que podem pagar
seus estudos e os excedentes das escolas públicas, comprovada
mente carentes, com seus custos inteiramente subvencionados pelo
Estado.

Creio que, conseguidos esses objetivos, teríamos dado um gran
de avanço, pelo menos, no setor educacional, para estabelecer em
nosso País uma democracia que não seja apenas uma palavra ou
símbolo. mas o veículo que propicia a todos igualdade de opor
tunidades.

Era o que tinha a dIzer.
V - O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) - Passa-se ao

Grande Expediente.
Tem a palavra o Sr. Aluízio Bezerra.
O SR. ALUíZIO BEZERRA (PMDB - AC. Pronuncia o se

guinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, o Brasil de
hoje é um Pais de confrontos permanentes, como parte da luta
que seu povo trava para sair do atraso em que vive, resultante de
uma política subserviente aos grandes monopólios internacionals.

Como registro desses confrontos entre povo e Governo e de
uma minoria privilegiada e submissão aos grandes grupos eco
nômicos e às multinacionais, citamos a greve dos metalúrgicos
de São Paulo, assim como o pronunciamento do General antõ
nío Carlos de Andrada Serpa, que condena o "capitalismo selva
gem" das multtnacíonaís, a política econômica do Governo e os
programas de controle da natalidade, patroeínado pelas multi
nacionais.

Fala-se em abertura política. Entretanto, a caracterização da
ilegalidade da greve dos metalúrgicos em São Paulo, pelo Tribu
nal Regional do Trabalho, que favorece aos patrões, e o aprrsío-

namento das lideranças sindicais, mostram bem os limites e o
sentido dessa "abertura", Um governo que se propõe a sustentar
um modelo econômico que exclui as classes trabalhadoras dos pro
cessos de decisão e marginaliza milhões de cidadãos do processo
econômico, que vivem numa miséria total, sem emprego, sem casa
sem um pedaço de terra para trabalhar, é um governo que não
pode pretender ser o penhor da paz social e da ordem pública.
E é este modelo que está aí, Sr. Presidente e Srs. Deputados.
tentando manter-se pela repressão, que expressa o modelo de ca
pitalismo dependente, traçado pelas multínacíonaís, para ser se
guido à risca pelos países de economia subalterna, em que as ma
térias-primas, a tecnologia, a mão-de-obra, os bancos e os seto
res básicos da economia têm o centro de decisão no exterior.

A prova mais eloqüente disso, Sr. Presidente, é que os contra
tos de empréstimos internacionais - chamados de "ajuda", mol
dados segundo as normas do Fundo Monetário Internacional 
impõem aos países vinculados a esses empréstimos cláusulas aten
tatórias à dignidade e soberania nacionais. Aí estão expressas as
regras sobre o controle dos salários dos empregados, da matéria
prima a preço de banana, da perda da estabilidade de uma mão
de-obra escrava. Empréstimos assim só empobrecem o Pais, au
mentam sua dívida externa, reallmentam sua inflação e subme
tem o Governo, o povo e a cultura à colonização exterior, como
ocorre com a audácia do Banco Mundial. que impõe cláusulas so
bre o controle da natalidade e prega, abertamente, o genocídío de
nossa população.

A Ford, a Volkswagen, a Chevrólet, a General Motors etc. em
seus países de origem podem pagar salários dignos aos metalúr
gícos alemães ou americanos e respeitar os sindicatos, assim co
mo conceder os direitos reivindicados por sua classe operária, que
tem' padrão de vida superior ao do trabalhador brasileiro, mas
que, quando vêm para o Pals, querem negar aos brasileiros os
salários que não chegam à metade do que pagam suas matrizes.

E o que fazem nossos governos, mais sensíveis ás exigências
dos "trusts" ínternacíonaís do que à miséria de nossa população,
senão fabricar leis arbitrárias para garantir esses compromissos
antípatrtótícos, forçar o Judiciário ao casuísmo dos patrões e fa
vorecer ao capital alienígena, massacrando em praça pública o
trabalhador brasileiro?

Não, Sr. Presidente, não poderá haver abertura, respaldada
em tais bases, quando as autoridades que dispõem do poder de
.císórío buscam fundamentar seu comportamento nos artifícios de
leis ilegítimas, que não têm nenhuma consistência ao confrontar
se com a realidade.

Diante da preocupação expressa no pronunciamento do Ge
neral Serpa, em favor da tecnologia naeíonal, sobre os desman
dos do capitalismo selvagem e contra o controle da natalidade, o
Governo respondeu com a demissão das funções em que confir
mara o General. Até quando poderá o sistema resolver-se na pu
nição dos militares que falam pela necesícade de transformação
do modelo econômico, se existe uma parcela enorme da oficiali
dade das Forças Armadas preocupada com a entrega do País às
multlnaclonais e com a conseqüente miséria e degeneração de
seu POVo? Seria a punição de oficiais íntegros a mais correta for
ma de recolocar na ordem do dia a promessa primeira do movi
mento de 64, que se dizla inimigo flgadal da corrupção, se a cor
rupção é o que maís campeia nos meios institucionais brasileiros,
que passa pelos Lutfallas, pela corrupção da Sharp, pelo escân
dalo das ações da Vale do Rio Doce, pelos contratos de risco ar
ranjados entre funcionários dos governos anteriores?

Já não falo da corrupção nacional, conhecida de toda a opinião
pública e inocuamente denunciada diuturnamente pelos órgãos
da imprensa. Falo, hoje, da corrupção na Amazônia, essa reserva
ecológica desvírgínada pela ação predatória das multínacíonaís,
de que o enclave do Jari é apenas um indicador.

No meu Estado do Acre, a corrupção anda à solta! O Gover
nador blônico Joaquim Macedo prorrogou neste mês o mandato
dos também prefeitos biônicos, alguns deles notoriamente cor
ruptos, como é o caso do Prefeito de Cruzeiro do Sul, por nós de
nunciado nesta Casa inúmeras vezes, sem qualquer resultado!
Dessas' denúncias participaram também o Presidente la Câmara
de Vereadores de Cruzeiro do Sul, da antiga ARENA, assim como
o Deputado Estadual Geraldo Maia, também ex-integrante da
ARENA, que as participaram pessoalmente ao Governador e que,
hoje, são do conhecimento de todo o povo de Cruzeiro do Sul. E
sabem V. Ex.... qual foi o resultado? O Governador não apenas re
conduziu o Prefeito corrupto por mais três anos, como também
está pagando quase um milhão de cruzeiros a um advogado para
representar crimInalmente contra o Vereador e outros Deputados
Estaduai.~ envolvidos na denúncia,

Inconformado, o Deputado Geraldo Mala, do PDS, ingenua
mente pensou poder contar com o apoio do Ministro da Justiça.
Que ilusão! Depois de trazer 14 documentos e entregá-los ao Sr.
Abi-Ackel, em audiência previamente marcada, e aguardar por
mais de um mês uma solução prometida para 15 días; foi S. Ex.a
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surpreendido com a recondução do Prefeito e. indignado, desligou
se do PDS. Não é este, entretanto, o primeiro político a abando
nar as hastes da situação em meu Estado, em função da ínocuí
dade de suas denúncias. Também o Deputado Alclmar Leitão, que
hoje se encontra nesta Casa, passou-se para a legenda do PMDB,
por motivos Idênticos.

O Sr, Brabo de Carvalho - Permite-me V. Ex.a um aparte?
O SR, ALUíZIO BEZERRA - Tem o aparte V. Ex.a
O Sr. Brabo de Carvalho - Deputado Aluísio Bezerra, veja o

comportamento de V. Ex.a nesta Casa e o comportamento de um
Deputado do meu Estado, do meu Partido, ainda há pouco. Con
dena V. Ex.a o Governador do Acre porque deixou de aplicar
com honestidade a punição a um Prefeito que não respeitou o di
nheiro público: um prefeito corrupto. Pois ainda há pouco, es
tarrecído, vi aqui o Governador do meu Estado ser acusado pre
cisamente por ter decretado a Intervenção de dois Municipios,
onde a prova da corrupção é Incontestáve l. Já que me provoca
ram, trarei a esta Casa - porque o endereço era para mim - a
prova da corrupção, o que se procura encobrir de mal, de deso
nesto nesta Pátria. Por todos os meios, por todas as formas, ten
tou-se impedir a recondução de um Prefeito que mandou con
feccionar notas fiscais. E mais. nobre Deputado a intervenção
decretada pe.o Governador Aladd Nunes nada mais foi senão o
respeito a uma decisão do Poder Legislativo da minha terra,
que por maioria absoluta, aceitando a denúncia de um .Deputad?
do PMDB, resolveu solicitar ao Governador que cumprisse a lei,
com honestidade. O outro Prefeito preparou um pretenso assalto
ao dinheiro público, depois desmascarado, eondenado pubücamen
te através das suas próprias declarações, em conflssao a imprensa
d~ minha terra. E, veja V. Ex.a , ' ainda se diz que o Governador
está perseguindo no meu Estado! Essa é apenas uma resposta
preliminar, porque vou tentar, seja hoje ou amanhã, quando me
for possível não falar mas exibir as provas que levaram o ilus
tre e dízno 'Governador Alacid Nunes a decretar a intervenção no
Municipio de Moná e de Santa Maria do Pará.

O SR. ALUIZIO BEZERRA - Agradeço a V. Ex.a o aparte, que
incorporo ao meu discurso. V. Ex.· como eu deve ter em maos
provas que comprometem. É do conhecimento do MInis.tro da J.us
tiça que o Prefeito de Cruzeiro do Sul usou notas nseaís rrias,
entretanto, nenhuma medida foi tomada para que o Prefeito fosse
afastado da recondução, decidida, finalmente, pelo Sr. Governa

-dor do Estado, Joaquim Macedo, este mês. Acho que tudo isso é
resultante do processo político arbitrário que vivemos, com o povo
impedido de escolher, através das eleições, as autoridades munici
pais. Acredito mesmo que só com a participação popular n~ _es
colha de Prefeitos e Vereadores - no caso das próximas eteícões.
pedimos o apoio de V. Ex.- - teremos instaurado um processo
democrático. Só ao povo cabe eleger, legitima e livremente, seus
administradores.

Devo ainda esclarecer que de nenhum modo são as denún
cias infundadas, cujas provas farei juntar a este pr,?nunciamento.
O Prefeito João Soares de Figueiredo, reconduzido a sua confor
tável bíonícídade, é responsável por falsificação de documentos,
tais como recibos - crime previsto na Lei Penal - assim como
emissor de notas fiscais "frias", que tenho em meu poder, de
compra, para a própria Prefeitura, de tijolos fabricados por uma
olaria da Prefeitura, administrada pela Prefeitura e com fun
cionários pagos pela Prefeitura. Entretanto. não se constrangeu
o nobre Deputado Nosser Almeida, com assento nesta Casa, !lo

vir a esta tribuna, no dia 4 de dezembro do ano passado, durante
nossa ausência, para tentar acobertar, com informaçoes falsas, o
rombo que se faz naquele Munlciplo contra o povo acreano.

Tem o aparte v. Ex.a, Deputado Tidei de Lima.
O Sr. Tidei de LiDIIa - Nobre Deputado Aluizio Bezerra, o

pronunciamento de V. Ex.a é muito importante, porque demons
tra que realmente o arbitrío modificou a forma de agir de muitos
politicos ditos democratas. Entendemos que aqueles que se favo
recem do arbítrio e se arvoram em juizes certamente acabam pro
movendo isto que V. Ex.a denunciou; ora a falta da punição
devida, ora a punição Indevida, através de ato de intervenção nos
Municipios. Achamos, também, que tudo isto que constatamos
agora é produto desse arbítrio que V. Ex." condena. Quando digo
isso, refiro-me a pronunciame~tos militares na área política,
com os quais concordamos no merito, mas discordamos na forma.
É o caso da denúncia do General Andrada serpa, que talvez
tenha denuncIado tarde; deveria ter feito sua crítica de outra
forma, mas contribuiu, no mérito, para que a Nação soubesse que
mesmo no seio do sistema arbitrário existem contradições e há
aqueles que, como Madalenas arrependidas, denunciam seus pró
prios companheiros dos últimos 15 anos. Para demonstrar, mais
uma vez a arbitrariedade em que vivemos, lembramos que o Ge
neral Mílton Tavares fez um pronunciamento político e não foi
enquadrado no Regulamento Disciplinar do Exército, porque falou
a favor do sistema. Tivesse ele falado contra o sistema, ou a

favor do povo brasileiro e dos metalúrgicos do ABC, também seria
enquadrado no RDE. É o arbitrio que impera nas punições e pre
miações deste regime, que há 16 anos cansa o povo brastleíro.

O SR. ALUtZIO BEZERRA - Agradeço a V. Ex.a o aparte, que
incorporo ao meu discurso.

Realmente, não podemos analisar o problema, qualquer que
seja ele - de ordem política, econômica ou social - sem ligá-lo
à raiz e a sua natureza primeira: o modelo econômico, político e
social que está implantado no Pais desde 1964.

O Sr. Jorge Arbage - Permite-me um aparte?

O SR. ALUtZIO BEZERRA - Logo o concedereI.
Continuo, Sr. Presidente.

É o contexto nacional da corrupção e do modelo que propicia
tais acomodações regionais.

É o caso do ABC paulista. Ai vimos nitidamente a função do
regime, o seu papel, de funcionar como um instrumento subser
viente das classes dominantes, há 16 anos, sem apontar para o
futuro uma saída para o progresso econômico, social e político
que Incorpore todas as camadas da população.

Se voltamos os olhos para a Amazônia, o balanço é desastroso.
e esta é também a posição do Movimento de Defesa do Meio
Ambiente do Acre. em sua Carta Aberta em defesa do Acre e da
Amazônia, de 4 de maio de 1979.

Como uma das melhores formas de incorporar os recursos
naturais da região à exploração capitalista, o Governo militar que
se apossou do poder em 1964 transformou. em 1966, a SPVEA
Isuperíntendêncía do Desenvolvimento da Amazônia), transfe
rmdo para a nova entidade o poder de conceder incentivos fiscais
aos grupos que estivessem dispostos a investir na Amazônia. in
centivos estes que não são outra coisa senão o dinheiro do povo
brasileiro, adquirido principalmente através do Imposto sobre a
renda - e o que é mais grave - um dinheiro do povo que foi
usado contra o próprio povo da Amazônia.

A partir de então, somas incalculáveis de recursos financeiros
foram "emprestadas" a grupos Industriais ou agropecuários, a
taxas de juros de 7% ao ano, numa época em que a inflação era
até 40%.

Na prática. o que o Governo fez foi doar dinheiro do povo a
quem não tinha o direito sobre ele muito menos precisava dele.
Diante de tantas facilidades, muitos empresários não se sentiram
constrangidos em aplicar esses recursos em gastos supérfluos (por
exemplo, compra de artigos de luxo) ou mesmo desviá-los para
outras finalidades no Centro-Sul do País.

Em seguida, ou mais exatamente no Governo do General Mé
dici, o País inteiro é sacudido por uma intensa campa-nha de
"integração nacional". Invocando razões de segurança nacional,
o Governo lança espalhafatosos planos de ocupação da Amazônia,
entre eles o Agropecuário e as Rodovias Transamazônica e Peri
metral Norte.

Apoiado pelo dinheiro fácil dos incentivos fiscais da SUDAM,
por estradas e por mão-de-obra barata e farta. que começou a
chegar do Nordeste e de outras regiões brasileiras, o capital na
cional ou multlnacional encontrou as condições mais propicias para
se apossar da Amazônia. E o fez, muitas vezes, apoiado pela força
policial e por jagunços, além da corrupção de cartórtos e Juizes,
de uma maneira selvagem, através da violência e do saque às
propriedades dos pequenos agricultores.

O Acre, de modo particular, a partir dos anos 70, foi atingido
em cheio por esta nova investida. Cerca de 1/3 de suas terras (5
milhões de hectares) foram comprados a preço de banana (até li.
Cr$ 2,00 o hectare) ou "grilados" por empresários ou grupos eco
nômicos denominados, genericamente, na região, de "paulistas".
Conforme declarações do ex-presidente do INCRA <Instituto Na
cional de Colonização e Reforma Agrária), o Acre depois do
Maranhão, é o Estado onde mais houve processo de grilagem.
Milhares de seringueiros foram expulsos de suas posses através
dos métodos mais violentos (como a queima de casas, destruição
de plantações, espancamentos) não lhes restando outras alterna
tívas senão migrar para as cidades ou atravessar a fronteira e
trocar suas cidadanias por um pedaço de terra na Bolívia.

Ouço V. Ex.-

O Sr. Jorge Arbace - Nobre Deputado Aluízio Bezerra, a par
tir do instante em que vimos o principio da ordem juridica ser
subvertido, para que o ônus da prova não mais Inculpe a quem
acusa, mas o acusado, tornou-se vulgar, na história legislativa
deste Pais, aquele tipo de acusação generalizada, sobretudo en
volvente, de pessoas e de autoridades. Toda vez que um Parla
mentar faz a sua acusação e exibe, concomitantemente, a prova
material, é evidente que merece o apoio e a: solidariedade de
quantos não concordam com a corrupção. Entretanto, quando se
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ocupa a tribuna e se generaliza a corrupção num universo não
identificado, ou não identificável, ai se torna o acusador suspeito
e desmerecedor do apoio e solidariedade dos que não concordam
com a corrupção. No caso mencionado por V. Ex.", como acobertá
dor de um Prefeito que, no entendimento de V. Ex.... faltou com
a probidade almínlstratíva, V. Ex." arrola o nobre Deputado Nos
ser Almeida, que, por feliz coincidência, preside esta sessão. Temos
por este Parlamentar um profundo respeito, se não também uma
extremada consideração. Nesta Casa, durante três mandatos con
secutivos, com a maior dignidade, S. Ex." tem representado o povo
do Estado do Acre, que também V. Ex." representa nesta Legis
latura. Portanto, não temos como discordar de V. Ex.", se real
mente faz uma acusação formal e documentada. Mas pedimos a
V. Ex." qce, até por um princípio ético, poupe da suspeita de
proteger atos de corrupção um Parlamentar como o Deputado
Nosser Almeida, que merece o reseito e a consideração de todos
os seus eminentes colegas,

O SR. ALUíZIO BEZERRA - Agradeço a V. Ex." o aparte.
Tenho a responder que baseio meu pronunciamento em fatos con
cretos, que estão à disposição de V. Ex." Estes dados foram entre
gues também ao Ministro da Justiça por um ex-integrante da
ARENA, Deputado Geraldo Maia.

Dou prosseguimento ao meu pronunciamento.

No anteprojeto de lei sobre a criação do Conselho Nacional
de Terras, composto por órgãos governamentais e dois represen
tantes dos setores privados, constata-se de maneira absurda a ex
clusão de representantes dos trabalhadores rurais.

Os projetos de exploração madeireira - previstos 60 milhões
de hectares das áreas denominadas Florestas Nacionais - tam
bém não levam em conta a mão-de-obra local e são voltados para
os grandes grupos econômicos e multinacionais.

Os planos e projetos da SUDAM desconhecem o pequeno e
médio proprietários, para servirem às granles empresas e os grupos
estrangeiros.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, o atual modelo econômico
implantado com o golpe de 1964 se tem caracterizado, a nível na
cional, regional e municipal como um modelo que favorece o en
riquecimento dos grandes grupos econômicos e as multínaclonaís,
para onde têm sido canalizados os 55 bilhões de dólares da divida
externa.

Com relação ao operariado, os responsáveis por esse modelo se
têm pautado pela política ditada pelos investidores estrangeiros,
como a lei do arrocho salarial, falsificação dos índices de aumento
do custo de vida, repressão aos movimentos grevistas, intervenção
nos sindicatos, como o que ocorre atualmente no ABC paulista.

No plano institucional, mantêm-se ainda os instrumentos de
exceção: Lei de Segurança Nacional, Lei de Imprensa, Lei de
Greve, Lei Falcão. salvaguardas etc.

Mas a corrupção, Srs. Deputados, é apenas um dos graves
problemas que atingem o Brasil de hoje, e não terá solução atra
vés de demagógicas campanhas de moralização. Somente com um
saneamento político, através da intervenção direta das massas
exploradas na política, será possível limpar a sujeira que existe
nos mecanismos de governo. Ê que essa sujeira é inerente aos go
vernos antípopulares, voltados para a defesa do grande capital.
A conclusão que tiramos é que o problema da corrupção. assim
como inúmeros outros problemas que dão margem aos mais acín
tesos casos de injustiça e desprezo contra a população, somente
terá solução dentro de um processo de profundas transformações
nos pilares dessa sociedade carcomida e superada pela história.

O que é preciso discutir no Brasil de hoje é como fazer esse
País progredir em favor do povo, dando-lhe vida de seres huma
nos, cultura, e acesso aos benefícios da ciência e da técnica. Ê
isso que fica claro, quando uma greve por atendimento de reivin
dicações específicas, econômicas de toda uma categoria de traba
lhadores, entra em choque direto e desestabillza um regime polí
tico. Aí está expressa a falência e impossibilidade de desenvolver
o País através do atual modelo econômico, e esse modelo econô
mico não tem força para atender, mesmo que demagogicamente,
as reivindicações dos grevistas, o que dizer para proporcionar o
progresso global de um pais e de um povo? Essa incapacidade,
a falência lesse modelo para gerar progresso social. econômico
ou cultural; não é um problema brasileiro. como tampouco a cri
se por que hoje atravessa o regime, é uma crise brasileira. Tra
ta-se de uma crise que atinge o capitalismo mundialmente, fa
zendo-o perder autoridade em todos os povos do mundo. O im
passe entre os Estados Unidos e o Irã !lustra bem esse pensa
mento. Um povo sem força bélica, econômica. sem experiência
polítIca, tem a decisão de enfrentar a maior potêncIa guerreira
do mundo. O resultalo disso é que no Irã são feitas manírestacões
de milhões de pessoas contra o imperialismo ianque, enquanto
que dentro dos EUA, o governo de Carter não consegue mobilizar

ninguém em apoio de sua política bélica. Isso é falta de autori
dade social!

Do ponto de vista econômico, mesmo nos países considerados
desenvolvidos. nenhum problema é solucionado. Aumenta o de
semprego na Europa OCI<!.ental, a poluição, o envenamento dos
alimentos. as doenças psíquicas, os acidentes de trabalho etc. Se
é assim no mundo ocidental desenvolvido, o que não dizer dos
países subdesenvolvidos.

São essas conclusões que queremos tirar da profunda crise
por que o País atravessa, tendo como pólo central da vida política
a greve metalúrgica do ABC paulista.

Não estranho, portanto, que, lado a lado com os profundos
discursos de Lula no Estádio de Vila Euclídes. apoiados maciça
mente por milhares de trabalhadores e pelas massas de todo o
Pais, surjam episódios como o da demissão do General Serpa, a
mobilização dos oficiais da PM do Rio de Janeiro e a greve dos
soldados de Salvador, por melhores salários.

O discurso do General Serpa, citando o exemplo de Mao
Tsé-Tung, que conseguiu tirar a China da imensa miséria a que,
estava submetida, citando o exemplo de países socialistas (Hun
gria e Roménia), que conseguiram resolver o problema da de
pendência em relação ao imperialismo, não só na área dos remé
dios, como colocou o General, mas em todos os campos, estati
zando e planificando a economia, dá uma idéia indireta do nível
de discussão que se faz no interior das Forças Armadas, onde o
General Serpa, com a proposta de um "Grande Capitalismo Bra
sileiro", ímpossíve! de se concretízar quando qualquer modelo
econômico submetido às multinacionais é questionado mundial
mente, é apenas a pontinha de um iceberg, cujo conteúdo prin
cipal é a descrença, a desconfiança de que é possível resolver os
problemas do País através da submissão sem medidas aos desejos
do imperialismo. As idéias têm pernas e penetram no mais her
mético dos ambientes. Assim como a Igreja muda sua opinião
sobre Galíleu, fazendo, por uma imposição da História, sua peni
tência, as experíêncías de outros países, tais como Nicarágua,
Angola, Moçambique, Irã, que vão em direção à estatização da
propriedade, da planificação da economia, o que permIte ver
uadeíros saltos históricos em termos de progresso social, penetram
na consciência dos jovens oficiais. do clero progressista, os téc
nicos, juristas e intelectuais.

A incapacidade de desenvolver o Pais pelos métodos emprega
dos, concentrando a economia nas mãos de meia dúzia de barões
asfixiando todo um povo, levando à falência o empresariado na.'
cional, sempre vai gerar crises, díssídêncías mesmo dentro das
Forças Armadas. Serpa continua Euler Bentes, Hugo Abreu etc..
que, inc~nformados com os rumos que o Pais tomava, apesar de
sua opçao e crença no capitalismo nacional, acabaram por se
chocarem com um modelo que ajudaram a colocar de pé, mas
que a crise mundial do capitalismo inviablllza.

O que há, no Brasil, não é uma crise localizada ou circuns
tancial. É a falência global do modelo implantado e' a necessida
de que as massas brasileiras expressam cada dia com mais cons
ciência e maturidade política. de profundas transformações so
ciais. As contradições que vivem países como o Brasil e a Argen
tina dão uma mostra didática da falta de saída que as poüucas
de submetimento ao capital estrangeiro geram. O Governo de
General Videla, por exemplo, não teve condições de acompanhar
às Estados Unidos no boicote de cereais à URSS, apesar de sua
conduta exemplarmente fiel ao modelo de desenvolvimento ba
seado na economia de mercado, submetido às multínacíonaís. Da
mesma forma o Governo Figueiredo, com origens semelhantes e
que faz da excepcionalidade o seu apoio, não tem outra alterna
tiva _que .não participar do mesmo boicote e, mais do que isso.
se ve obrl.gadO a ccntinuar aprofundando as relações Com os pai
ses socialistas, procedimento que contraria a estratégia mundial
das multínacíonaís. A aceitação por Figueiredo do convite para
visitar Moscou, os novos acordos no campo energético reallzados
pelo Ministro Cesar Cals na Polônia e o giro que o Ministro Sa
raiva Guerreiro pretende fazer pelos países progressistas da Africa
Indicam, com clareza, o grau de contradições em que vivem o~
países subdesenvolvidos: dependem do sistema capítalíata mun
dial, mas não podem ser maís aliados incondicionais do imperia
lismo, pois isso significa o estancamento econômico, social e polí
tico, semelhante ao vivido atualmente pelo Chile e pelo Uruguai.

O que ocorre é que não há ~da para que o Brasil resolva seus
problemas, se não se transformam as estruturas sociais e econô
micas em que se 3Lpóia o regime atual. Por isso, nenhuma prísão,
nenhuma repressao vai adiantar coisa alguma. Se repressão de
cidisse na História, Hitler estaria vivo hoje, cumprimentando e
Xá do Irã ou Somoza! Contra a roda da História ninguém pode
girar.

O papel da Oposição conseqüente nesse momento não é o de
ficar lamentando a intervenção nos sindIcatos metalúrgteos, ou
ficar vendo o fantasma de golpes em cada general que dá entre-
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vista. Nesse momento, o essencial é organizar a população para
que possa expressar completamente toda a sua vontade de luta
contra os planos e programas pró-imperialista desse regime. A
conduta dos operários do ABC é acompanhada cuidadosamente. de
norte a sul desse País, por todos os trabathedore,..., E o que se
trata é de organizar esse apoio em formas ativas de mobilizações,
de discussões políticas que resultem num maior grau de organíza
cão de todos os setores progressistas do País contra esse modelo.

As prisões dos líderes sindicais, ou de toda a categoria não vai
resolver em absoluto nenhum problema. Isso porque a crise do
regime tem outra ordem, tem outra raiz: está determinada pela
crise mundíaí do sistema capitalista. E a combatividade das mas
sas brasileiras, superando constantemente as direções políticas, es
tá ligada ao processo mundial de lutas, de avanços que estimula a
luta, apesar da Inexistência de um partido de massas.

Num momento desses, os sindicatos cumprem papel funda
mental. São os instrumentos que têm com as autoridade sobre a
população e que podem dar continuidade à luta através do cha
mado a todo o povo brasileiro em torno de um programa de trans
formações sociais. O Governo vai dizer que os sdndícatos não po
dem fazer política, que é proibido. Mas o que que não é proibido.
quando se trata da luta dos trabalhadores?

O sorriso amarelo do Ministro do Trabalho, pela televisão, de
fendendo que os trabalhadores têm que continuar ganhando pou
co e que os empresàríos têm que lucrar mais, não é proibido. A
hipocrisia de membros do Governo que falam que os metalúrgicos
são a aristocracia operária - quando vinte por cento dos operá
rios da Volkswagen moram nas favelas de São Bernardo - isso
não é proibido faiar!

Nesse regime econômico, é proibido viver com dignidade. é
proibido aos operários aspirar a morar, a comer, a ter hospitais e
escolas -para seus filhos. Pois então o que é preciso mudar é o
sistema.

Em função disto, apoiamos firmemente a luta dos metalúr
gicos paulistas e exigimos a imediata libertação de todos os ope
rários presos. Quem deveria estar preso não são os dirigentes que
lutam pelo progresso econômico e social de uma categoria, mas,
sim, os que Impedem o progresso humano, os corruptos, como o
Governador de São Paulo, os donos das empresas que pagam mal
envenenam o ar, a água e os alimentos; os causadores dOli aci
dentes de trabalho, que matam os operários; os oligarcas que
mantêm seus latifúndios improdutivos, enquanto o povo não tem
o que comer. Esses é que deveriam estar presos.

Chamamos os sindicatos de todo o País a apoiarem o movi
mento grevista do ABC. Somente com a extensão desse movimen
to será possível impor a vitória ao Governo, pois o Governo tomou
o movimento do ABC não como um movimento sindical, mas, sim,
como um questionamento do regime existente, como na verdade é,
pois esse regime não pode dar os minimos direitos democráticos e
sindicais para os trabalhadores. Só pode dar democracia formal,
que não arrisque os lucros das multlnacionais, dos banqueiros e
da oligarquia. Pois é contra isso que nos posícíonamos! Defende
mos abertamente - e em todos os nossos pronunciamentos ante
riores dissemos isso - a mudança das estruturas económíca e
sociais, sem o que não há; progresso social ou de nenhuma espé
cie.

Apoiamos firmemente a posição da CNBB e dos setores reli
giosos comprometidos com a justiça social, que não pode ser ob
tida, como bem coloca aquela instituição, sem a construção de
novo modelo econômico, dirigido a atender às necessidades popu
lares.

Chamamos tolos os setores progressistas do Pais, operários,
camponeses, estudantes, funcionários públicos, intelectuais, clero
progressista, militares nacionalistas a formarem uma frente única
de massas pela Ubertação de Lula e dos demais operários presos.
pela retirada da intervenção aos sindicatos, pela revogação da pu
nição aos síndícalístas, pelo direito de greve, pelas mais amplas
liberdades sindicais e democráticas a todo o povo, não para alguns
somente.

As crises constantes neste País têm origem e continuarão a
existir devido essencialmente ao caráter superado e incapaz de
gerar estabilidade do atual modelo econômico, político e social
vigente. Somente com ampla.'! transformações sociais, através da
esta.tização dos setores básicos da economia, da reforma agrária,
da nacionalização dos bancos, do rompimento com a política de
favorecimento ao capital estrangeiro, de modo a possibilitar a.o
povo brasileiro, o direito à moradia, educação, saúde, transporte,
alimentação, equiparando-o aos povos m~is progressistas do m~n
do, poderá o povo brasileiro sair da míséría que o sistema ímpõe!

Essa situação de Inconformidade não se dÍll por acaso. O mo
delo implantado em 1964 acumulou, através desses 16 anos, todas
as contradições que hoje sufocam o povo, seja qUSJ1to ao atendi
mento médico, seja quanto ao acesso à educação, seja quanto ao
plano habitacional, seja quanto ao consumo de alimentos. O que

aconteceu com a saúde? Apoiado no dogma do sistema de llvre
iniciativa. os diversos Ministros da Previdência repassaram à rede
privada de clinicas os recursos dos trabalhadores. Ao invés de usar
esses recursos na construção de sua própria rede de hospitais e
ambulatórios. proüssíonalízando o médico, com salários dignos e
tempo integral e dedicação exclusiva, o INPS deu estímulo aos
abutres da mercantillzação da Medicina, de que hoje se aprovei
tam as rnultínaeíonaís como a "Golden Cross" e a "American Me
dicai Internatlonal", para Intemacíonaüzar o atendimento mé
dico, com a justa Indignação de toda a classe, através de seus sin
dicatos e federações.

O que aconteceu com a educação? O Governo privilegiou o
sistema de ensino particular, jogando os professores na malha da
exploração dos negociantes da educação, onde sofrem jornadas
exaustivas, com salários irrisórios. Como conseqüência, se de um
lado houve um aumento percentual de formandos no nivel médio,
como mão-de-obra. despreparada e atê inôcua para o desenvolvi
mento. o analfabetismo de largas parcelas da população aumentou,
tanto em termos absolutos. quanto em termos relativos.

Que aconteceu no sistema habitacional? Os recursos dos tra
balhadores, arrecadados pelo PIS e pelo PASEP, assim como pelas
cadernetas 1:1e poupança, estimularam o nível superior do sistema
imobiliário, Que já era elitlsta, colocando recursos dos pobres à
disposição dos ricos. Quem se beneficiou, por pouco tempo, foram
alguns setores da classe média baixa, enquanto os jogadores do
sistema financeiro fazem hoje do setor imobillário o centro de sua
especulação. As páginas de class1f1cados dos jornais estão cheias
de anúncios de transmissão de ágios, enquanto os trabalhadores
não têm onde morar, amargurando na periferia das favelas uma
miséria, cuja promiscuidade acaba por relaxar os níveis de saúde,
de higiene, de cultura e propiciam o caldo da violência urbana.
E ninguém ignora que hoje as multínacíonaís investem contra o
setor da construção civil Que aconteceu com o sistema de trans
portes? As multinacionals de automóveis impuseram ao Governo
um planejamento essencialmente rodoviário que causou verda
deira anarquia no consumo dos derivados de petróleo, em decor
rência do qual foram retirados os bondes, os trens, os "trolley
bus", enquanto a rede de ônibus urbanos foi distribuída a se
tores particulares que não têm a menor consíderação com o usuá
rio, que se desloca em ônibus sem qualquer segurança e a preços

. extorsivos.
Que aconteceu com o mercado de alimentos? As. multãnaeío

nats, como a "SEARS" e o "Carrefour," a "Mappln" e as Lojas
Americanas se apropríaram do mercado de varejo, centralizando
os lucros e submetendo as pequenas indústrias a seus desejos. LI
quidaram todo o pequeno comércio comunitário, como as padarias,
os açougues, os pequenos armazéns. Ao mesmo tempo, difundiram
o uso de embutidos e enlatados, dos produtos alimenticios pulve
rizados ou liofilizados, aos quais juntaram corantes e fiavorlzan
tes, Que, além da suspeita fundada de danos à saúde, encareceram
desmesuradamente esses produtos, que podem ·ser armazenados e
negociados para a manutenção de elevados preços.

Não admira, pois, que, nesse quadro de ausência de planifi
cação da economia, a violência nas ruas aumente, que os movi
mentos reivindicatórios generalizem as greves por todo o País,
que os costumes se corrompam e que as instituições se confundam
ou mudem de papel.

Concedo o aparte ao Sr. Deputado Tidei de Lima.
O Sr. Tidei de Lima - Nobre Deputado Aluizio Bezerra. es

tamos sabendo agora que o Presidente, Gen. João Baptista Fi
gueíredo, manifestou-se com referência à greve no ABC, e de
clarou, alto e bom som, que quem incita a greve no ABC paulista
é D. Paulo Evaristo Arns. Colocou, desta forma, a Igreja - e não
SÓ aquela figura de grande brasileiro - como subversiva da ordem
pública, tirando a auréola que vem tentando sustentar, até agora,
de isenção e de patrocinador da justiça neste Pàís. Tenho a Im
pressão de que a máscara do General Figueiredo cai neste mo
mento, quando assume posição que há multo desempenhava no
SNI: "dedo-duro". Nobre Deputado, parece-me que o Governo
acaba de declarar uma guerra, não só contra a Igreja. mas contra
todo o povo brasileiro.

O SR. ALUiZIO BEZERRA - Agradeço a V. Ex.- o aparte e
o incorporo ao meu discurso. Naturalmente, o fato due não pode
ser excluído hoje de qualquer díseussão é a intervenção no ABC
paulista. E as declarações que V. Ex.- trouxe, através do aparte,
deverão ser respondidas. Acredito que a resposta esteja em cha
mar todos os sindicatos e toda a população a se incorporarem
na defesa de um programa de transformações econômicas, sociais
e políticas, ao contrário do que ai está, elitista e que favorece as
grandes multlnacíonaís e exclui os trabalhadores. Dessa forma,
coloca-se o Estado ao lado das grandes empresas. E ~ resposta da
Oposição é no sentido de apoiar o movimento e organizá-los, para
que possa dar o resultado que esperamos: maior consistência ao
processo de redemoeratízação, E não se tirem daí conclusões pes
simistas e dirigidas a favorecer o autoritarismo, a favorecer aque-
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les que querem Jogar mais elementos para colher soluções de
arbítrio.

Concluo meu pronunciamento, Sr. Presidente, levando todo
meu apoio ao movimento grevista, que procura obter melhores
condições de vida, o que é um direito de todos os brasileiros. Um
pais não se pode desenvolver colocando a classe operária de
joelhos e, sim, Incorporando-a ao seu processo de desenvolvimento
econômico, social e político.

Durante o discurso do Sr. Aluízio Bezerra, o Sr. Epitá
cio Cafeteira, zo-secretarto. deixa a cadeira da presiâén
cia, que é ocupada pelo Sr. Nasser Almeída, Suplente de
Secretário.

Durante o discurso do Sr. Aluízio Bezerra, o Sr. Nosser
Almeida, Suplente de Secretário, deixa a cadeira da pre
sidência, que é ocupada pelo Sr. Flávio Marcíllo, Presi
dente.

O SR. PRESIDENTE (Flávio Marcíllo) - Está findo o tempo
destinado ao Expediente.

Vai-se passar à Ordem do Dia.

Comparecem mais os Srs.:

Acre

Aluizio Bezerra - PMDB; Amilcar de Queiroz - PDS.

Amazonas

Rafael Faraco - PDS; Ubaldino Meirelles - PDS; Vivaldo
Frota - POS.

Pará

Brabo de Carvalho - PDS; Jader Barbalho - PMDB; João
Menezes - PP; Jorge Arbage - PDS; Manoel Ribeiro - PDS;
Nélio Lobato - PP.

Maranhão

Edison Lobão - PDS; :Edson Vidlgal - PP; José Ribamar Ma
chado - POS; Luiz Rocha - PDS; Temístocles Teixeira - Victor
Trovão - PDS; Vieira da Silva - PDS.

'Piauí

Correia Lima - PDS; Joel Ribeiro - PDS.

Ceará

Antônio Morais - PTB; Manoel Gonçalves - PP; Mauro Sam
paio - PDS; Osslan Araripe - PDS; Paulo Studart - PDS.

Rio Grande do Norte

Henrique Eduardo Alves - PP; Pedro Lucena - PP; Vingt
Rosado - PDS; Wanderley Mariz - PDS.

Paraíba

Alvaro Gaudêncio - POS; Arnaldo Lafayette - PTB; JoacI!
Pereira - PDS; Octacílio Queiroz - PMDB.

Pernambuco

Aíron Rios - pDS; Cristina Tavares - PMDB; João Carlos
de CarU - PDS; Joaquim Coutinho - pDS; Joaquim Guerra 
PDS; José Mendonça Bezerra - PDS; Oswaldo Coelho - PDS;
Pedro Corrêa - PDS; Ricardo Fiuza - PDS; Roberto Freire 
PMDB.

Alagoas

Antônio Ferreira - PDS; Divaldo Suruagy - POS; Mendonça
Neto - PMDB.

Sergipe

Francisco Rollemberg PDS; Tertuliano Azevedo PP.

Bahia

Fernando Magalhães - PDS; Francisco Pinto - PMDB; Hen
rique Brito - PDS; Hllderico Oliveira - PTB; Horácio Matos 
PDS; Jorge Vianna - PTB; José Amorim - PDS; José Penedo
- PDS; Leur Lomanto - PDS; Ney Ferreira - PDS; Raimundo
Urbano ~ PTB; Roque Aras - PTB; Ruy Bacelar - PDS; Stoessel
Dourado - PDS; Ubaldo Dantas - PP.

Espirito Santo

Gerson Camata - PMDB; Luiz Baptista - PMDB; Theodo
rico Ferraço - POS.

Rio de Janeiro

Daniel Silva - PP; Darcílio Ayres - PDS; Edison Khair 
PT; Florim Coutinho - Hydekel Freitas - PDS; José Mauricio
- PTB; José Torres - PDS; Léo Simões - PD8; Leônidas Sam
paio - PP; Lygia Lessa Bastos - PDS; Marcelo Medeiros - PP;
Márcio Macedo - PP; Miro Teixeira - PP; Paulo Rattes
PMDB; Paulo Torres - PP; Pedro Faria - Rubem Dourado 
PP; Rubem Medina- PP.

Minas Gerais

Aécio Cunha - POS; Batista Miranda - Christóvam Chia
.radía - PDS; Edgard Amorim - PMDB; Edllson LamarUne Men
des - PDS; Genival Tourinho - PTB; Hélio Garcia - PP; Hugo
Rodrigues da Cunha - PDS; Jairo Magalhães - PDS: Jorge
Ferraz - Jorge Vargas - PP; Juarez Batista - PP; Luiz Bacca
ríní - PP; Melo Freire - PP; Moacir Lopes - PDS; Newton
Cardoso - PP; Raul Bernardo - PDS; Sérgio Ferrara - PP;
Sílvio Abreu Jr. - PP; Telêmaco Pompei - PDS; Vicente Gua
biroba - PDS.

São Paulo

Adhemar de Barros Filho - PDS; Airton SOares - PT; An
tônio MOrimoto - PDS; Antônio Zacharlas - PDS; Audálio Dan
tas - PMDB; Aurélio Peres - PMDB; Baldacci Filho - POS:
Benedito Marcílio - PTB; Dlogo Nomura - POS; Erasmo Dias
- PDS; Flávio Chaves - PMDB; Francisco Rossi - PDS; Gióia
Júnior - POS; Henrique Turner - PDS; Horácio Ortiz - PMDB:
Jayro Maltoni - PDS; João Arruda - PDS; Jorge Paulo - PDS;
José Camargo - PDS; Maluly Netto - Natal Gale - PDS; Pedro
Carolo - PDS; Ralph Biasi - PMDB; Ruy Silva - Samir Achoa
- PMDB; Santilli Sobrinho - PMDB; Ulysses Guimarães _.
PMDB; Valter Garcia - PMDB.

Goiás

Genésio de Barros - PDS; Guldo Arantes - PDS; Hélio Levy
- José Freire - PMDB; Rezende Monteiro - PDS; Wilmar Gui
marães - PDS.

Mato Grosso

Afro Stefanlni PDS; Cristino Cortes - PDS; Louremberg
Nunes Rocha - PP.

Mato Grosso do Sal

João Càmara - Levy Dias - PMDB.

Paraná

Adolpho Franco - PDS; Alipio Carvalho - POS; Antônio
Annlbelli - Antônio Ueno POS; Borges da Silveira - PP; Braga
Ramos - PDS; Ernesto Dall'Oglio - PMDB; Heitor Alencar Fur
tado - PMDB; Hermes Macedo - PDS; ítalo Contl - PDS; Má
rio Stamm - PDS; Maurício Fruet - PMDB; Ollvlr Oabardo 
PMDB; 'Paulo Pimentel - PDS; Pedro Sampaio - PP; Vilela de
Magalhães - PP; Waldmlr Belinati - PDS.

Santa Catarina

Artenir Werner - PDS; Evaldo Amaral - PDS; João Unha
res - PP; Mendes de Melo - PP; Pedro Collln - PDS; Pedro
Ivo - PMDB.

Rio Grande do Sul

Aluizio Paraguassu - PTB; Cardoso Fregapanl - PTB; Cid
Furtado - PDS; Darcy Pozza - POS; Eloar Guazzelll - PMDB;
Eloy Lenzi PTB; Harry Sauer - Hugo Mardlni - PDS; Jairo
Brum - PMDB; Magnus Guimarães - PTB; Telmo Kirst - PDS:
Túllo Barcelos - PDS. -,

Amapál

Paulo Guerra - POS.

Rondônia

Odacir Soares - POSo

VI - ORDEM DO DIA
O SR. PRESIDENTE (Flávio Mareilio) - A lista de presença

acusa o comparecimento de 243 Srs. Deputados.

Os Senhores Deputados que tenham proposições a apresentar
poderão fazê-lo. '

O SR. MENDONÇA NETO - Requerimento de convocação do
Ministro Chefe da secretaria do Planejamento da Presidência da
República, Antônio Delfim Netto, para comparecer ao Plenário da
Cãmara dos Deputados, a fim de prestar esclarecimentos sobre a
posição daquele Ministério. a respeito da crise verificada na agro
indústria canavleira do Nordeste.

,- Requerimento de convocação do Ministro da Indústria e do
Comércio, João Camilo Penna, para prestar esclarecimentos sobre
a posição daquele Ministério a respeito da crise verificada na
agroíndústría canavieira do Nordeste.

O SR. JOSlt DE CASTRO COIMBRA - Projeto de lei que
obriga a impressão, nas bulas dos medicamentos que especifica, de
advestêncta aos fumantes sobre os riscos do tabagismo em relação
a determinadas patologias.

O SR. CARNEIRO ARNAUD - Projeto de lei que dlspõe sobre o
auxílio-doença devido aos segurados do INPS.

O SR. FERNANDO COELHO - Projeto de lei que modifica a
redação do art. 893 da Consolidação das Leis do Trabalho, apro
vada pelo Decreto-lei n.v 5.452, de 1.° de maio de 1943.
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o SR. CARLOS NELSON - Projeto de lei que assegura aos
eletricistas e auxiliares em obras de alta tensão e aos trabalhado
res em obras civis no subsolo. em fundações profundas ou sub
aquáticas o adicional de periculosidade previsto no i 1.0 do art.
193 da Consolidação das Leis do Trabalho.

A SRA. LYGIA LESSA BASTOS - Requerimento de consigna.
cão nos Anais da Casa de voto de congratulações com o Centro de
Estudos e Atividades Artisticas - José Fernandes Barreto 
CEATA. pela passagem do 11.° aniversário de sua fundação.

- Requerimento de consignação nos Anais da Casa. de voto
de congratulações com a Diretoria da Escola Ritmica Yara Vazo
pela passagem do 31.° aniversário de sua fundação e funciona
mento.

- Requerimento de consignação nos Anais da Casa de voto
de congratulações com a Diretoria e sócios da Associação dos Pro
fessores de Educação Fisica do Rio de Janeiro, pela passagem do
31.° aniversário de sua fundação.

O SR. PEIXOTO FILHO - Requerimento de consignação nos
Anais da Casa de voto de congratulações com o Grande Jornal
Fluminense, pela passagem do seu 31.° aniversário de relevantes
serviços prestados na área da comunicação ao desenvolvimento
sócio-econômico do Estado do Rio.

O SR. MARCELO CORDEIRO - projeto de lei que dá nova
redação ao inciso VII do § 2.° do artigo 54 do Decreto n.o 83.080,
de 24 de janeiro de 1979, que aprova o Regulamento dos Beneficios
da Previdência Social.

O SR. PRESIDENTE (Flávio Marcílio) - Nos termos do artigo
86, § 3.°, do Regimento Interno, convoco a Cãmara dos Deputados
para uma Sessão Extraordinária Matutina, amanhã. às 9 horas,
destinada a trabalho das Comissões.

O SR. PRESIDENTE (Flávio Marcílio) - Encontrando-se em
plenário o Sr. Ministro Waldyr Arcoverde. da Saúde, que compa
rece à Câmara dos Deputados a fim de prestar esclarecimentos
sobre o controle e erradicação das doenças transmíssívets, em
especial a poliomielite no Brasil, convido S. Ex.a a ocupar a tri
buna.

Sr. Ministro. nos termos do Regimento Interno da Casa V. Ex. a

disporá de 30 minutos para sua exposição, prazo esse prorrogável
por mais 3D, a critério do Plenário. Durante a sua exnosição po
derão ser formuladas perguntas de 3 minutos, por até 3 deputados
de cada partido.

Após o término de sua exposição será concedida a palavra aos
ínterpelantes previamente inscritos, sendo que os autores dispo
rão de 15 minutos e os demais oradores de 10.

A V. Ex.a é assegurado igual tempo para responder.
O SR. PRESIDENTE (Flávio Marcílio) - Com a palavra o

nobre Ministro Waldyr Arcoverde.

O SR. MINISTRO WALDYR ARCOVERDE, DA SAÚDE, PROFERE
EXPOSIÇAO QUE, ENTREGUE A REVISAO DO ORADOR,
SERÁ PUBLICADA POSTERIORMENTE.

Durante o discurso do Sr. Ministro da Saúde, o Sr.
Flávio Marcílio, presidente, deixa a cadeira da presidên
cia, que é ocupada pelo Sr. Homero Santos, [e»: Vice-Pre
sidente.

O SR. PRESIDENTE (Homero Santos) - Nada mais havendo
a tratar. vou levantar a sessão.

Deixam de comparecer os Senhores:
Piauí

Pinheiro Machado - PP.
Ceará.

Evandro Ayres de Moura - PDS.

Rio Grande do Norte

Djalma Marinho - PDS.

Pernambuco

Sérgio Murilo - PTB.

Sergipe

Celso Carvalho - PP; Raymundo Díníz - PDS.

Bahia

Rogério Rego - POS.

Espírito Santo
Belmiro Teixeira - PMDB; Walter de Prá - PDS.

Rio de Janeiro
Felippe Penna; Mac Dowel Leite de Castro ~ PP.

Minas Gerais

Antônio Dias - PDS; Leopoldo Bessone - PP.

Sâo Paulo

Salvador Julianelli - PDS.

Goiás

Francisco Castro.

Paraná

Igo Losso - POS.

Rio Grande do Sul

Emidio Perondi - PDS.

VII - O SR. PRESIDENTE (Homero Santos) - LelVa.n1lo a
sessão designando para amanhã a seguinte

ORDEM DO DIA

Sessão em 24 de abril de 1980

(Quinta-feira)

EM TRAMITAÇAO ORDlNARIA

Votac;ão

1

PROJETO DE RESOLUÇAO N.o 108, DE 1980

Votação, em discussão única, do Projeto de Resolução n.O 108.
ce 1980, que cria Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a
investigar as causas e conseqüências doas cheias do rio São Francis
co. IDo Sr. Elquisson Soares.)

2

PROJETO DE LEI N.o 119-A, DE 1975

Votação, em primeira discussão, do Projeto de Lei n.v 119-A,
de 1975, que estende os beneficios da área da SUDENE à totalidade
dos territórios já parcialmente Incluídos na zona do Polígono das
Secas; tendo pareceres: da Comissão de Constituição e Justiça.
pela constitucionalidade e juridicidade; da Comissão de Economia,
Indústria e Comércio, pela aprovação; da comissão do Polígonu
das secas, pela rejeição, contra o voto em separado do Sr. Fran
celino Pereira: e, da Comissão de Finanças, pela aprovação.. (Do
Sr. Humberto Souto.J - Relatores: Srs. Jairo Magalhães e Octacilio
Queiroz.

3

PROJETO DE LEI N.o 1. 440-B, DE 1975

Votação, em primeira discussão, do Projeto de Lei n,v 1.440-H.
de 1975, que erige em monumento nacional a cidade de Ollrrda.
no Estado de Pernambuco; tendo pareceres: da Comissão de Cons
tituição e Justiça, pela constitucionalidade, juridicidade e técnica
Ifg1slativa, com emendas; e, da Comissão de Educação e Cultura,
pela rejeição. Pareceres à Emenda de Plenário; da cormssão de
Constituição e Justiça, pela constitucionalldade, jurldicldade e
técnica legislativa; e, da Comissão de Educação e Cultura, pela
aprovação. IDo Sr. Fernando Coelho.) - Relatores: Srs. Jorge Cury
c José Maria de Carvalho.

"REQUERIMENTO N.o 45, DE 1979

Votação do Requerimento n.o 45, de 1979, que solicita seja
convocado o Sr. Ministro da Indústria e do Comércio a fim de
prestar informações sobre empréstimo que estaria sendo conce
dido pelo Governo ao Grupo da COPERSUCAR.

5

REQUERIMENTO N.o 62, DE 1980

Votação do Requerimento n.O 62, de 1980, que solicita seja
convocado o Sr. Ministro da Indústria e do Comércio para pres
tar esclarecimentos sobre projetos da Dow Química S.A., subsi
diária da Dow Chemical co., que receberam parecer favorável da
BEFIEX. (Do Sr. José Costa.>

GRANDE EXPEDIENTE

Oradores:

1 - José Costa

2 - Jader Barbalho
---------
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-_._-_._-_._--------------
Inscrições automáticas para o mês de maio nos termos

da Resolução n.? 37, de 1979

DATA DIA DA SEMANA NOME
----

2 Sexta-feira Modesto da Silveira
Siqueira Campos

5 Segunda- feira Epitácio Cafeteira

13

PROJETO DE LEI N.o 2. 591-B, DE 1976

Segunda discussão do Projeto de Lei n.? 2. 591-B, de 1976, que
torna Impenhorável o Imóvel rural até um módulo. (Do Sr. Raul
Bernardo.)

José Costa
Jader Barbalho
Roberto Freire
Waldir Walter
Heitor Alencar Furtado
Jerõnlmo santana
Marcello Cerquelra
Edilson Lamartlne
Murilo Mendes
Nilson Gibson

NOME

Quinta-feira

Quarta-feira

segunda- feira

Terça-feira

Sexta-feira

28

24

29

30

25

DATA DIA DA SEMANA

17

PROJETO DE LEI N.o 650-A. DE 1979

Primeira discussão do Projeto de Lei n.O 650-A, de 1979, que
altera dispositivo da Lei n.O 6.032, de 30 de abril de 1974, que
dispõe sobre o Regimento de Custas da Justiça Federal para o
fim de determinar o prevaleclmento dos arts. 789 e 790, CLT, sem
pre que se tratar de litígio decorrente de relação de trabalho:
tendo parecer, da Comissão de Constituição e Justiça, pela constí
tucional!dade, [urtdícldade, técnica legislativa e, no mérito, pela
aprovaçao. 100 Sr. Freitas Nobre.) - Relator; Sr. Lidovlno Fanton.

Avisos

CAMARA DOS DEPUTADOS
SECRETARIA-GERAL DA MESA

Relação dos Deputados inscritos no Grande Expediente

Abrill1980

16
PROJETO DE LEI N.O 607-A, DE 1979

Primeira discussão do Projeto de Lei n.O 607-A. de 1979, que
altera dispositivo do Código de Processo Civil, aprovado pela Lei
n.O 5.869, de 11 de janeiro de 1973, retificado pela Lei n.v 5.925,
de 1.0 de outubro de 1973; tendo parecer, da Comissão de Cons
tituição e Justiça, pela constitucionalidade, jurídícídade, técnica
legislativa e, no mérito, pela aprovação, nos termos da emenda
apresentada pelo autor. (Do Sr. Nilson Glbson.) - Relator: Sr.
Marcello Cerqueira.

14
PROJETO DE LEI N.o 6-A. DE 1979

Primeira discussão do Projeto de Lei n,? 6-A, de 1979, que
Introduz alterações no Código de Processo Civil, no que se refere
à arrematação de bens penhorados: tendo parecer, da Comissão
de Constituição 'c Justiça, pela constitucionalidade. jurtdleldade,
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com Substitutivo.
IDo Sr. Jorge Arbage.i - Relator: Sr. Roque Aras.

15

PROJETO DE LEI N.o 18-A, DE 1979

Primeira discussão do Projeto de Lei n.O 18-A, de 1979, que
revoga o Decreto-lei n.o 1.538. de 14 de abril de 1977, que modificou
a redação do art. 250 da Lei n.O 4.737, de 15 de julho de 1965.
dando-lhe nova redação, e outras provídêneías: tendo parecer, da
Comissão de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, [urt
dtcídade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com
emendas do Substitutivo apresentado pelo autor, com voto em
separado do Sr. Joaci! Pereira e, contra os votos dos Srs. Afrisio
Vieira Lima, Antonio Morimoto. Claudino Sales, Díalma Bessa,
Ernanl Satyro, Feu Rosa, Gomes da Silva, Ibrahím Abl-Ackel, Jorge
Arbage e Walter de Prá. (Do Sr. João Cunha.) - Relator: Sr.
Nilson Gibson.

6

PROJETO DE LEI N.o 1.410-B, DE 1973

Discussão única do Projeto de Lei n.v 1.410-B, de 1973, que
modifica a Lei n.o 5.107, de 13 de setembro de 1966. que criou o
Fundo de Garantia· do Tempo de serviço. Instituindo Fundo Es
pecial para a construção de creches e escolas pré-primárias: tendo
pareceres: da Comissão de Constituição e Justiça, pela eonsti
tucionalidade e juridicldade; da Comissão de Trabalho e Legislação
Social, pela aprovação, com emenda; da ComIssão de Finanças.
pela aprovação; e. da Comissão de Constituição e Justiça, emitido
em audiência, face à edição da Lei n.v 6.20517'5, pela constitucio
nalidade, jurldicidade e técnica legislativa, com emendas. (Do Sr.
Peixoto Filho. I - Relatores: Srs. Fernando Magalhães e Modesto
da Silveira.

lZ

PROJETO DE RESOLUÇAO N.o 98, DE 1979

Discussão única do Projeto de Resolução n.O 98, de 1979, que
aprova as conclusões da Comissão Parlamentar de Inquérito Des
tínad a Apurar as Causas do Crescente Empobrecimento dos Es
tados e Municípios, face ao Sistema Tributário Nacional. Da CPI
dos Municípios.> - Relator: Sr. Hélio Duque.

Discussão

7

PROJETO DE LEI N.o 309-A, DE 1979

Discussão única do Projeto de Lei n.O 309-A, de 1979, que
considera os cursos profissionais ministrados nas Escolas e/ou
Centro das Forças Armadas equivalentes aos cursos profissionali
zantes de 2.° grau do Ensino Médio e dá outras providéncias; tendo
pareceres: da Comissão de Constituição e Justiça, pela constitu
cionalidade, [urídícídade e técnica legislativa; e das ComisSões de
Segurança Nacional e de Educação e Cultura, pela aprovação. (Do
Sr. José Maria de Carvalho.) - Relatores: Srs. Gomes da Sllva.
Daniel Silva e Péricles Gonçalves.

8

PROJETO DE LEI N.O 147-A, DE 1979

Discussão única do Projeto de Lei n.o 147-A, de 1979, que dá
nova redação ao art. 3.° da Lei n.O 4.084, de 30 de junho de 1962,
que dispõe sobre a profissão de Bibliotecário, e dá outras provi
dências; tendo pareceres: da Comissão de Constituição e Justiça,
pela constitucionalidade, juridicldade e técnica legislativa; da
Comissão de Serviço Público, pela aprovação, com emenda' e da
Comissão de Trabalho e Legislação SocIal, pela aprovação. 
Relatores; srs, Gomes da Snva, Jorge Gama e OCtávio Torrecilla.

9

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N.o 9-A, DE 1979

Discussão única do Projeto de Lei Complementar n.o 9-A, de
1979, que dispõe sobre a distribuição da arrecadação do Imposto
sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias prove
nientes de operações interestaduais; tendo pareceres: da Comissão
de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, jurldlc!dade e
técnica legislativa; e, das Comissões de Economia, Indústria e
Comércio e de Finanças, pela aprovação. (Do Sr. Mendonça Neto.i
- Relatores: Srs. Roque Aras, Hélio Duque e Jader Barbalho,

10

PROJETO DE LEI N.o 1.015-A, DE 1979

Discussão única do Projeto de Lei D.O 1.015-A. de 1979, que
acrescenta parágrafo ao art. 8.° da Lei n.O 5.107, de 13 de setembro
de 1966, que cria o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e dá
outras providências; tendo pareceres: da Oomíssão de Constituição
e Justiça, pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legisla
tiva, com emenda; e, das Comissões de Trabalho e Legislação SOcial
e de Finanças, pela aprovação. (Do Sr. Vivaldo Frotã.) - Relatores:
Srs. Brabo de Carvalho, Adhemar Ghisi e Vicente Guablroba.

11

PROJETO DE LEI N.O 55-A, DE 1979

Discussão única do Projeto de Lei n.O 55-A, de 1979 que ex
tingue a censura ao livro e às obras teatrais. revoga o Deereto-Ieí
n.O 1.077, de 26 de janeiro de 1970 e altera a Lei n.? 5.536, de 21
de novembro de 1968; tendo pareceres: da Comissão de Consti
tuição e Justiça, pela constitucionalidade, [urídíeídade e técnica
legislativa, com Substitutivo, com voto em separado do Sr. Antô
nio Dias; e, da Comissão de Educação e Cultura, pela aprovação,
com emenda. (Do Sr. Alvaro Valle.) - Relator: Sr. Marcello
Cerqueira.
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Z.A-feira

t.·-feira

6.·-feira

2.a -feira

3.a- feira

...·-feira

S.a-feira

G.·-feira

Z.a-feira

3.a-feira

"'.·-feira

5.A-feira

G.a-feira

3.a-feira

...a-feira

S.A-feira

G.a-feira

t.a-feira

3.a-feira

...a-feira

s.a-feira

6.a-feira

VICE-LIDERANÇAS
(escala)

PDS

Claudlno Sales
Norton Macedo
Afrislo Vieira Urna

Bonifácio de Andrada
Divaldo Suruagy

Cantldio sampaio
Edison Lobão

Ricardo Fiuza
Djalrna Bessa
Hugo Mardlni

Hugo Napoleão
Marcelo Línhares
Alcides Franciscato
Jorge Arbage

PMDB

Jackson Barreto
Tarclslo Delgado

----- -~--""-

Israel Días-Novaes
Osvaldo Macedo

Fernando Lyra
Odacir Klein

Marcondes Gadelha.
Walter Silva

Odacir Klein
Flávio Chaves

PP

Figueiredo Correa

Walber Guimarães

João Unhares

Antonio Mariz

Carlos Sant'Anna

PTB

Carlos Alberto

Jorge Vianna

Jorge Vianna

Jorge Vianna

PT

Airton Soares

Airton Soares

Airton Soares

Airton Soares

Airton Soares

C0MISSOES PARLAMENTARES DE INQUÉRITO

1

CPI - Indústria Farmacêutica

Reunião: 24-4-80
Hora: 10:00 h

Pauta: Comparecimento do Sr, J, Frejat - secretário da Saúde
do DF,

2

CPI - Contaminação de Alimentos

Reuniáo: 24-4-80

Hora: 24-4-80

Hora: 10:00 h

Pauta: Comparecimento do Dr. FlâvioZanatta - Eng,O Qulmi
co Ind, - RJ.

00"0....0 NAOIONAL

1
PROPOSTAS DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N,oa 41179 E 4/80

"Asseguram aos trabalhadores que o valor dos proventos d8ll
aposentadorias e das pensões nunca será inferior ao salário mínimo
regional." Autores: Deputado Jayro Maltoni e Deputado Osvaldo
Macedo, respectivamente.

Comissão Mista

Presidente: Deputado Jorge Coury
Vice-Presidente: Senador Raimundo Parente
Relator: Senador Jutahy Magalhães

Pra.o
Até dia 7-6-88 - no Congresso Nacional.

S
PROPOSTA DE EMENDA A CONSTlTUIÇAO N.o 1/80

"Acrescenta item XXllI ao art. 81 da Constituição Federal."
Autor: Deputado Airton Sandoval.

Comissão MIsta
Presidente: Senador Itamar Franco
Vice-Presidente: Deputado Siqueira Campos
Relator: Deputado Afrisio Vieira Uma

Praso

Até dia 7-G-80 - no Congresso Nacional.

3

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N.o 2/80

"Revoga os itens VI do art. 57 e VIII do art. 43, acrescenta
Item ao art. 44 e artigo ao Titulo V da Constituição Federal."
Autor: Deputado Pacheco Chaves.

Comissão Mista

Presidente: Deputado Tarcísio Delgado
Vice-Presidente: Senador Bernardino Viana
Relator: Senador Aderbal Jurema

4

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N.o 3, DE 1980

"Prevê a edição de lei complementar fixadora d1l8 normas
básicas a serem observadas pela União, Estados e Municípios, na
elaboração das leis." Autor: Deputado Henrique~rner.

Comissão Mista

Presidente: Senador Nelson Carneiro
Vice-Presidente: Deputado Francisco Benjamin
Relator: Deputado Cantídío Sampaio

PÍ"atw

Até dia 7-6-80 - no Congresso Nacional.

5

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N.o 5/80

"Dispõe sobre áreas indispensáveis à Segurança Nacional e
Municipios do interesse desta, o que somente será feito mediante

" decreto do Presidente da República, ad r~ferendum do Congresso
Nacional, em casos de guerra, de estado de sítio ou de emergência.
e determina outras providências." Autor: Deputado Hugo Mardini.

Comissão Mista

Presidente: Senador José Ricba "
Vice-Presidente: Deputado Antônio Pontes
Relator: Deputado Haroldo Sanford
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Prazo

Até dia 14-6-80 - no Congresso Nacional.

•
PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N.O 6/S0

"Acrescenta dispositivos à Constituição Federal." (Os venci
mentos dos cargos dos Três Poderes serão reajustados trimestral
mente, na mesma proporção dos indlces fixados p/ a correção
monetáría.) Autor: Deputado Aírton Sandoval.

Comissão Mista

Presidente: Deputado Audálio Dantas
Vice-Presidente: Senador Almir Pinto
Relator: Senador Bernardino Viana

Prazo

Até dia 14-6-80 - no Congresso Nacional.,
PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N.o 7/80

"Acrescenta dispositivo à Constituição Federal, limitando os
reajustes de Tributos ao percentual correspondente ao aumento
do custo de vida." Autor: Deputado Jorge Paulo.

Comissão Mista

Presidente: Senador Nelson Carneiro
Vice-Presidente: Deputado Athiê Coury
Relator: Deputado Antonio Florênelo

Praso
Até dia 21-6-80 - no congresso Nacional.

8
PROPOSTAS DE EMENDAS A CONSTITUIÇAO N.o" 8 e 9/80

"Alteram a redação dos §§ 2.°, 3.° e 4.° do art. 51 da Consti
tuição Federal." (Regula a tramitação de projetos de Iniciativa
do Presidente da República sujeitos a prazo fatal no caso de
Jecurso desse prazo a/dellberaçâo.) Autores: Srs. Ralph Biasi e
Carlos Chiarelli.

Oomi.ssão Mista
Presidente: Deputado 5.érgio Murilo
Vice-Presidente: Senador Murilo Badaró
Relator: Senador Aloysio Chaves

Prazo
Até dia 21-6-80 - no Congresso Nacional.

9

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N.o 10/80
"Suprime a letra "d" do parágrafo único do art. 30 da Cons

tituição Federal." (S/Requerimentos de Informações aos Ministé
ríos.) Autor: Deputado Wilson Braga.

Comissão Mista

Presidente: Senador Cunha Lima
Vice-Presidente: Deputado Saramago Pinheiro
Relator: Deputado Alberto Hoffmann

Prazo
Até dia 13-5-80 - na Comissão Mista;
Até dia 12-8-80 - no Congresso Nacional.

lO

PROPOSTAS DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N.08 n, 14 e 15

"Dá nova redação ao inciso VIII do art. 13; acrescenta I ao
art. 32; acrescenta § ao art. 13 da Constituição Federal (s/ímuní
dades p/vereadores). Autores: Srs. Mário Moreira, Christóvam
Chiaradia e Nilson Gibson).

Comissão Mista

Presidente: Deputado Cardoso Alves
Vice-Presidente: Senador Almir Pinto
Relator: Senador Jorge Kalume

Prazo
Até dia 13-5-80 - na Comissão Mista;

Até dia 12-8-80 - no Congresso Nacional.
11

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTlTUIÇAO N.o 12/80
"Dispõe sobre a aplicação de recursos, pelos Estados e Mu

nicípios, em parogramas de alimentação escolar, acrescentando pa
rágrafo ao art. 13 e alterando a redação da alínea f do parágrafo
3.° do art. 15 da Constituição Federa!." Autor: Sr. Samir Achoa.

Comissão Mista

Presidente: Senador Adalberto sena
Vice-Presidente: Deputado Adolfo Franco
Relator: Deputado Honorato Viana

Prazo

Até dia 13-5-80 - na Comissão Mista;

Até dia 12-8-89 - no Congresso Nacionai

11

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N.o 13/80

"Revoga o inciso V do art. 4e e o art. 55, seus Incisos e pará
grafos. da Constituição Federal." Autor: Deputado Ado1pho Franco.

Comissão Mista

Presidente: Deputado João Gilberto
Vice-Presidente: Senador Lourival Baptista

Relator: Senador Jutahy Magalhães

Prazo

Até dia 13-5-80 - na Comissão Mista;

Até dia 12-8-80 - no Congresso Nacional

13

PROPOSTA DE DELEGAÇAO LEGISLATIVA N.o 2/7S1

"Propõe delepção de poderes ao Senhor Prealdente da RoIpt
bl1ca para elaboração de lei, instituindo normas fundamentaU
para o zoneamento industrial nas áreas criticas de polu1çio, e
determina outras providências". Autor: Deputado Freitu Nobre.

Comiaio MilIta

Pruldente: Senador Dirceu CardolO
Vice-Preaidente: Senador Puaoa POrto
Relator: Deputado Afrísio Vieira Lima

14
PROPOSTA DE DELEGAÇAO LEGISLATIVA H.o 417t

"Propõe delegação de poderes ao Presidente da Rep'6blica
para elaboração de lei criando o Ministério da Produção Animal.
• determinando outru providências:' Autor: Deputado Ruben .,
lueiró.

Comissão Mista

Preaidellte: Deputado Cardoso Fregapanl
Vice-Presidente: Deputado Genésio de Barroa
Relator: Senador Affonso Camargo

15

PROPOSTA DE DELEGAÇAO LEGISLATIVA N.o 5/711

"Propõe delegação de poderes ao Presidente da República para
elaboração de lei, dispondo sobre o desdobramento do Ministério
da. Minas e Energia, em Ministério das Minas e Ministério de
Energia." Autor: Deputado Horácio Ortiz.

Comissão Mista

Presidente: Senador Henrique Santillo
Vice-Presidente: Senador Alberto Sih-a
Relator: Deputado Carlos Sant'Anna

16
PROPOSI'AS DE DELEGAÇAO LEGISLATIVA N.os 6, 7 E 8/79

"Propõem delegação de poderes ao Presidente da República pa
ra elaboração de lei, dispondo sobre a criação do Ministério da Mu
lher e da Criança." Autores: Deputada Lúcia Viveiros, Senador
Lázaro Barboza e Deputada Júnla Marise, respectivamente.

Comissão MiSta
Presidente: Deputada Júnia Marlse
Vice-Presidente: Deputado Leur Lomanto
Relator: Senador Almir Pinto

17

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N.o lIS0-CN
"Dispõe sobre a oficialização das serventes da Justiça dos

Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, e dá outras provi
dências." (Autor: Poder Executivo.)

Comissão Mista
Presidente: Senador Mauro Benevides
Vice-Presidente: Senador Tarso Dutra
Relator: Deputado Josias Leite
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Prazo
Até dia 217-4-80 - na Comissão Mista;
Até dia 17-S-80 - no Congresso Nacional.

18

PROJETO DE LEI N.o 2/S0-CN

"Equipara ao acidente em serviço a doença proríssínnal e as
especificadas em lei para efeito de pensão especial, e dá outras
provldêncías." (Autor: Poder Executivo.)

Comissão Mista
Presidente: Deputado Amadeu Geara
Vice-Presidente: Deputado Horácio Matos
Relator: Senador Henrique de La Rocque

Prazo

Até dia 27-4-80 - na Comissão Mista;
Até ,dia 17-S-80 - no Congresso Nacional.

19
PROJETO DE LEI N.o 3/S0-CN

"Dispõe sobre o enquadramento dos servidores remanescentes
da implantação do Plano de Classíflcação de Cargos instltuido pela
Lei n,> 5.645, de 10 de dezembro de 1970, e dá outras providência.s."
I Autor: Poder Executivo.) ,

Comissão Mista

Presidente: Senador Humberto Lucena
Vice-Presidente: senador Aderbal Jurema
Relator: Deputado Gomes da Silva

Prazo

Até dia 28-4-80 - na Comissão Mista;

Até dia 18-5-80 - no Congresso Nacional.

U

PROJETO DE LEI N.O 4/S0-CN

"Altera a redação dos H 1.0 e 2.0 do art. 34 da Lei n.o 4.345.
de 26 de junho de 1964, e dá outras providências." Autor: Poder
Executivo.

Comissão Mista

Presidente: Deputado Gerson Camata
Vice-Presidente: Senador Lomanto Júnior
Relator: Senador Lenolr Vargas

Prazo

Até dia 4-5-80 - na Comissão Mista;

Até dia 24-5-80 - no Congresso Nacional.

11

PROJETO DE RESOLUÇAO. N.o I, DE 1979-CN
"Altera o § 2.° do art. 43 do Regimento Comum do Congresso

Nacional." (Dispõe si votação de Proposta de Emenda à Consti
tulção.) - Autor: Senador Itamar Franco.

22
PROJETO DE RESOLUÇAO N.o 2179-CN

"Altera a Resolução n. O 1/70-CN (Reg. Comum), modificada
pela Resolução n.O 2172-CN." (SICPMI e Com. MJstu.1 - Autor:
senador Humberto Lucena.

23

MENSAGEM N.o 131179-CN

"Submete à deliberação do Congresso Nacional o texto do De
creto-lei n. O 1.715, de 22 df novembro de 1979, que "regula a ex
pedição de certidão de quitação de tributos federais e extingue
a declaração de devedor remisso." (Autor: Poder Executivo.)

Comissão Mista
Presidente: Deputado Hugo Rodrigues da Cunha

Vice-Presidente: Senador Aderbal Jurema
Relator: Senador Raymundo Parente

Prazo
Até dia 3-5-80 - no Congresso Nacional.

24

MENSAGEM N.o 132/79-CN

"Submete à deliberação do Congresso Nacional o texto do De
creto-lei n.? 1.716, de 21 de novembro de 1979. que "dá nova re-

dação a dispositivos da Lei n,v 5.619, de 3 de novembro de 1970,
e Lei n,> 5.906, de 23 de julho de 1973, alteradas pelo Decreto
Lei n.o 1.618, de 3 de março de 1978." (Autor: Poder Executivo.)

Comissão Mista

Presidente: Senador Jorge Kalume
Vice-Presidente: Deputado Oswaldo Coelho
Relator: Deputado Joel Ferreira

Prazo

Até dia 3-5-80 - no Congresso Nacional.

25
MENSAGEM N.o 133179-CN

"Submete à deliberação do Congresso Nacional o texto do De
creto-lei n. O 1.714, de 21 de novembro de 1979, que "inclui grati
ficação no Anexo II do Decreto-lei n.O 1.341, de 22 de agosto de
1974, e dá outras providências." (Autor: Poder Exeoutivo.)

Comissão Mista

Presidente: Deputado Milton Brandão
Vice-Presidente: Senador Moacyr Dalla
Relator: senador Jorge Kalume

Prazo

a.té dia 3-5-80 - no Congresso Nacional.

26

~AGEM N.o 134/79-CN

"Submete à deliberação do Congresso Nacional o texto do De
creto-lei n.O 1.717, de 26 de novembro de 1979, que "acrescenta 0Il
Itens V, VI e vn ao I 1.0 do art. 1.0 do Decreto-lei n.O 1.678, de
22 de fevereiro de 1979, e dá outras providências." (Autor: Poder
Executivo.!

Comissão Milita

Presidente: Deputado Nosser Almeida
Vice-Presidente: Deputado Joel FeliRira
Relator: senador Moa.cyr DaUa

Prazo
Até dia 4-S-80 - no Congresso Nacional.

27
MENSAGEM N,o 135/79-CN

"Submete à deliberação do Congresso Nacional o texto do De
creto-lei n. O1.718, de 27 de novembro de 1979, que "revoga exigência
de prestação de informações permanentes referidas na legla1açáo
do imposto sobre a renda, e dá. outras providências." (Autor: Poder
Executivo.)

Comissão Mista

Presidente: Senador Bernardino Viana
Vice-Presidente: Senador Lourival Baptista
Relator: Deputado Baramago Pinheiro

Prazo
Até dia 4-5-80 - no Congresso Nacional.

28
MENSAGEM N.o 136179-CN

"Submete à deliberação do Congresso Nacional o texto do De
creto-lei n.v 1.719, de 28 de novembro de 1979, que "autoriza a ga
rantia do Tesouro Naclonál a empréstimo interno para o Estado
de Mato Grosso, no limite e condições que especifica." (Autor:
Poder Executivo.)

Comissão Mista

Presidente: Deputado Júlio Ca.mpos
Vice-Presidente: Senador Vicente Vuolo
iRelator: Deputado Milton F1gueir~do

Prazo

Até dia 4-S-80 -- 00 Congresso Nacional.

29
MENSAGEM N.O 137179-CN

"Submete à deliberação do Congresso Nacional o texto do De
creto-lei n.O 1.720, de 29 de novembro de 1979, que "prorroga até
31 de dezembro de 1981 o prazo da Isenção concedida la empreau
siderúrgicas pelo Decreto-lei n.O 569, de 199." (Autor: Poder Exe
cutivo.)

Comissão MIsta
Presidente: Senador Almir Pinto
Vice-Presidente: Senador Passos Pôrto
Relator: Deputado Artenir Werner
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Prazo
Até dia 4-5-80 - no Congresso Nacional.

30

MENSAGEM N.o 6/80-CN
"Submete à deliberação do COngresso Nacional o texto do De

creto-Ieí n.v 1.721, de 3 de dezembro de 1979, que "dá nova redação
ao art. 1.0 do Decreto-lei n.O 1.158, de 16 de março de 1971, ao
J 2.0 do art. 1.0 do Decreto-lei n. O 1.189, de 24 de setembro de 1971,
e ao art. 4.° do Decreto-lel n,O 1. 248, de 29 de novembro de 1972".
I Autor: Poder Executivo.)

Comissão Mista

Presidente: Deputado Athiê Coury
Vice-Presidente: Deputado Celso Carvalho
Relator: Senador Raimundo Parente

Prazo
Até dia 10-5-80 - no Congresso Nacional.

31

.MENSAGEM N.o 8/80-CN

"Submete a deliberação do Congresso Nacional o texto do
Decreto-lei n,v 1.722, de 3 de dezembro de 1979, que "altera li: forma
de utilização de estímulos fiscais às exportações de manufaturados,
c dá outras providências". (Autor: Poder Executivo.)

Comissão Mista

Presidente: Senador Bernardino Viana
Vice-Presidente: Senador Nelson Carneiro
Relator: Deputado Fernando Magalhães

Prazo
Até dia 10-5-80 - no Congresso Nacional.

32

MENSAGEM N.o 9/80-CN

. "Submete à deliberação do Congresso Nacional o texto do
Decreto-lei n.o 1.723, de 6 de dezembro de 1979, que "dispõe sobre
a participação dos Territórios Federais na reserva criada pelo
Decreto-lei n,? 1.434, de 11 de dezembro de 1975." rAutor: Poder
Executivo.) -

ComISsão Mista

Presidente: Deputado Jerônimo Santana
Vice-Presidente: Deputado Hélio Campos
!Relator: Senador Jorge Kalume

Prazo

Até dia 18-5-80 - no Congresso Nacional.

33

MENSAGEM N.o 10/S0-CN

"Submete a deliberação do Congresso Nacional o texto do
Decrete-Ieí n.O 1.724, de 7 de dezembro de 1979, que "dispõe sobre
os estímulos fiscais de que tratam os artigos 1.0 e 5.° do Decreto
lei n.o 491, de 5 de março de 1969." (Autor: Poder Executlvo.r

Comissão Mista
Presidente: Senador Mauro Benevides
Vice-Presidente: Deputado José Rlbamar Machado
Relator: Deputado Henrique Tumer

Prazo

Até dia 15-5-80 - no Congresso Nacional.

34
MENSAGEM N.O 11/80-CN

"Submete à dellberação do Congresso Nacional o texto do
Decreto-lei n. O 1.725, de 7 de dezembro de 1979, que "estabelece
limite para benefício previsto no art. 9.0 do Decreto-lei n.v 1.351.
de 24 de outubro de 1974, que altera legislação do Imposto sobre
a Renda." (Autor: Poder Executivo.)

Comissão Mista
Presidente: Deputado Néllo Lobato
Vice-Presidente: Senador Aderbal Jurema
Relator: Senador José Richa

Prazo
Até dia ]5-5-80 - no Congresso Nacional.

35

MENSAGEM N.o 12/80-CN
"Submete à deliberação do Congresso Nacional o texto do De

creto-lei n. o 1.726, de 7 de dezembro de 1979, que "dispõe sobre

isenção ou redução fiscal na importação." I Autor: Poder Exe
cutivo.1

Comissão Mista
Presidente: Senador Adalberto Sena
Vice-Presidente: Deputado Leorne Belém
Relator: Deputado Marão Filho

Prazo
Até dia 15-5-80 -- no Congresso Nacional.

36

MENSAGEM N.o 13/80-CN
"Submete a delíberacào do Congresso Nacional o texto do

Decreto-lei n,v 1.727 de 10 de dezembro de 1979, que "inclui gratifi
cação no Anexo II do Decreto-lei n.o 1.360, de 22 de novembro de
1974 e dá outras providências." (Autor: Poder Executivo. I

Comissão Mista

Presidente: Deputado Eloar Guazel1l
Vice-Presidente: Senador Passos Pôrto
Relator: Senador Lourival Baptista

Prazo

Até dia 23-5-80 - no Congresso Nacional.

37

MENSAGEM N.o 14/80-CN

"Submete à. deliberação do Congresso Nacional o texto do De
creto-Ieí n.o 1.728, de 12 de dezembro de 1979, que "altera os limites
do benefício fiscal instituido pelo Decreto-lei D.O 1.358, de 12 de
novembro de 1974. e dá outras providências." (Autor: Poder Exe
cutívo.)

Comissão Mista

Presldente:Senador Adalberto Sena
Vice-Presidente: Deputado Celso Carvalho
Relator: Deputado Edilson Lamartine

Prazo

Até dia 23-5-80 - no Congresso Nacional.

38

MENSAGEM N.o 15/S0-CN

"Submete à deliberação do Congresso Nacional o texto reror
mulado do Terceiro Plano Nacional de Desenvolvimento (PNDI.
para os exercícios de 1980 a 1985." (Autor: Poder Executivo.)

Comissão Mista

Presidente: Deputado Fernando Cunha
Vice-Presidente: Senador Alberto Silva
Relator: Deputado Paulo Lustosa

Prazo

Até dia 29-5-80 - no COngresso Nacional.

39

MENSAGEM N.o 22/80-CN

"Submete à deliberação do Congresso Nacional o texto do De
creto-lei n.O 1.729, de 17 de dezembro de 1979, que "altera a ta
bela do Imposto Incidente na fonte sobre rendimentos do traba
lho não-assalariado, e dá outras providências." (Autor: Poder Exe
cutívo.:

Comissão Mista

Presidente: Deputado Edilson Lamartlne
Vice-Presidente: Deputado Athiê Coury
Relator: Senador' Moacyr Dalla

Prazo
Até dia 4-5-80 - na Comissão Mista;

Até dia 13-6-80 - no Congresso Nacional.

40

MENSAGEM N.o 23/80-CN

"Submete à deliberação do Congresso Nacional o texto do De
creto-lei n.O 1,730, de 17 de dezembro de 1979, que "altero a le
gislação do imposto sobre a renda das pessoas [uridícas, e dá
outras providências." Autor: Poder Executivo.

Comissão Mista

Presidente: Deputado Levy Dias
Vice-Presidente: Senador Almir Pinto
Relator: Deputado Adriano Valente
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Prazo

Até dia 4-;'-80 - na Comissão Mista:

Até dia 13-6-80 - no Congresso Nacional.

41

VETO PARCIAL -- PROJETO N" 37/79-CN
"Regula o art. 152 da Constituição. com a Redação que lhe

deu a Emenda Constitucional n.o lI, de 1978; altera dispositivos
da Lei n.? 5.682, de 21 de julho de 1971 (Lei Orgânica dos Partidos
Políticos), e do Decreto-lei n.> I. 541, de 14 de abril de 1977 I Lei
das SublegendasJ. e dá outras provídêncías."

Comissão Mista

Presidente; Deputado Waldir Walter
Vice-Presidente: Deputado Afrísio Vieira Lima
Relator: Senador José Lins

Prazo

Até dia 24-5-80 - no Congresso Nacional.

42

VETO PARCIAL -- PROJETO N° 43179-CN

"Díspõe sobre a criação da. COALBRA ~ Coque e AlcooI da
Madeira S.A.. e dá outras providências,"

Comissão Mista

Presidente: Deputado Octacilio Queiroz
Vice-Presidente: Deputado Vasco Neto
Relator: Senador Jutahy M3Igalhães

Prazo

Até dia 24-4-80 - no Congresso Nacional.

43

VETO TOTAL - PROJETO N.O 44/79-CN

"Dispõe sobre a declaração de utilidade pública, e dá outras
providências." Autor: Poder Executivo.

Comissão Mista

Presldente: Senador Franco Mon toro
Vice-Presidente: Senador José Lins
Relator: Deputado Nasser Almeida

Prazo

Até dia 3-5-80 - na Comissão Mista:

Até dia 28-5-80 - no Congresso Nacional.

44

VETO TOTAL - PROJETO N.o 1.194175

"Dispõe sobre pensões a dependentes de servidor público fa
lecido no gozo de dupla aposentadoria."

Comissão Mista

Presidente; Senador Lázaro Barboza
Vice-Presidente: Senador Jorge Kalume
Relator: Deputado Furtado Leite

Prazo

Até dia 4-5-80 - na Comissão Mista;

Até dia 29-5-80 - no congresso Nacional.

VIll Levanta-se a Sessão às 18 horas e 30 minutos,
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MESA LlDERAN(AS
pp

Líder:
Th&les Ramalho

Vice-Líderes.
Antônio Mariz

Figueiredo Correia
Herbert Levy
João Linhares

Carlos Sant'Anna
Walber Guimarães

PTB
Lider:

Alceu Collares
Vice-Líderes:

JG de Araújo Jorge
Jorge Vianna
Carlos Alberto

PT
Lider:

Adhemar Santillo
Vice-Lider:

Airton Soares

Odacir Klein
Osvaldo Macedo
Tarcísío Delgado

Walter Silva
Flávío Chaves

Edison Lobão
Hugo Mardlnl

Hugo Napoleão
Jorge Arbage

Marcelo Linhares
Norton Macedo
Ricardo Fiuza

PD8
Líder:

Nelson Mucheza.n

Více-Lideres:
Afrisio Vieira Lima
Alcides Franclscato

Bonifácio de Andrada
Cantidio Sampaio

Claudlno Sales
Divaldo Suruagy

Djalma Bessa
PMDB
Líder:

Freitas Nobre

Vice-Lideres:
Marcondes Gadelha

Fernando Lyra
Israel Dias-Novaes

Jacltson Barreto

Presidente:
Flávio Marcílio ~ PDS

l.o-Vice-Presidente:
Homero Santos - PDS
2.°_Vice-Presidente:
Renato Aseredo - PI'
i .o-Secretário:
Wilson Braga - PDS

2.o-Secretário:
Epitácio Cafeteira - PMDB

3.0-Secretário:
Ari Kffuri - PDS
4.o-Secretário:
Walmor de Luca - PMDB

SUPLENTES
Nosser Almeida - PDS
Daso Coimbra - PP
Joel Lima ~ PP
Nabor Junior - PMDB

COMISSO!S PERMANENTES

DEPARTAMENTO DE COMISSOEs
Diretor: Adelmar Silveira. Sablno

Local: Anexo II - Ramal 661

Jorge Paulo
Lúcio Clonl
Mário Stamm
Roberto Oalvant

Claudino Bales
Djalma Bessa.
Ern&n1 Satyro

Vago

PDS

PMDB

JoA.o Gilberto

pp

Sérgio Ferrara

PMDB

OIIwaldo L1n)a
Samir Achoa

PTB

Getúlio Dias
JG de Araujo JOI're

Suplente.

POS

Manoel Ribeiro
Paulo Pimentel
Rómulo Oalvio
Telmo JoIlé Kirst
Vago

A1Wrlco Cordeiro
Alceblades de Oliveira
Antonio Amaral
016110 Júnior
Joio Culos De CarU

REUNIOES

Quartu e quintas-feiras, ... 10:00 horas
Loc&l: Anell:o 11 - Bala 4 -..,. Ramais AI li tH
secretária: Iole Lazzarlnl

A1ufz1o Paracuassu
Carlos Alberto

Alclr PImenta
Lúcia Viveiros

Presidente: Djalma MarInho - PD8
Vice-Presidente: Francisco Rossi - PD8
Vice-Presidente: Lidovlno Fauton - PTB

Titulares

Crlatlna Tavares
Gerson Camata

4) COMISSAO DE CONSyrrUIÇlO E JUSTIÇA

3) COMISSIO DE COMUNICAÇlO
Presidente: Israel Dias-Novaes -' PMDB

Vice-Presidente: AntOnio Morais - PTB
Vice-Presidente: Vieira da Silva - PDS

Tltll1llre-

PDS

Alair Ferreira
Antonio Ferreira
Antonio Za.charlas
Edison LobA.o
FranclllCo Rossi
Joio Arruda

Audállo Dantas
Freitas Nobre
Levy Dias

Afrla.lo VJeil'l\ Lima
Antonio Dias
AntÔniO MorImoto
Brabo de Carvalho

PD8

HUI'o Rodrigues
da. Cunha

JoIlé Penedo
Pedro Collln

PMDB

Mário Ha.to
Paulo Marques
PImenta. da Vel..a
Roberto Freire
Ronan Tito

PMDB

Ronan Tito
samir Achoa

PT

PMDB

Jader Barbalho
OUvir Oabardo

pp

Paulo Torres
~ro sampaio

SapleDtes

PD6

Moa.cyr Lopea
Nelson Morro
Paulo Luatosa
Prisco Viana

Adhemar Bantlllo

Aurl!1I0 Peres
Cardoso Alvea
Del Boaco Amaral
Bmesto de Marco
Gerson Camata
José Freire

Jorse Uequed
Mário Frota

PP
Arnaldo Schmltt Mendes de Mello

PTB
Benedito Marcülo DO)' Lenzi

REUNIOES

Quartas e qulntas-felru.... 10:00 horas
Local: AnellO II - Sala n.o 11 - R. 621 e 822
Becretirlo: JoR BalomA.o Jacobina Aires

Pedro Fa.ria

Presidente: Fernando Cunha - PMDB
Vice-Presidente: Mário Moreira - PMDB
Vice-Presidente: Vlngt Rosado - POS

TItIl1llre-

2) COMISSAO DE CIINCIA E TECNOLOGIA

Haroldo Sanford
JoAo ArrUda
Josl! de Castro

Coimbra
Josué de Souza

Alellandre M&chado
Anisio de SOuza
Antonio FlOl'ênclo
EdiBon Lobio
HUI'o Mudlnl

REONIOES

Quartas e qulntaa-felraa, U 10:00 hor..
Local: Anexo II - Sala S - Ramal SM
Secretária: Maria Lusla Brandl.o

Benjamim Farah
Carlos CoUa
MagalhA.es Pinto

Alva.ro Dlu
Carlos NelllOn

Juarez Batista
Melo Freire

PP

Geraldo BulhOes

PDS

Josl! Amorim
Pedro Germano
Saramago Pinheiro
Sebutlio Andrade
Victor Fontana

PDS

PranclJco Leio
Henrique Brito
Joio-Carlos De Caril
Júlio Martins
Lúcio Cionl
Stoessel Dourado
Telêma.co Pompel
Wlldy Vianna

PTB

Jorge Vianna

PMDB

Levy Dias
Marcus Cunha
Pa.checo Chaves
Paulo Rattes

Suplentes

Presidente: Nivaldo Krüger - PMDB
Vice-Presidente: Walber Guimarães - PP
Vice-Presidente: Humberto SOuto -

Titulares

1) COMISSAO DE AGRKULTURA E POLITICA
RURAL

Antonio Annlbelll

CDOnleDaç&O de Comi!lllÕes PermanllDt_

DIretora: Geny Xavier Marqll8ll
Local: Anexo II - Telefones: 224-51711 e

225-4805 - Ramais 601 e 6111

Afro 8tefanlnl
Alberto Hoffmann
Antonio Amaral
Antonio Dias
AntOnio Veno
Correia LIma
8dUlOn Lamartlne

Mendes
I:v&ldo Amaral

CardOlo Frega.llanl

Carlo. Bezerra
Bmesto Dall'OCUo
Pranclsco lJllardonl
Oeraldo P1emlng
Iturinl Nuclmento

Bento Lobo
Celso Carvalho

Antonio Gomes
Antonio Mazurek
Cardoeo de Almeida
Delaon Scara.no
1:D11d10 Perondl
Joaquim Guerra
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REUNIOES
Quartas e qulntas-te1r&l. M 10:00 horu
Local: AnelU> II ~, Sala 17 -~ Ramal 636
8ecretirla: Silvia Barroso Mart1nI

5) COMISSAO DE KONOMIA, INDCiSTlIA E
COMIICIO

Presidente: Harry Sauer
Vice-Presidente: Henrique Eduardo Alves - PP
Vice-Presidente: Divaldo Suruagy - PDS

Tltw.n.

PP
Márcio Macedo
Marcelo lIecItInll

Turma .....

Ruy COdo
Vago

POS

J~ Carl. Papn_
J~ Mendonça -..ra
J0e6 Rlbamar MacbacIo
J~ Torres
Leome BeIml
Mario PIlho
Roberto Carvalho
Vicente GUablrob.

PDS
Pedro Carolo
Baramago Pinheiro
8ebutllo ADdrade
Victor PontaDa
V.tnri Rosado
Walter de Pri

PT

PMDB
Jorge Gam.
J'ClUo CoatamUan
BanUlll Sobrinho

PP
Jorge VIrIU
Nello Lobato

PTB

PMDB

Marcondes Gadelha
Nabor Júnior
Odacir Klein

PP

Luis Bacarlnl..........
RII)' BUva
Valter Pereira

Presidente: Furtado Leite - PDS
Vice-Presidente: Joslas Leite - PDS
Vice-Presidente: Ernesto de Marco - PMDB

TlbIane

Peill:oto l"llbu

'PDS

J~ de 801111&
Manoel Novaes
Nosser Almeida
Rafael PIZ'aoo
Telmo J0e6 Itlrat
Vasco Neto
Wu.on P&lclo

PMDB

J4arcello CHquelra
a- Jl'lorw
Walter BUva

Duo Coimbra
LUaro canalho

Jl'ellppe Penna

Adhemar de Barroa
PiJho

Alberto Hoffmam
AmJ1caz' Queiroll
CuteJon Branco
Claudio PhUameno
Jorge Arbap

Adhemar Ghlll
A6clo cunha
Adolpho Pra.Dco
AntOnio l"lortncio
Antc'lDio Ponta
Joaquim couUnho
Odacir SOares

Lidonno Fanton

Joel LIma

Rl:UNIOES
Quartas e qulnLu-feJru, .. 10:00 horu
Local: Anexo U-Sala 11-Rama18 M2 • HI

(Direto 228-1117>
Secretário: RII)' OInar Prud&oclo da BUn

AntOnio Carlos de
Oliveira

Antônlo Ru.o
Hello Duque
Joio Hen:ullno

Carlos WilIon
Celllo Canalho

I) COMISSAO DE FISCALIZAÇlO FINANCEIIA
E TOMADA DE CONTAS

7) COft\ISSlO DE FINANÇAS
Presidente; Jader Barbalho - PMDB

Vice-Presidente: OUVir Gabardo - PMDB
Vice-Presidente: Mllton Figueiredo - PP

TU.......

Adriano Valente
Alron Rios
Anlelo J4t,galht.ee
Athie Coury
Chrlstov&m Chiaradia
Bd1Iaon Lamartine

Mendes
Pemando Maplht.ee
Henrique Tumer
80norato Vianna

Jl'ellppe Penoa
Pedro l"arIa

Marcelo Cordeiro

PTB

PDS

Dalcfl10 Ajr_
Leur Lomanto
Lygla LeIIa& Baa"
Rllmulo GalYio
Salvador Jullan.l1I

PTB

PT

PMDB

Jacltson :Barreto
Nivaldo Krtlger
octacllio Almeida

pp

JúnIa J4ariIe
Luis Leal
Rosembur,o Romano

PMDB

Luiz Baptista
Paulo M&rqu.
Pimenta da Vele.

PP

Daniel 811va
Lourembe1lr Nuna

Rocha

PTB

Raimundo Urbano

Saplente-

PDS

Nosser Almeida
Osslan A1Vipe
Pedro Germano
Rafael Jl'anco
Theodorlco Perraço
Vieira da SUva

Evandro Ayres de
Moura

Hydeckel l"reitu
Jairo Magalhf.ea
Joio Faustlno
Luclgero Raullno
Menandro Minahim

Antônio Morais

GeD1Tal Tourlnbo
Murllo Mendes

Ant6nio J4a1'i11
Daao COimbra
Herbert LeY;Y
Joel Vlvu

Joio Hercullno
José Marla de

Carvalho

Lula Cechlnel

Amadeu Gea.ra
Heitor Alencar

Furtado
Iram Baraiva

Aécio CUnha
Baldacci Filho
Baena de Melo
Br•• Ramoa
Celao Peçanha

Alclr Pimenta.
~..ln Pompeu
carlos Bant'Anna

RSUNIOES

Quartas-feira•• ia 10:00 horas
Local: An.xo n -- Bala I - (224-0'1.>

Ramal lU
Secretária: J4ar~ CltUa Onlco

Presidente: Alvaro VaUe - PDS
Vice-Presidene: Vago
Vice-Presidente: Hildérlco Ollvelra - PTB

Tliw.n.

PMDB
Carlos Nelaon Marcel10 C~rquelra

bclldea Scalco Marcondes Gadelha
Pacheco Chaves
Sebastllo Rodrlcuee

Júnior

6) COMISSAO DE EDUCAÇlO E CULTUIA

Antonio Masuret
Artenir Werner
CardOllO de Almeida
Darcy Poua
Jl'eu Rosa
Honorato Vianna

PP
Juarez Batlata Pinheiro Machado
'IIac DoweU Leite d..

Cutro

• J~ Frejat

REtrnIOES

Quartas e quin~-telru. M 10:00 hor..
~al: Anexo n - Bala 4 - Ramal III

I secretária: Delsutte Macedo de Avelar VIl1aa
Dou

Natal Gaie
Osvaldo Melo
Paulo Pimentel
Walter ce Prl\

Turma "S"

PP
Pedro sampaio
Rubem Medina
Silvio Abreu Júnior

PT

PDS

Naglb Halelte1
Rogério Rego
Victor TroTio

pp

Luis Le&1
Miro Teill:eira
Péricles Gonçalves

PTB

PP

PTB
Sérgio Murno
B:l07 Lenz1

PT

PDS
Jorge Arbap
.10M Mendonça a-n-a
Luis Rocha
NilIlon G1b1on
OImar Leltlo
Pedro Coll1n
Raimundo Dln1a
Ricardo Fiuaa

PDS
JoiD Alberto
Joio Arruda
JOR CamlU"l'O
Léu Simllea
Norton Macedo
Paulo Luatoaa
Ricardo Fiuaa

PMDB

Santllll Sobrinho

PMDB
Modesto da. Silveira
Osv&1do Macedo
Tarclalo Delgado

PMDB
Juarea Furtado
Marcello e«qllelra
Samir Achoa
Valter Ga.rcia
Waldir W&11ier

Suplente-

RU7 COdo

Alron Rios
~Ides Franclscato
Alell&lldre Machado

Batista Miranda
Carloa AlJIUSto
J'ellppe Penna

Turma .......

Ruy Silva

Aldo Facundes
H6110 DUQue

Arnaldo 8chmitt
Herbert Levy
Manoel Gonçalvu

AntOnio Carlos de
Oliveira

Alceu Collares

Jos6 Frejat
Roque Aras

Lula CechJnel

Antônio Mariz

Caio Pompeu
Louremberg Nune.

Rocha

Malul}' Netto

Feu Rosa
P'rancisco Benjamin
Gomes da Silva
Jairo Magalhães
Joaci! Pereira

CIllU' GUlIZlIllll1I
Jl'emando Coelho
P1iTlo Chaves
JoI.o Gilberto
Jorge Uequed
Jos~ Costa

Adolpho Franco
Cesirlo Barreto
Cláudio Straasburger
Bvaldo Amaral
J:vandro Ayres de

Mourl\,
1'0 Losso

Adhemar de Banos
Filho

Bon1ticio de Andrada
Cantldio Bampalo
C'l1o BorJa
OlU'c1l1o A7rea
Geraldo ~uede.

Bu,o Napoleio
1'0 Louo

AntOnio Ruao
Cardoso Alvea
Edgard AmOrUlI
Mendonça Neto
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9) COMISSAO DO INTERIOR
Presidente: Manoel Novaes - PDS

Vice-Presidente: Adauto Bezerra - PDS
Vice-Presidente: Pedro Ivo - PMDB

Tltularea

PDS

PDS

Marcelo Linharetl
Nogueira de Resende
Raymundo Dinbl
Rogério Reeo
Ubaldo Barem
Waldmlr Belinatl

PTB

PMDB

SebaatiAo~.
Júnior

Ulysses Guimariea
Waldir WlIo1ter

PP

MaplhA.ea Pinto
Pinheiro Machado
~Ies Ramalho

PP

Júlio Campos
Leome Belém
Leur Lomanto
Norton Macedo
Paulo Studart
Raul Bernardo
Roberto carvalho
Roberto Galvanl
Ruben FIgueiró

PMDB

Mendonça Neto
Modesto Silveira
Ro6a. Flores

PMDB

Max Mauro

PP

Pedro Lucena
Roaemburgo Romano
Ubaldo Dantu

Suplentes

Vl!go
PDS

CuteJon Branco
Waldmlr Belinatl

Presidente: José de Castro Coimbra- PDS
Vice-Presidente: Carneiro Arnaud - PP
Vice-Presidente: Francisco Rollemberg - P~

Tltularetl

PDS
Menandro :Mina.hiIn
Navarro Vieira PIlho
Pedro Correa

Euelldea SCalco
Mário Hato

Vago

Borges da. Silveira
Joel Vlvu
LeOnldu Sampaio

Athyê Coury
Braga Ramos
C....IOII Chiarelli

Batista Miranda

Adalberto Camacio
Antonio Ueno
Célio BorJa
Cid Furtado
Geraldo Guedes
Hqo NapoleA.o
ttalo Contl

Ademu Pereira
Dario Tavarea
Ludgero Raullno
Mauro Sampaio

PTB
HUdérlco Oliveira Arnaldo Lafayett

RJroNIOES

Quartu e quintas-feiras, t.s 10:00 hor...
Local: Anexo 11 - Sala 'I - Ramal 8'17
8ecretlÍriO: José de Anchieta Souza

Tftularea

Bento Lobo
Joio Linhares
Júnla MarIae
Mac Dowell Leite de

Castro

Leopoldo :Beuone

l"ranclaco Pinto
Iarael Dias-Nova..
Jorge Uequed
M&reus Cunha

13) COMISSAO DE SAODE

Presidente: Joaquim Coutinho - PDS
Vice-Presidente: Bias Fortes - PDS
Vice-Presidente' João Menezes - PP

Magnus Gulmariea

Sapiente-

JoAo Cunha. JG de AraÍljo Jo~e

PDS

12) COMISSAO DE RELAÇÕES EXTERIORES

Alulzlo Bezerra
Carlos santos
Iram 8ar&iva
Jairo Brum

Adriano Valente
An1sIo de SOuza
Augusto Lucena
Cláudio Ph!1omeno
Dlogo Nomora
Emanl Satyro
l"emando MagalhA.ea
Francisco Rollemberg
Hennes Macedo
José Cama.rgo

PMDB
Walter SUva

pp

PTB

PT

PMDB

Octaclllo QuelrM
SanUl1I SObrinho
T1del de Lima

José Penedo
Léo SIm6ea
Nogueira de Resende
Odulto Domlngues
SImAo Sesslm

pp
Vilela de Maialhf.ea

Tltularea
Jorge Ferraz

PDS
Guido Arantes
Joio FaUltino
Prisco Viana
Siqueira Campo.
Ubaldlno Melreles

PMDB

Horiclo Ortls
Oswaldo LIma

PP

Rubem Dourado

Saplente8

Vago

PDS

Carlos Sant'Anna
LeOnldas Sampaio

Crl.stlna Ta.vares
I:lquisson Soares
Fued Dlb
JerOnlmo Santana

PTB

Cardoso Fregapan! José Frejat

RJroNIOES

Quartu e quintu-felras, ls 10:00 hor..
Local: Anexo 11 -- 8ala 7 - Ramal 880
Secretlirla: Al1Ia Fellclo Tobias

11) COMISSAO DE REDAÇAO

RBUNIOJ:S

Quartu e quintas-feiras, às 10 hor...
Local: Anexo 11 - Sala 8 - Ramal, 611 e ".
Secretlirio: Ivan Roque Alves

10) COMISSAO DE MINAS E ENERGIA

Hélio Garcia
Nélio Lobato

Freitas Dlniz.

Presidente: Jorge Vargas - PP
Vice-Presidente: Horácio Matos - PDS
Vice-Presidente: Mauricio Fruet - PMDB

Hélio Levy

Suplentea
PDS

CanUdlo Sampaio Hqo Napoleio
Claudino Sales Prisco Viana

PP

Alelr PImenta Joel Vivu
nguelredo Correia

RImNIOES

Quartu e quinlu-feiras, t.s 10:00 hOl'u
t.ocal: Anexo n - Sala 14 - Ramal .72
8ecretlirla : Laura Perrela Parlal

Carlos Augusto

Furtado Leite

Adroaldo Campos
Antonio Ferreira
Antônio Zacharia.
Cantidlo Sampaio
Genésio de Barros

'1)..0 Coimbra

Alberto Goldmam
Alvaro Dlaa
Belmlro Teixeira

Marcelo Cordeiro

Afr1slo Vieira Lima
De1son SCarano
DJalma Dessa
Gomes da Silva
Joio Alberto
Joel Ribeiro

Presidente: Airon Rios - PDS
Vice-Presidente: Djalma Bessa - PDS

, Vlce-Presidente: Iranildo Pereira - PMDB

Tltularetl
PDS

Ruy CMo

PDS

Fernando Gonçalvel
Joel :Ferreira
Hélio Campol
Marcelo Linharea
Ubaldo Barem
Wanderley Mr.rbl

PP
Newton Cardoao
Walber Gulmariea

PP

Milton FIgueiredo
Néllo Lobato

PTB

Oswaldo Coelho
Paulo Ferraz
Paulo Guerra
Ruben FIgueiró
Stoessel Dourado
Theodorico Ferraço
Victor TrovAo
Wanderley Mariz

PDS

PMDB

Paulo Borges
Tarc1slo Delaado

Joel Ferreira
Joslaa Leite
MarAo F1lho
Mauro Sampaio
Ney Ferreira
Ruy Bacelar
Vivaldo Frota

PMDB

José Freire
Horácio Ortl&
IranUdo Pereira
Modesto SUvelra
T1del de Lima

PMDB

José Carlos Vascon
celos

Roberto Freire
Ralph Biasi

PP
Mendes de Melo
Miro Teixeira
Newton Cardoso

Suplente8

João Câmara

Suplente8

.ddovinoFanton

Adalberto Camarao
Adroaldo Campoa
Alvaro Gaudênelo
Alvaro Valle
Angellno Rosa
Bias Fortes
Erumo Dlu

Frlmel.sco castro

Fernando Coelho
Jairo Brum
Paes de Andrade

Culos Nelson
Délio dos Santos
Jackaon Barreto
Jprllnlmn Santana

AmUc.... Queiroz
Angelo Magalhiea
Antonio Morlmoto
Baldaccl Filho
ChrIatovam Chiaradia
Hugo Mardini
José Amorlm

PTB

Murllo Mendes

REUNIOES

Qu....tu e quintas-feiras, t.s 10:00 horu
Local: Anexo n - Bala 15 - Ramal •••
Secretário: Walter Gouvêa Costa

Antônio Annibell1
Humberto Souto

Bento Clonçalvea
Bento Lobo
~ Vid!aal

Roque Aras

FIgueiredo Correia
Leopoldo Bessone
Lúcia Viveiros
Luiz Leal

Aluizio Bezerra
Belmiro Tebtelra
Crlatina Tavares
l:uclldes SCalco
Geraldo F1emin&'
Hélio Duque

Carneiro Arnaud
Hélio Garcia
Melo Freire

Alro Steffaninl
Correia Lima
Crl.stino Cortea
Henrique Brito
Inocêncio Oliveira
Júlio Martins
Milton BrandAo
Naglb Halckel
Odacir Soares
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REUNIOES

Quartas 11 quintas-feiras, As 10:00 horu
Local: Anexo Il--8IIIa 13-Ramals ......
Secretário: Paulo Emani Fonseca Air.

R.l:UNIOB:S

quartu 11 qulntu--telras, ia 10:00 horu
Local: AnellO lI-Sala 10-Ramala 111.112
8ecretlrla: In, PemandIl8 Costa

15) COMISSAO DE SERVIÇO POBUCO
Presidente: Paes de Andrade - PMDB

Vice-Presidente: José Ma.urfcio - PI'B
Vice-Presidente: Wl1dy Vianna - PDS

TUuIar.

Francisco Castro Vago
Joio Câmara

PP

Vilela de MqalhAea

PDS

Jayro Maltoni
Joel Ribeiro
MaDoel RlbeU'o
a.ende IIoIltelro
S1mio e-un

PMDB

Iturlval Nuelmmto
JoIlrio Moreira
Habar .J11nlor
Paulo Rattell

PP

PMDB

OCtacWo de Almeida
Paulo Borgw
'ndei de LIma

SupleDtM

PDS

Emldlo Perondl
Francisco Benjaml'l
Guldo Arantes
Joaquim Guena
Mérlo Stamm
Navarro VIeR P1Ibo
OCtávio Torrecllla

Presidente: Ruy Bacelar - PDS
Vice-Presidente: Raul Bernardo - PD6
Vice-Presidente: OCtaclllo Queiroz - PAIOB

TltuIarM

Diretor: Abeguar Machado MuIler'a
Local: Anexo II - Telefone: 226-2912 (direto)

Ramal - 149

Se.;ão de Comissões Especiais

Chefe: SteUa. Prata da Silva Lopes
Local: Anexo II - Sala 8-B - Tel.: 223-8289

(direto) Ramal 604

Se.;ão de Coml8eões Parlamentares
de Inquérito

Chefe: Lucy Stumpf Alves de SOuza
Local: Anexo II - Telefone: 223-T28I <direto)

Ramal 612

COORDENAÇlo Df'COMISSOES
TEMPORÁRIAS

AdaIberto Camal'lo
Alceblades de Olheira
Al1pio Carvalho
Ceslrio Barreto
Cl'udio StrusblUler
Crlstlno Cortes
D6.rlo Tayarea
Dlyaldo Suruao

Joio Linharea

Rl:UNIOBS

Quartas e qulntu-felras. As 10:00 horu
Local: Anezo II - sala 5 - !ta. eM, l1li1 e ••
8ecretlrlo: Carlos Brasil de Ara~o

H6Uo Levy

COMISSOES DE INQU~RITO

1) COMISSAO PARlAMENTAR DE INQUflrrO DE$
TIUDA A APUUI A CONTlMINAÇlO li
ALIMENTOS POR EXCESSO DE ADmv. I
A EFICACIA DOS CONTROLES ATUALMBrrI
EXISTENTES

REQUERnO!:NTO N' 19. DE 1.11
<CPI)

Prazo: 23-5-79 a 16-6-80

Presidente: Salvador Jullanelli - PD8
Vice-Presidente: Nelson Morro - PDS

Relator: Newton' Cardoso - PP
Relator-Substituto: Ronan 'nto - PMDB

Bento Gonçalves
~rgio lI'errara

Alair Ferreira
Alc1d1l8 1"raDclscato
Darer Poaa
Prancllco Leio
Rerme. Macedo
If7dekel 1"reltu

remando Coelho
Pemando Lyra
Pue4 Dlb
Gilson Barros

AIrton 8andoval
CacJos Ne1lon
Praneiaco Llbardonl
Ernesto de Marco
Horlelo Ortlz

I 17) COMISS10 DE TRANSPORTES

PDS

Djalma Marinho
Horleio Matos
Hugo RodriIruea

da Cunha
Osvaldo Melo
Paulo Perru

Valter Pereira

PDS

Luis Rocha
Nelaon Mono
Octlvlo Torrecll1a
Osmar LeltAo
Pedro Carolo
Túllo Barcelos
VIvaldo 1"rota

PMDB

Fl'vio Chavu
Júlio COlItaInilaD
Valter Garola

PP
Ubaldo Dantu

PI'B

PP

Tertuliano Auv.

PTB

Benedito Ma.rcUlo
PT

PMDB

Pedro Iyo

PDS

José carlos1"alrUnd_
Lygia I,.,... JiaIw.
Natal Gale
Pedro Corrta
ReRnde MonteUo
Siqueira CllIl1pc.
Ubaldlno IleIreU.

PMDB

Joio Hercu1lno
Max Mauro
Rosa Florea
Waldir Walter

Sapientes

Va.go
Vago

O6lio dos santos
Edprd Amorim
Kloar GuuzeI11
KlqUlsson SOares
remando cunha

Amadeu Geara
AudAllo Dantas
Aurélio Peres
Del Bosco Amaral

PelJ:oto FIlho

Geraldo Bulhões
Joio l:unha
Jorge Cury

Cados Alberto

Edison Khair

Arnaldo La.fayette

Maluly Netto

Supl.nt.

16) COMISSAO DE TRABALHO E LE6ISLA~O

SOCIAL

Adauto Bezerra
Ademar Pereira
Al~rico Cordeiro
Celao Peça.nha
Cid Furtado
Claudlno Sales

PP
Pedro Lucena ~rglo :Ferrara

PTB

Carlos Alberto ~rgIo Murllo

REUNIOES

quartas-feiras. ia 10:00 horu
Local: Anezo II - Sala 12 - Ramal eH
8ecretlrlo: Hélio Alves Ribeiro

Presidente: Adhemar Ghisi - PDS
Vice-Presidente: Nilson Gibson - PDS
Vice-Presidente: José Costa. - PMDB

Titular.

Carlos Wilson

Fernando Coelho
IranI1do Pereira

Antonio Gomes
Bezerra de Melo
Brabo de Carvalho
Purtado Leite
Gióia Júnior
Jayro Maltonl
Joacil Pereira

Alvaro Gaudénclo
Artenir Werner
Bonlf'cio de Andrada
Carlos Chiarelli
010(0 Nomura
Joio Alves
Jlllio Campos

I Borses da 8llveira

REONIOES

Quartas e qulntu-telru. As 10:00 horu
8ecretlrio: Alraull Nylandlll' Brito

I Local: Anexo II - Sala 111 - Ramal "1

salvador JullMeut
Vasco Neto
Wilson FalcAo

PDS

Oswaldo Coelho
Paulo Guerra
Túllo Barcelos
Vicente Guablrobtl

PP

Paulo TOrrll8
Péricles Oonçal...

PT

pp

PTB

PI'B .

PP

PMDB

LUiz Baptista

PMDB

M8rlo Frota

PT

PDS

Fernando Gonçalvea
Moacyr Lopel
0saIan Araripe

PMDB

Heitor Alenou Furtado

PMDB

lranlldo Pereira

Saplenta

Vqo
Vaca

14) C0MISS10 DE SEGURANÇA NACIONAL

Presidente: Alipio Carvalho - PDS
Vice-Presidente: Hélio Campos - PDS
Vioe-Presidente: Ney Ferreira. - PDS

TU........

PDS

Odulto Dominauee
Paulo Studart
Telemaco Pompel

Aloeu CoUares

Altair Chagas
Angelino Rosa
Augusto Lucena

Francisco Pinto
I'reltu Nobre
Jorge Gama
Juarez Furtado

Freitas Dinlz

Benjamim Farah

E108.r GIlAZlleIli

Airton SOare.l

Florim Coutinho
Vago
Vago

Joqe Vianna

Carlos Bezerra
Ernesto D..11'O.l1o

Benjamim Parah

Henrique Turner
tta.lo Contl
José Rlbamar Machado
Milton BrandAo
OCtavio Torrecllla

Antonio Pontell
J:rumo D1u
Haroldo Banford
Joel Ferreira

Carlos Cotta
Edson Vldlpl

Genésio de Barros
Inocéncio Oliveira
Joio Alves
Manoel Novaes

Gemido Fleming
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Amilcar de Queiroz Paulo Guerra
N069llI' Almeida Vivaldo Frota

Suplentes

PDS

REUNlOES

Qulntu-feiru,'" 11:00 bar...
Local: Anexo II .- Sala das CPIs
Runala: 4117 ~ 60e - 647 ~ Anello In
Secretária: MJrlhes Hooper 811"a

Tltw

PDS

J0s6 CulOl Facund.
Ruben Figueiró

Adriano Valente
Prancl8co Leio
Francisco Rollemberg

PMDB

Carlos Santos

PTB

PDS

Cardoso de Almeida Victor Fontana

PMDB

PP

PP

PTB

PDS
Paulo LustOla
Prisco Viana
Theodorleo Ferr~

Roque Aras

PT

PMDB
Valter Garcia

Suplentes

POS

Fernando Gonçalves
Genésio de Barros
Jorge Arbage
SJmáo BessJm
Stoessel Dourado

PMDB

Jorge Uequed
José Costa

Freitas Dlniz

RZUNIOES

Antônio Carlos

REUNIOES

Terças-feiras, às 9 :30 horas
Local: Anexo n - Sala das CPls
Ramal8: 497 - 509 - 547 - Anexo UI
secretário: Manoel AulUlto Campelo !Ir...

TertUliano Azevedo

Jorge Vianna--

Fernanda Cunha
Hélio Duque
Jacltson Barreto

José Frejat

Daso Coimbra

Freitas Diniz

Horácio Ortiz
Marcello Cerqueíra

Terças-feiras. às 10:00 boras
Local: Anello II - Plenário das CPIs
Ramais: 497. 5W e 547 (Anexo, m)
Secretária: Marta da Conoeiçio~

5) COMISSAO PARLAMENTAR DE INQIJtRrrO
DESTINADA A INVESTIGAI A AÇlO IA
PmOllAs E SUAS SUIS.IARIAS

REQUEIUMENTO N.o 20'79

Prazo; 19-09-79 a 10-66-80

Presidente: FrancISl") BenJamin-- PD6
Vice-Presidente: Paulo Sludart - POS
Relator: João Cunha

TitulaftS

AntOnio Dias
Erasmo Dias
Joel Ribeiro
Oc tavio Torrecma

PMDB

Epitli.cio Cafeteira Geraldo Flerninlr

PP
Bento Lobo Nélio Lobato

Adroaldo Campos
AntOnio F'loréncio
AntOnio Zacharias
Cantidio Sampaio
Carlos Chiarelli

Rafael Faraco
Wlldy Vianna

PP

Carlos Cotta

PP

Carneiro Arnaud

Dario Tavu.
Waldrnir BellnaLl

PMDB

Suplefttes

AntOnio Pontes
Jlilio Ma.rtins
Manoel Ribeiro

Benjamim Jl'arah

Borges da SI11'elra

I\Urlo Hato

3) COMISSAO PARLAMENTAR DE INQUCRITO
DESTINADA A INVESTIGAR AS ATIV.ADEI
LIGADAS A INDOSTRIA FARMAClUTICA EM
TODO O TERRrr6RI0 NACIONAL

REQUERIMENTO N.· 25, DE lt7'

(CPI)

Prazo: 8-8-79 a 5-5-/l()

Presidente: Inocêncio Ohveíra > - PDS
Vice-Presidente: Ubaldo Dantas - PP
Relator: sebastião Rodrigues Junior - PMDB
Relator-Substituto: Max Mauro - PMDB

Tltw..re.

POS

PMDB

Aluizio ·Bezerra Mário Frota
Jerônimo santana

4) COMlSsAO PARLAMENTAR DE INQUCRrrO
DESTINADA A INVESTIGAR DISTORÇ6fS
OCORR.As NA EXECUÇAO DOS PLANOS DE
DESENVOLVIMENTO DA AMAZôNIA

Adernar Perelr..
Cantldlo Sampaio

RESOLUÇAO N.o 18179

Prazo: lS-09-79 a 04-06-80

Presidente: Josué de Souza - PDS
Vice-Presidente: Brabo de Carvalho - PDS

Relator: Jader Barbalho - PMDB

Tltalara

POiS

REUNIOES

Quartas e quintas-feiras. às 9 :30 horas
Local: Anuo II - Sala das CPIs
Ramais: al7 - 5011 - M7 - Anuo m
secretário: 8ebMtiáo Augusto MII(:h8do

PDS

José de Castro Coimbra Navarro Vieira FIlho
Ludgero R&uUno Pedro Corre..
Mauro sampaio Wilson Faleio
Menandro Mlnahlm

Ruy eMo

PImenta da Ve....

PP
Walber Oulmaries

PDS

Norton Macedo
Odulfo DOmlDaua
Ruben F1rueiró

PMDB

H~1I0 Duque

PP

PMDB

EucUdes SCalco

5upl.'"

Vaco
V ....o

PDS

Ratael FlIol'aoo
Siqueira Cam~

8ll]11efttea

Arnaldo sctunm
Bento Lobo

Mendes de Melo

J:d1laon Lamartlne
OOmel da 8111'''
lIirto stllllJ1l

Cardoso Preppanl

REQUERJMJ:NTO N.o 22, DE UI'1'

(CPf)

Prazo: 30-5-79 a 24-6-/l()

Presidente: Antônio Morimoto -- POS
Vice-Presidente: João Carlos de CarU - PDS

Relator: Paulo Rattes .- PMDB

Tltuluw

Itur1val Nucilnento
Pacheco Chaves

Alberto Hoftmann
Braga Ramos
DloCo Nomura

Vago
V....o

Carlos BeRrra

REUNIOIllS

Qulntu-felru, .. 10:00 horu
Local: AnellO U - 8ala dU CPla
Ramala: tlI7 - 1011 - 647 - AnelrO m
8ecretir1a: Jftrela de AndRde Pereira

2) COMISSAO PARLAMENTAR DE INQutRrro
DESTINADA A PROCEDER A AVALIAÇAO CRI
TICA OA PR08LEMATICA DA AGROPECUA·
RIA NO BRASIL

Cardoso FrejJapanl

II:meato de Marco



-,

PR~O DESTE EXEMPLAR: CR$ 1,00

c!'ntro Grarlco do Senado l"ederal
Caixa Po.'ltal 1.203

Brasilla· D,.

EDiÇÃO DE HOJE: 80 PÁGINAS


