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CÂMARA DOS DEPUTADOS
SUMÁRIO

1 - ATA DA 3.a SESSÃO DA 2.a SES
8AO LEGISLATIVA DA 47.a LE
GISLATURA EM 8 DE MARÇO DE
1984

I - Abertura da Sessão

11 - Leitura e assinatura da ata da
sessão anterior

111 - Leitura do Expediente

Telegramas dos Srs. Osvaldo M:=lo e
Alair Ferreira, comunicando que E·e au
sentarão de País.

REQUERIMENTOS

Requerimento n.O 162/84 (Convocação
de Ministro) - Solicita seja convocado
o Sr. Ministro do Interior a fim de pres
tar informações se:Jre as atividades de
sua Pasta relativamente aos problemas
ligados ao Sistema Financeiro de Ha
bitação. (Do Sr. Floriceno Paixão.)

Requerimento n.O 163/84 (Convocação
de Ministro) - Solicita seja conv,ocado
(.' Sr. Ministro da Previdência e Assis
tência Social a fim de pr·estar esclare
cimentos sobre a crise que af·eta o Sis
tema Previdenciário brasileiro. (Do Sr.
FIDriceno Paixão.)

Requerimento n.o 164/84 (Convocação
ele Ministro) - Solicita sejam convoca
dos os Srs. Ministro-Chefe da Secretaria
de Planejamento da Presidência da Re
pública e Ministro da Fazenda a fim de
prestarem esclarecimentos sobre a natu
reza das irregularidades acerca das ope
rações realizadas pela Corretora Laurea
no e pelo Grupo Coroa-Bras,tel. (Do Sr.
Eduarde Matarazzo Suplicy.)

PROJETOS APRESENTADOS

Projeto de Lei n.o 3.001, de 1984 (Do
Poder Executivo) - Mensagem n.O 480/83
- Autoriza a reversão ao Município de
Ourinhos, Estado de São Paulo, do terre
no que menciona.

Prc-;,eto de Lei n.O 3.004, de 1984 (Do
Poder Executivo) - Mensagem n.o 50/84
- Dispõe sobre a incorporação ·aos pro
ventos de aposentadoria das Gratifica-

ções de Produtividade e de Nível Sup·e
rior.

Projeto de Lei n.O 3.005, de 1984 (Do
Poder ExecutivC') - Mensagem n.O 51/84
- Extingue a fração do cruzeiro deno
minada centavo e dá outras providên
cias.

Projeto de Lei n.O 3.006, de 1984 (Do
Poder Executivo) - Mensagem n.o 55/84
- Concede pensão especial ao Frei José
Maria Carneiro de Lima, OSM.

Projeto de Lei n.O 3.007, de 1984 (Dc'
Poder Ex.ecutivol - Mensag·em n.o 56/84
- Concede pensão especial ao Frei Pe
regrino Maria Carneiro de Lima. OSM.

Projeto de Lei n.O 3.008, de 1984 (Do
Poder Executivo) - Mensagem n.o 57/84
- Altera a estrutura da Ca,tegoria Fun
cional de Meteorologista, do Grupo-Ou
tras Atividades de Nivel Superior, e dá
outras providências.

Projeto de Lei n.O 3.009, de 1984 (Do
Poder Executivo) - Mensagem n.O 58/84
- Autoriza o Instituto Brasileiro de De
s·envolvimento Florestal - IBDF a dc'ar
o imóvel que menciona.

PROJETOS A IMPRIMIR

Projeto de Decreto Legislativo n.o 24-A.
de 1983 (Da Comissão de Relações Ex
teriores) Mensagem n.o 420/82 - Apro
va o ,texto do Acordo Básico de Coopem
ção Técnica entre o Governo da Repú
blica Federativa do Brasil e o Governo
da República Coop.erativista da Guiana,
celebrado em Georgetown, a 29 de ja
neim de 1982; tendo pareceres: da Co
missão de Constituição e Justiça, pela
constitucionalidade, juridicidade e téc
nica 1egislativa; e, da Comissão de Ci
ência e Tecnologia.; pela aprovação.

Projeto de Lei n.o 41-A, de 1983 (Do
Sr. Adhemar Ghisi) - Modifica a reda
ção do art. 1.0 da Lei n.O 5.197, de 3 de
janeiro de 1967, qUe dispõe sobre a pro
teção à fauna, e dá outras providências;
tendo pareceres: da Comissão de Cons
tituição e Jus<tiça, pela constitucionali
dade, juridicidade e técnica legislativa;

e das Comissões de Agricultura e Políti
ca Rural, e de Interior, pela aprovação.

Projeto de Resolução n.O 69-A, de 1983
(Da Sra. Lúcia Viveiros) - Determina
que os projetos de lei e discursw apre
.s.ent·ados pelos Deputados Federais se
jam publicados, em minuta, em jornal
de grande circulação; tendo parec·el' da
Mesa pela rejeição.

Projeto de Lei n.o 219-A, de 1983 (Do
Sr. Ronan Tito) - Altera a Lei n.o 5.540,
de 28 de novembro de 1968. unificando
a data de realização de concurso vesti
bular em todo o.. Pais; .tendo pareceres:
da Comissão de Constituição e Justiça.
pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa; e, da Comissão de
Educação e Cultura, pela aprovação.

Projeto de Lei n.O 307-A, de 1983 (Do
Sr. Alcides Franciscato) - Adita pará
grafe ao art. 19 da Lei n.O 6.649, de 16
de maio de 1979, que "regula a locação
predial urbana e dá outras providên
cias; tendo pareceres: da Comissão de
Constituição e Justiça, pela constitucio
nalidade, juridicidade, técnica legislati
va ·e, ne mérito, pela aprovação; e da
Comissão de Interior, pela aprovação.
cont.ra os votos dos Srs. Manoel Costa
Júnior e Dante de Oliveira.

Projeto de Lei n.o 463-A, de 1983 (Do
Sr. Inocêncio Oliveira) - Fixa em 20%
(vinte por cento), nC' máximo, a quota
de utilização de gesso sintético na in
dústriade cimento na construcão civil
e obras artesanais e dá outras pTovidên
cias; tendo pareceres: da Comissão de
Constituiçãü e Justiça, pela constitucio
nalidade, juridicidadee técnica legisla
tiva, com ·emendas; da Comissão de Ci
ência e Tecnologia, pela aprovação, com
Substitutivo; e, da Comissão do Interior,
pela aprovação, com adoção do Substi
tutivo da Comissão de Ciência e Tecno
logia.

Projeto de Lei n.o 735-A, de 1983 (Do
Sr. Henrique Eduardo Alves) - Autori
za a publicação de anúncios publicitá
rios em livros didáticos, técnicos e cien
tíficos; tendo parleceres: da Comissão
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de Ç)oILStitulção e Justiça, pela ec::\stitu
cionalidade, juridicidade e técnica legis
lativa; da Comissão de Educação e Cul
tura, pela rejeição, contra o voto em w
parado do Sr. Arildo Teles; e da Comis
são de Economia, Indústria e Comér
cio, poela l"ej eiçãc'.

Projel:o de Lei n.o 809-A, de 1983 (Do
Sr. Celso Barros) - Inclui um repre
sentante dos corretores de imóveis no
órgão superior de deliberação do Banco
Nacional da Habitação, e dá outras pro
vidências; tendo parec-eres: da Co~is

são de constituição e Justiça, pela cons
titucionalidade, juridicidade e técnica
legislativa; e, da Comissão do Interior,
pela aprovação, contra os votos -dos Srs.
Manoel Costa Júnior e JO.3é Carlos Vas
cOll(~elos e voto em separado, favorável.
da Sra. Irma Passoni.

Projeto de Lei n.O 873-A, de 1983 (Do
Sr. Wildy Vianna) - Determina que
80% das vagas no ensino federal sejam
preenchidas por estudantes carentes. e
dá outras providências; tendo pareceres:
da Comissão de Constituição e Justiça,
pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica Iegislativa; e, da Comissão de
Educação e Cultura, pela rejeição.

Projeto de Lei n.O 959-A, de 1983 (Do
Sr. Arthur Virgílio Neto) - Acresce pa
rágrafo ao art. 133 do Decr·eto-Iei n.o 200
de 25 de feVereiro de 1967, transforman
do em § 1.0 o seu parágrafo Ú11Íco, e dá
outras providências; tendo pareceres: da
Comissão'· de Constituição e J@tiça, pe
la constitucionalidade, juridicidade e
técnica Iegislativa; e,da Comissão de
Fiscalização Financeira e Tomada de
Contas, pela aprovação.

Projeto de Lei n.o 1.404-A, ·d-e 1983 (Do
Sr. Jorge Uequed) - Altera o Código da
PropriedMle Industrial - Lei n.O 5.772,
de 21 de dezembro de 1971; t-endo pare
ceres: da Comissão de Constituição e
Justiça, pela constitucionalidade, juridi
cidade e técnica legislativa; e, da Comis
são de Ciênica e Tecnologia, pela apro
vação, com emenda.

Projeto de Lei n.o 1. 414-A, de 1983 (Do
Sr. Adroaldo Campos) - Dispensa a au
tenticação de documentos que transitem
pela administr-ação pública direta e in
direta e Banco Nacional da Habitação:
tendo pareceres: da Comissão doe Cons
tituição e Justiça, pela constitucionali
dade, juridicidade e técnica legi.slativa:
e das Comissões de Serviço Público e do
Interior, pela aprovação.-

Projeto de Lei n.o 1. 657-A, de 1983 (Do
Poder Executivo) - Mensagem n.O 242/83
- Institui a Lei de Execução penal; ten
do parecer, da Comissão de CO'lls,tituição
e Justiça, p·ela constitucionalidade, juri
dicidade, técnica legislativa e, no méri
to, pela aprovação, com emendas e voto
em separado do Sr. João Gilberto.

Projeto de Lei n.O 1. 726-A, de 1983 (Do
Sr. Arthur Virgilio Neto) - Suprime da
relação de Municipios declarados d·e in
teresse da Segurança Nacional, pela Lei
n.O 5.449, de 4 de junho de 1968, os Mu
nicípios que -especifica, e dá outras pro
vidências; tendo pareceres: da. Comissão
de Constituição e Justiça, pela constitu
cionalidade, juridicidade e técnica legis
lSitiva, com -emenda, contra o voto do Sr.
Djalma Bessa; e, da Comissão de Segu
rança Nacional, pela aprovação.
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Projeto de Lei n.o 1. 799-A, de 1983 (Do
Sr. Henrique Eduardo Alves) - Acres
centa parágrafo ao art. 1.0 da Lei n.o
5.197, de 3 de janeiro de 1967, que "dis
põe sobre a proteção à f-auna"; tendo pa
receres: da Comissão de Constituição e
Justiça, pela constitucionalidade, juridi
cidade e técnica legislativa; e, da Co
missão de Agricultura e Política Rural.
pela aprovação.

Projeto de Lei n.O 1.855-A, de 1983 (Do
Sr. Oscar Alves) - Altera a denomina
ção do Centro Politécnico da Universi
dade Federal do Paraná, para Centro
Politécnico "MÍl1Ís,tro Flávio Suplicy de
Lacerda"; tendo parecer·es: da Comis
são de Constituiçã-o e Justiça, pela cons
titucionalidade, juridicidade e técl1Íca
legislativa; e, da Comissão de Educação
e Cultura, pela aprovação.

Projeto de Lei n.o 1. 888-A, de 1983 (Do
Sr. Francisco Amaral) - Dá denomina
ção ao aeroporto internacional de Cam
pinas; tendo pareceres: da CDmissão de
Constituição e Justiça, pela constitucio
nalidade, juridicidade e técnica legislati
va; e, da Comissão de Transportes, pela
aprovação.

Projeto de Lei n.O 1. 902-A, de 1983 (Do
Sr. Randolfo Bittoencourt) - Exclui den
tre os considerados de interesse da segu
rança nacional os municipios de Isabel
do Rio Negro, Barcelos e São Gabriel da
Cachoeira, no Estado do Amazonas; ten
do parecer·es: da Comissão de Consti
tuição e Justiça, pela cons,titucionalida
de, juridicidade e técnica legislativa, com
emendas, contra o voto do Sr. Djalma
Bessa; e, da Comissão de Segurança Na
donal, pela aprovação. com emenda e
ado~ão da Emenda n.O I, da Comissão de
Constituição e Justiça.

Projeto de Lei n.O 2.029-A, de 1983 (Do
Poder Executivo) - Mensagem n.O 328/83
- Autoriza a reversão ao Municipio de
Barra do Garças, Estado de Mato Gros
so, do terreno que menciona; tendo pa
receres: da Comissão de COnstituição e
Justiça, pela consti1tucionalidade, juridi
cidade. técnica legislativa e, no mérito.
pela aprovação; e, da Comissão de Agri
cultura e Política' Rural, pela aprovação.

Projeto de Lei n.O 2. 567-A, de 1983 (Do
Sr. Ary Kffuri) - Institui o Dia da so
lidariedade ao povo libanês e dá outras
providências; tendo pareceres dos rela
tor-es designados pela mesa, em substi
tuição às Comissões de: Constituição e
Justiça, pela constitucionalidade, juridi
cidade e técnica legislativa e, de Rela
ções Exteriores, pela aprovação.

Projeto de Lei n.O 2. 761-B, de 1980 (Do
Senado Federal) - Altera os arts. ao e
81 da Lei n.o 5.988, de 14 de dezembro
de 1973, e dá outras providências; tendo
pareceres: da Comissão de Constituição
e Justiça, pela constitucionalidade, juri
dicidade, técnica legislativa e, no méri
to, pela aprovação; e, da Comissão de
Educação e Cultura, emitido em audiên
cia, pela aprovação. com emenda. Pare
ceres à Emenda de Plenário: da Comis
são de Constituição e Justiça, pela cons
tttucionalidade, juridicidade e técnica le
gislativa; e, dã Comissão de- Educ-ação e
Cultura, pela aprovação.

Projeto de Lei n.o 4.047-B. de 1980 (Do
&. Ruy eôdo) - Dispõe sobre a identi
ficação da origem de viaturas oficiais;
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tendo pareceres: da Comissão de Cons
tituição -e Justiça, pela constitucionali
dMle, juridicidade e técnica legislativa:
da Comissão de Transportes, pela rejei
çãc'; e, da Comissão de Serviço Público,
pela aprovação. Pareceres ao Substitu
tivo de Plenário: da Comissão de Cons,·
tituição e Justiça. p·ela constitucionalida
de, juridici-dade e técnica legislativa, com
subemenda.;e, das Comissões de Trans
portéSe de Serviço Público, pela apro
vação, com adoçãC' da subemenda da Co
missão de Constituição e Justiça.

projeto de Lei n.O 4.352-A, de 1981 (Da
Comissão de Trabalho e Legislação So
cial) - Redação para 2.a Discussão do
Projoeto de Lei n.O 4.352, de 1981, que "es
tende aos. trabalhador·es avulsos os bene
fícios da Lei n.O 6.435, de 15 de julho de
1977, que dispõe sobre as entidades de
previdência privada".

IV - Pequeno Expediente

SIQUEIRA CAMPOS - Desagrave- ao
Presidente da República ante o pronun
ciamento do Deputado João Cunha na
Assembléia Legislativa de São Paulo.

JOÃO BATISTA FAGUNDES - Trans
missão do cargo de Governador do Ter
ritório de Roraima, pelo Brigadeiro Vi
cente Magalhães Moraes. ao General
Aridio Martins de Magalhã-es.

MAÇAO TADANO - Dia Internacional
da Mulher. Administração do Superin
tendente da SUDECO, René Pompeu de
Pina.

MOZARILDO CAVALCAJNTE - Pro
tesl:o contra a intenção de se transfor
mar o Território Federal de Roraima em
área de máxima segurança nacional.

PLíNIO MARTINS - Eleições diretas
para Presidente da República.

PIMENTA DA VEIGA - Eleições di
retas para Presidente da República.

HAROLDO LIMA - Eleições diretas
para Presidente da República.

ALCIDES LIMA - Atuacão do orador
no Território de Roraima. "durante o re-
-cesso parlamentar. '

VALMOR GIAVARINA - Necessidade
de rejeição do Decreto n.o 2.087.

RENATO BUENO - Voto do Sr. Miguel
Seabra Fagundes, em sessão plenária do
Conselho da OAB - Rio de Janeiro, em
favor das eleições diretas para Presiden
te da República.

PAULO GUERRA - Situação de pro
fessores do Território Federal da Amapá.

GEOVANI BORGES - Processo elei
toral e necessidade de mudanças na es
trutura administrativa do Pais.

JOSll: THOMAZ NONO - Situação eco
nômica do sertão e do agreste no Esta
do de Alagoas.

DIoNísIO HAGE - Eleições diretas
para Presidente da República.

JOSll: FREJAT - Eleições diretas pa
ra Presidente da República.

CLEMIR RAMOS - Eleições diretas
para Presidente da República.

LUIZ BEFAIR - Eleições diretas pa
ra Presidente da. República.
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NILSON GIBSON - Administração do
Governador Roberto Magalhães, Estado
de Pernambuco.

NOSSER ALMEIDA - Carta de colo
no de VHa Mâncio Lima. Estado do Acre.

NELSON WEDEKIN - Dia Interna
cional da Mulher.

WAGNER LAGO - Morte de líderes
rurais no Estado do Mar·anhão.

FERNANDO LYRA - Mort·e de Wan
derley Francisco de Oliveira. líder do
PMDB na zona rural. Caruaru, Estado
de Pernambuco.

v - Grande Expediente

ALCIDES LIMA - Repúdio ao proje
to que pretende incluir o Território de
Roraimadentr-e as áreas que interessam
à segurança nacional.

JACKSON BARRETO - Protesto con
tra o noticiário da imprensa que dá o
Presidente Flávio Marcílio como um dos
líderes do movimento de apoio às elei
cões indiretas para a escolha do Presi
d.ente da República.

PRESIDENTE - Explica sua posição
pessoal face 'ao noticiário que o dá como
partidário das eleições indiretas para
Pr·esidente da República.

PAULO GUERRA - Defesa do di
reioto de qualquer Parlamentar assumir
posições pessoais a favor ou contra as
eleições indiretas.

VI - Ordem do Dia

EDUARDO MATARAZZO SUPLICY.
ADAIL VETORAZZO, TOMAZ COELHO,
FLORICENO PAIXAO, RENATO BUE
NO, ARTHUR VIRGíLIO NETO, NILSON
GIBSON, PAULO LUSTOSA, SIQUEIRA
CAMPOS, GEOVANI BORGES - Apre
sentação de proposições.

SINVAL GUAZZELLI - Comunicação,
como Líder, contra o Decreto-lei núme
ro 2.087/83, que trata dos reajustamen
tos das aposentadorias e pensões.

DJALMA BESSA - Comunicação, co
mo Lider, sobre os possíveis deitos e re
percussões do Decreto-lei n.O 2.087/83.

BOCAYUVA CUNHA - Comunicação,
como Líder, sobre o Decreto-lei n.o
2.087/83. e sobre a transmissão dos fes
tejC'3 carnavalescos do Riü de Janeiro
pela Rede Manchete de Televisão.

OlÁ RIO DO CONG RESSO N ACIONAL (Seção I)

CELSO BARROS (Como Líder)
Campanha para eleições diretas para a
escolha do Presidente' da República.

ORESTES MUNIZ (Como Líder) 
Eleições diretas para a escolha do Pre
sidente da República. SHuação fundiá
ria do Município de Porto Velho, Estado
de Rondônia. .

FlJORICENO PAIXAO (Como Líder)
- Situação dC3 aposentados e pensionis
tas da Previdência Social.

DJALMA BESSA (Como Líder) - O
problema das eleições diretas para a es
colha do Presidente da República.

Projeto de Lei n.O 2.567-A, de 1983,
que institui o Dia da Solidariedade ao
povo libanês, edá outras providências.
(Do Sr. 'Ary Kffuri.) Adiada a votação
por falta de quorum.

Projeto de Lei n.O 5.302-A, de 1978,
que dá nova redação ao parágrafo úni
co do art. 4.° da Lei n.O 4.591. de 16 de
dezembro de 1964. (Do Senado Federal.)
Encerrada a discussão. Adiada a vota
ção por falta de quorum.

Projeto de Lei n.o 611-A, de 1979, que
dispõe sobre não-incidência tributária
nos casos que especifica. Adiada a vo
tação por falta de quorum.

Projeto de Lei n.o 615-A, de 1979, que
estabelece medidas para proteção das
florestas existentes nas nascentes dos
rios, e dá outras providências. (Do Sr.
Jorge Arbage.) Adiada a votação por
falta de quorum.

Projeto de Lei n.o 619-A, de 1979, que
dispõe sobre a obrigatori'edade do ensi
no de Direito Agrário nas faculdades de
Agronomia e Direito do Pais. Adiada a
votação por faHa de quorum.

Projeto de Lei n.O 3.855-A, de 1977, que
institui o "Dia Nacional do Prevencio
nista", e determina outras providências.
(Do Sr. Jairo Magalhães.) Adiada a vo
tação por falta ·de quorum.

Projeto de Lei n.o 627-A, de 1979, que
acrescenta dispositivo à Dei n.O 5.194, de
24 de dezembro de 1966, permitindo as
quintanistas de Engenharia e Arquitetu
ra elaborarem projetos de casas papula
r·es com área máxima de sessenta metros
quadrados. Adiada a votação por falta
de quorum.

Projeto de Lei Complementar n.o 36-A.
de 1983, que introduz alterações na Lei
Complementar n.O 41, de 22 de dezem
bro de 1981, que criou o Estado de Ron-
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dônia, para o fim de determinar a elei
ção direta para o cargo de Governador
desse Estado, na forma e condições que
especifica. (Do Sr. Olavo Pires.) Adiada
a votação por falta de quorum.

Projeio de Lei n.O 642-A de 1979, que
estabelece a remuneração'mínima para
o exercicio da atividade de Secretário.
Encerrada a discussão. Adiada a vota
ção por falta de quorum.

Proleto de Lei n.O 3.976-A, de 1977, que
declara de utilidade pública a "Comuni
dade Nossa Senhora das Graças do Pi
rambu", com sede e foro na cidade de
Fortaleza, Estado do Ceará. (Do Sr. Go
mes da Silva,) Encerrada a discussão.
Adia,da a votação por falta de quorum.

Projeto de Lei n.o 129-A, de 1979, que
alt·era a alínea c do item II do art. 8.0

da Lei n.O 5.107, de 13 de setembro de
1966, que "cria o Fundo de Garantia do
Tempo d,e Serviço". (Do Sr. Augusto
Trein.) Encerrada a discussão. Adiada a
vütaçãü por falta de quorum.

Pmjetüde Lei n.O 631-A, de 1979, que
~ltera a redação do § 1.0 do art. 59,
e do § 2.° do art. 61 da Consolidação das
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreta
lei n.O 5.452, de 1.0 de mai·o de 1943, e
dá outras providências. (Do Sr. Júlio
Costamilan.) Encerrada a discussão.
Adiada a votação por falta de quorum.

Projeto de Lei n.O 633-A, de 1979, que
disciplina propaganda comercial. no rá
dio e na tel,evisão. de brinquedos que
lembrem armas de fogo. Emendado;
volta às Comissões.

VII - Designação da Ordem do Dia
VIII - Encerramento
Discurso do Deputado Arthur Virgílio

Neto, proferido no Pequeno Exp·ediente
da sessão ordinária de 7-3-84: Visita do
Presidente da República ao Estado do
Amazonas.

Discurse' do Deputado Valmor Giava
rina, proferido no Grande Expediente
da sessão ordinária de· 7-3-84. Discurso
do Deputado João Cunha na Assembléia
Legislativa de São Paulo.

2 - :MESA (Relação dos membros)

3 - LíDERES E VICE-LíDE-RE8 DE
PARTIDOS (Relação d03 mem
bros)

4 - C(}MISSõES (Relação dos mem
bros das COmissões permanentes,
Especiais, Mistas e de· Inquérito).

ATA DA 3.a SESSÃO, EM 8 DE MARÇO DE 1984
Presidência dos 5r8.: Flávio Marcílio, Presidente e Fernando Lyra, 19-5ecretário

I - AS 13:00 HORAS COMPARECEM oS
SENHORES:

Flávio Marcílio
Paulino Cícero de Vas,conc.ellos
Walher Guimarãle.s
Fernando L~a

A!ry Kffuri
Francisco Studart
Amaury Müller
Osma'l" Deitão
Cwrneiro Arnood

Acre

lNo.s6e1" Almeida - PiOS; Ruy Lino 
PMiDB.

Amazltnas
Arthur Virgílio Neto - PMDB; J'oolJlé de

Souza - PDS.
Rondônia

!F1rancisco Erse - PDS; Francisco Sale-s 
PDS.

Pará

Ademir Andrade - PMDB; Jorge Al.'bage
- PDS.

Maranhão

Edison Lobão - P:OO; EJpitácio Ca.f.eteira
- P.MDB.

Piauí

Celso Barroo - PDS; Ciro Nogueira
PMDB; Heráclito FO<l.'tes - PMDB.

Ceará

Evandro Ayres de MOUDa - PDS; Gomes
da Silva - P:OO; Haroldo Sanfo'l.'d - PDS;
Leorne Belém - PDS; Paes de Andmd·e 
P:MDB; Thomaz Coelho.

Ri~ Grande da Norte

Vingt Rosado - POS.
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Paraíba

Ernani Saty>rG - pD8; Joacll pereira ~
POS.

Pernambuco

Arnaldo Maciel - PMDB; Carlos Wilson
~ pMDB; Egídio Ferreira Lima - PMDB;
Gonzaga Vasooncelos - 1"00; Inocêncio Oli
veira - HDS; José CaTlos Vasconcelos 
PMDB; José Mendonça Bez€!'ra - PDS; Nil
SOon Gihson - PD8; Oswaldo Lima Fllho
PMDB; Roberbo Freire - PMDB; Thales
Ramalho ~ PD8.

Alagoas

'AJlbérico Cordeiro - 1'00; Geraldo Bu
lhões ~ PDS.

SerKipe

"'.ugooto Franco - PD8; José Ca'1'los T·ei
xeira - PMDB.

Bahia

Carlos Sant'Anna - PMDB; Djalma Bes
sa - 1"00; Elquiss'on Soares - PMDiB; Fe·r
nando Santana - PMDB; França TeixeiJl."a
- PD8; Genebaldo COrreia - PMDB; GOr
gô:nio Neto - PD8; Jo,ão A,lves - PDS;
José Loull:enço - BDS; Manoel Nov,a;es
poDS; Prisco Viana. - PDS; Vigildásio de
Senna - PMDB; WH:&Dn Falcão - PD8.

Espírito Santo
Jo.s<é CarlO's Fonseoca - 1'008.

Rio de Janeiro

Abdias do Nascimento - PDT; Amaral
Netto - 1"00; Bocayuva Ounha - PDT;
Ce,1so P-eçan!ha - PTB; Daso Coimbra 
?MOB; José OolagroosI - PDT; Lázaro Ca'r
valho - 1"00; 03Illall: Leitão - pD8; Sérgio
Lomba - PDT; Wilmar palis - 1"0'8.

Minas Gerais

BonifáJcio de Andrada - poDS; Homero
Santos - 1"00; Humberto Souto - pDI'3;
João Heroulino - PiMIDB; .TOT,ge Oarone 
PMDB; José Maria Ma-ga:lih.ães - PMDB;
Luiz GUJedes - PMDB; Magalhães Pinto 
pD8; MaU!rício Campos - 1'0'8; Midton Reis
- PMDB; Ozana:n Coelho - PD8; Pimenta
da Veiga - PMDB.

,São Paulo

Airton SOa,res - PT; Alcides Franci'scalto
- pD3; Oe:lso Amar3JI - PTB; Del Bosco
Amaral - PMDB; Diog'O Nomma - PD8;
Eduardo Matarazzo Suplicy - PT; Fa.rabu
lini Júnior - PTB; Francisco Aro'aral 
pMDB; Irnla Passo.ni - PT; Márcio Santilli
- PMDB; Paulo z,a'cz\lll" - pMDB; Ricardo
Ribel!ro - PTB; SalvadOll: Julian·elli - pDS.

GoiáS

M,do Arantes - PMDB; Siqueira Oampos
- PD8; Tobil1l5 .Alv.es - PMD'B.

Mato Grosso

Maçao T3Jdano - 1"00.

Mato Grosso do Sul

Plínio Mal'ltins - PMDB; Ruben FigueLró
- PMDB; Saulo Queiroz - pD8; Sérgio
Oruz - PMiDB; Ubaldo Barém - PDS.

iParaná.

ceLso S'aibõia - PMDB; DUson Fanchin 
PMDB; Hélio D1Jq<ue - PMDB; José Tavares
- PMDB; Olivi!l" GBíbardo - PMDB; O.sear
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Alves - pD8; Oswaldo Tr<ôvisan - PMDB;
sebfllS.tião Rodrigues ,J;únim - pMDB; Val
mor Giavarina - PMDB; Wa1beT Guima
rães - PMDB.

Santa Catarina

Casildo Maldaner - PMDB; Luiz Henri
que - PMDB; Nelso.n Wedeki:n - PMDB;
Renato Voianna - PMDB; Walmor de Luea
- PMDB.

Rio Grande do Sul

Darcy Pozza - PDS; Floriceno Paixão 
PDT; João Glli'berto - PMDB; Lélio Souza
- pMDB; Ne.lson Ma'rchel'Jan - pDS; Pe
dm Germa;no 1'0'8; SfI1Val Guazz"Ui 
PMDB.

Amapá

Geovani Borges - pDS.

Roraima

lA,lcides Lima - PDS; João Batista Fa
gundes - PDS.

O SR. PRESIDENTE (Flávio Marcílio) 
a lista de pres'ença acusa o cOlmpa,recimento
de 128 8enhoT€S Deputados.

Está abe'rta a sessão.
Sob a proteção de Deus iniciamos nosso"

trabalhos.
O S'r. Soor~tá.rio prncederá à leitura da

a,ta da sessão a!I1terior.

II - O S.R. NOSSER ALMEIDA, s.ervindo
como 2P-8ecretário, procede à l'eitura da. ata
da SiCoSsão antecedente, a qua,l é, s,em ohs,er
vações, assinada.

O SR. PRESIDENTE (Flávío Ma'1'cílio) 
Pa'ssa-lS,e à leitUJra do expediente.

O SR. FERNANDO LJ!iRA, l.°-Se,cretário,
»roced,e à leitura do s'eguinte:

111 - EXPEDIENTE

TELEGRAMAS

Deputado Flávio Ma1remo
Pr.esidente Câmara Federal
Brasii:ia - DF.

Comunioo vresêncla para fins :r-ê'gimentais
qUe me ausentarei do País pelo 'espaço 10
(dez) dias a partir de 1.0 março em vIagem
caráter pa!l'ticul,ar visd·tando pai.ses América
Central e América Norte.

Belém, 28 ~e fevereiro de 1934.

DeputaJdo Osv3.l1do Melo - pDS, Pa·rá.
Deputado Flávio Ma'reHio
Pl'lesidente Câmara Deputado<;
Câmara dos Deputados
Brasilia (DF (70160)

Comunico enünente Pr-esi'dente que e'3t::lU
viajando, interesse particular, aos Estados
Unidos, devendo regressa>r dia 12 março.

DeputllJdo Alair FerreiJra.

REQUERIMENTO N.o 162184

(Convocação de Ministro)

(Do Sr. Floriceno Paixão.)
Solicita seja convocado o Sr. Ministro

do Interior a fim de prestar informa
ções !Obre as atividades de sua Pasta
relativamente aos problemas ligados ao
Sistema Financeiro de Habitação.

Senhor Presidente
Requeiro a Vossa Excelência, na forma

do art. 267 do Regimento Interno, a con
vocação do Exm.o Sr. MinLstro do Interior

Março de 1984

para prestar informações sobre as ativida
des de sua Pasta relativamente aos proble
mas ligados ao Sistema Financeiro de Ha
bitação, e se existem estudos objetivando
eliminar definitivamente as distorções que
se verificam no reajuste das prestações a
cargo dos mutuários.

Sala das Sessões, 7 de março de 1984.
Floriceno Paixão.

REQUERIMENTO N.o 163/84

<convocação de Ministro)

(Do Sr. Floriceno Paixão.)
Solicita seja convocado o Sr. Ministro

da Previdência e Assistência Social a
fim de prestar esclarecimentos sobre a
crise que afeta o sistema previdenciário
brasileiro.

Senhor Presidente

Requeiro a Vossa Excelência, na forma do
art. 267 do Regimento Interno, a convoca
ção do ExmP Sr. Ministro da iPrevldência e
Assistência SOcial a fim de prestar esclare
cimentos sobre a crise que afeta o sistema
previdenciário brasileiro nos setores admi
nistrativo, financeiro, de assistência médi
ca e de beneficios pecuniáríos.

Sala das Sessões, 7 de março de 1984. 
Floriceno Paixão.

REQUERThffiNTO N.o 164/84

(Convocação de Ministro)

(Do Sr. Eduardo Matarazzo SuplicyJ
Solicita sejam convocados os Srs.

llinistro Chefe da Secretaria (I'e Pla
nejamento da Presidência da Repúbli
ca e Ministro da Fazenda a fim de
prestarem esclarecimentos sobre a na
tureza das irregularidades acerca das
operações realizadas pela Corretora
Laureano e pelo Grupo Coroa-Brastel.

Senhor Presidente:

Na conformidade do que faculta o artigo
38 da Constituição Federal, combInado com
os artigos 267 a 270 do Regimento Interno,
r,equeiro o comparecimento, em dias separa
dos, perante a Câmara dos Deputados dos
senhores Ministros Chef,e da Secretaria de
Planejamento da Presidência da República
e da Fazenda, a fim de que prestem ,escla
recimentos sobre:

a) as falhas de fiscalização de responsa
bilidade das autoridades monetárias com
respeito às operações realizadas pela Cor
retora Laure-ano ,e pelas empresas ·do grupo
Coroa-Brastel;

b) como as autoridades promoveram a
absorção da Corretora Laureano pela Coroa
SIA Crédito, Financiamento e Investimen
tos;

c) os motivos que levaram os Ministros a
recomEilldar ,ao Conselho de DeSlenvoIvimen
to Econômi~o a aprovação de empréstimo
no valor de Cr$ 2,5 bilhões, em junho de
1981, pela CaIxa Econômica Federal à So
ciedade Nacional Integrada ("holding" do
Grupo Coroa-Brastel), embora soubessem, à
época, qUe o ob}etivo expresso, no .projeto
a.prese-ntado, d,e expansão de 52 (cinqüenta
e duas) nov·as lojas de eletrodomésticos em
cinco Estados, era fictício, uma VleZ que os
recursos :>criam utilizados para cobrír as
dívidas deixadas pela Corretora Laureano;

d) as razões que levaram o gov,erno a ce
der reC1l'rsos no total de 01'$ 30 'bilhões, em
caráter de assistência financeira, no 1.0
semestre de 1983, ao grupo COroa-Bt'astel;
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e) OI; fat04 que levara.Pl à intervenção,
Qecretada 'em 27 de junho de 1983; e, fi~

nalmente,
f) as medidas que estão sendo tomadas

visando ressal'cir os cofr,es públicos.dos pre
juízos envolvidos nessas operações e sanear
totalmente as irregularidades consta;tadas.

Justificação
A exposição que os Ministros Antônio Del

fim Netto e Ernâne Galv,eas fizeram ao Ex
celentíssímo Senhor Presidente João Baptis
ta Figueiredo, em 19-9-1983 e 20-9-1983, res
pectivamente, para esclarecer os f,atos rela
tivos às operações da Corretora Laureano e
das ,empresas do Grupo Coroa-Brastel rom
os órgãos oficiais de crédíto foi em parte
omi.ssa e noutl'a parte conflitante com do
cumentos posteriormente' divulgados.

O voto do diretor da Area de Mercado de
Capitais, Herman W,agner Wey, datado de
28-7-82 'e aprovado pela Diretoria do Banco
Central do Br,asil, reconhece lexplicitamen
te que o Banco Oentral estava ciente de
irregularidades praticadas an'teriormente
pela Corretora Laureano le que o emprésti
mo concedido pela Caixa Econômica Fe
deral, em junho de 1981, àSNCI, holding do
Grupo Coroa-Brastel, tinha por finalidade
"viabilizar o esquema de 'absorção da. Lau
reano". Desta forma, a própria diretoria do
Banco Central ,em c1enim de que o emprés
timo mencionado não se destinava efetiva
mente à finalidade fictícia e aprov,ada pelo
ODE de expansão com a instalação de 52
(cinqüenta e duas) novas lojas de leletro
domésticos do Grupo Coroa-Brastel em 5
(cinco) Estados.

As falhas de fiscalização por parte do
Banco Central deram origem a uma Comis
são de, Sindicâncía, nomeada pelo Presiden
te d,a instítuição, Affol1:5O Gelso Pastore,
cujo relatório fínal, alnda não divulgado,
resultou em abertura de Oomissão de In
quérito. Jl: necessário que os Ministros Che
fe do Planej.amento e da Fazenda esclare
çam aoo repr,eólentantes do povo no Con
gresso Nacional sobre a natureza das irregu
laridades e das f,alhas de fiscalização com
respeito às operações realizadas pela Cor
.netora Laureano e pelo Grupo Coroa-Bras
tel. - Eduardo Matarazzo Suplicy.

PROJETO DE LEI N.o 3.001, DE 1984

(Do Poder Executivo)
MENSAGEM N.o 480/83

Autoriza a reversão ao Município de
Ourinhos, Estado de 'São Paulo, do ter
reno que menciona.

(As Comissões de Gonstituicão e Jus-
tiça e de Finanças.) .

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 Fica o Poder Executivo ,autori

za'do a promover ,a reversão ao MunIc~piode
Ourinhos, Estado de São Paulo, do terreno,
com a área de 20.000,00 m 2 (vinte mil me
tros quadrados), destaca,do da antiga Fa
zenda Furninhas, situado naquele Municí
pio, doado à União Federal, pelo citado Mu
nicípio, nos termos das Leis Municipais n.O
871, de 6 de dezembro de 1967 e n.o 995, de
15 de janeiro de 1969, e da Escritura PÚ
blica de Doação, de 17 de outubro ,de 1969,
transcrita 110 Cartório do Registro de Imó
veis da Coma;rca de Ourinhos, sob o n.o
25.479, no Liv,ro 3-AN, às fls. 83 e ratificada
em 27 de outubro de 1976.

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

Brasília, de de 1983.
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LEGISLAÇÃO CITADA

DECRETO N.o 64.707,
DE 17 DE JUNHO DE 1969

Autoriza o Serviço do Patrimônio da
União a aceitar doação de imóvel, em
Ourinhos - São Paulo, 'destinado ao Mi
nistério do Exército.

O P,residente da República, usando das
atribuições que lhe confere o art. 83, inciso
lI, da Constituição, e de acordo com os arts.
1.165 e 1.180 do Código Civil, decreta:

Art. 1.0 Fica o serviço do Patrimônio da
União autorizado a aceitar a doação sim
ples, que faz a Prefeitura Municipal de Ou
rinhos - São Paulo, de acordo com a Lei
MunicIpal n.o 871, de 6 de ,dezembro de 1967,
alterada pela de n.o 995, de 15 de janeiro
de 1969, de um ,t,erreno com 20.000 metros
quadrados, localizado no bairro Fazenda das
Furnas, naquele Munícipio.

Art. 2.° O imóvel em apreço caracteriza
do no Processo n.o 997-68-Gab-ME., destina
se ao Ministério do Exército.

Art. 3.° O presente Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação revogadas
as disposições em contrário.

Brasília, 17 ,de junho de 1969; 148.° da In
dependência e 81.° da República.

MENSAGEM N.o 480, DE 1983,
DO 'PODER EXECUTIVO

Excelentíssimos Senhores Membros do
Congr,esso Nacional:

Nos termos do art. 51 da Constituição Fe
deral, tenho a honra de submeter à elevada
deliberação de Vossas Excelências, acom
panhado de Exposição de Motivos do Se
nhor Ministro de Estado da Fazenda, o
anexo projeto de lei que ",autoriza a rever
são ao Municipio ,de Ourinhos, Estado de
São Paulo, do terreno que menciona".

Brasili:a, 14 de dezembro de 1983. - João
Figueiredo.

EXPOSICAO DE MOTIVOS N.o 168, DE 28
DE NOVEMBRO DE 1983, DO MINIS
TÉRIO DA FAZENDA

Excelentíssimo SenhO'r Presidente da Re
pública,

No anexo pmcesso, cogita-se da reversão
ao Município de OUTinhos, Estado de São
Paulo, ,do terreno, com a áJrea de 20.000;00m2 ,

destacado daantig,a Fazenda Furninhas.
naquela Municipalidade.

2. O terreno foi doado à União Federal
pelo aludido Município, nos termos das Leis
Municipais n.O 871, de 6 de dezembro de
1967 e n.o 995, de 15 de j,aneiro de 1969 e da
Escritura Pública, de 17 de outubro de 1969,
transcrita no Cartório do Registro de Imó
veis da Comarca de Ourínhos - SP. no Li
vro n.o 3-AN, às fls. 83, sob o n.o 25.479, de
29 ,de outubro de 1969 e rattifica:da. em 27
de outubro de, 1976.

3. A União Federal aceitou o referido
bem, através do Decreto n.o 64.707, de 17 de
junho de 1969, destinando-o ao MinistériO
di Exército. Ocorre, porém, haver esse Mi
nistério se des1nteressado do ínlóvel doado.
que não contém benfeitori.as, razão por que
S. Ex.'" o Senhor Ministro do Exército anui
à reversão daquele bem ao MU'IlÍcípio doador.

4. O Serviço ,do patrimônio da União e
a Secretaria Geral deste Ministêrio opinam
favoravelmente à cogitada reversão.
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5. Acolhendo esses pareceres, tenho a
honra de subme,ter à elevada ,apreciação de
Vossa Excelência o anexo projeto de men
sagem ao Congresso Nacional, acompanha
do de anteprojeto de lei, que consubstancia
a medida proposta.

Aproveito a oportunidade para renovar a
Vossa ExcelêncIa os protestos do meu maís
profundo respeito. - Emane Galvêas, Mi
nistro da Fazenda.

PROJETO DE LEI N.o 3.004, DoE 1984
C'Do Poder Executivo)

MENSAGEM N.o 5U/84

Dispõe sobre a ineorpilração aos pro
ventos de aposentadoria das Gratifica
ções de Produtividade e de Nível Su
perior.

(As Comissões de Constituição e Jus
tiça, de Serviço Públi<lO e de Finanças.)

O Gong'l'esso Nacional decreta:
Art. 1.° tA. Gratificação de Produtividade

instituida pelo art. 10 do DecTeto-lei nú
mero 1.445, de 13 de fevereiro de 19,76, com
as modificações posteriores, e a Gratifica
ção de Nível Superior a que alude o a;rt. 7.°
do De,ereto-Iei n.O 1.820, d'e 11 de dezembro
de 1980, se inCOTPQram aos pro,ventoo dos
funcionários aposentados anteriormen1Je à
vigência das normas legais autorizativas da
incorporação dessas vantagens aos proven
tos da inatividade.

§ 1.0 A incorporação da Gratifica!(ão de
Produtividade far-se-á na razão da metade
do pe1'centuall máximo atribuido à Catego
ria Funcional em que ocorreu a aposenta
doria.

§"2.0 As gratificações d!e que trata, este
artigo não poderão ser pag,as cumula,tiva
mente com qualquer parcela incorporada
ans proventos e cuja percepçãn ou retribui
ção seja com 'ela considerada incompatível.

§ 3.° O disposto' neoSte a;rtigo alcança os
funcionáJrios que, se esti'V,essem em ativida
de, seriam beneficiados com a concessão da
vantagem, nos termos da legislação em vi
g'O'r.

Art. 2.° Esta Lei entrará em vigo,r na
data de sua publicação, revo,gadas as dis
posições em contrário.

Brasília, de de de 1984.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI N.o '5.645,
DE 10 DE DEZEMBRO DE 1970
Estabelece diretrizes para classifi

cação de cargos do Serviço Civil da
União e das Autarquias federais e dá
outras providências.

O Presidente da República.

Faço saber que o Congresso Naciema.I de
creba e eu sanciono a seguinte Lei:

Arrt. 1.0 A classificação de cargo" do Ser
vico Civil da União e das auta'l1quil1l5 fe
derais obedecerá às diretrizes estabelecidas
na presente lei.

Art. 2.° Os cargos serão classificados co
mo de provimento em comissão e de provi
mento efetivo, 'enquadrando-se, basicamen
te, nos segu:intes Grupos:

De !Provimento em Comissão

I - Dir,eção e Assessoramento Superiores.

De Provimento Efetivo

II - Pesquisa Científica e Tecnológica
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lI! - Dip:loma.cia
IV - Magistério

V - Polícia F.ederal
VI - Tributação, Arrecadação e Fiscali-

zação
VII - Artesanato
VIII - serviçoS Auxiliares
IX - Outras atividades de nivel superior

X - Outras atividades de nível médio
fArt. 3.° Segundo a correlação e afinida-

de, a natureza dos tra,bal!hos ou o nivel
de conhecimentos aplicados, cada Grupo,
abrangendo Válias atividades, compreen
derá:

I - D~eção e Ass'MSoramento Superiores:
os ca,rgos de direção e asses.soramento su
periores da administração cujo provimento
deva ser regido pelo critério da conifia;nça,
segundo for estllibe1ecido em regulamento.

TI - Pesquisa Científica e Tecnológica: os
cllirgos oom atnbuiçõeB, exclusivas ou oom
provooamenbe principais, de pesquisa cien
tífica, plH"a ou aplicada, pam CUljo provi
mento se exija diploma de curso superior
de ensino ou habiltta.ção legal eqlllÍval'ente
e não estej aro llibrangldos pela legislação do
Magistério Superior.

lU - Diplomacia: os cargos que se des
tinam a l'epJ.'lesentação diplomática.

IV - MlligistériO: os cargos com ativi
dades de magistério de todos os níveis de
ensino.

V - Policia Federal: os cargos com a,tri
buições de natureza policíaI.

VI - Trilmtação, 'Anecooação, e Fiscali
zação: os cargos oom atividades de tribu
tação, arrecadação e fiscalização de tribu
tos federais.

Vil - A-rtesanato: os cargos de ativida
des de natm-eza permanente, princl,pais ou
auxilia:res, relacionadas com os serviços de
lllrtífice em Imas várIas modalidades.

VIII - Serviços Auxiliares: os cargos de
atividades administrativas em geral, quan
do não de nível S'Uperior.

IX - Outras ativld'ooes de nível superior:
os demais cargos prura cujo provimento se
exija diploma de OUTro superior ou habili
tação legal equivalente.

X - Outras atividades de nível médio: 00
demais ca.rgoo para cujo provimento se exi
ja diploma ou certificllido de conclusão de
curso de grau mé-dio ou habllitação equiva
lente.

Pllirágrafo úniro. As atividllides relacio
nadas com transporte, CO'ILServação , custó
dia, operação de elevadores, limpeza e ou
tras aossemellxadas serão, de preferência,
objeto de execução indireta, mediante con
trato, de acordo com o art. 10, § 7.°, do
Decr.eto-l1ei n.o 200, de 2'5 de fevere1ro de
1967.

A'lJt. 4.° Outros Grupos, com caracterís
ticas próprias, difenenciados dOIS relaciona
dos no artigo anterior, poderão rer estabe
lecidos ou desmembrados daqueles, se o jus
tificarem. as necessida:d'es da Administração,
mediante ato do Pode-r EJrecutivo.

Art. 5.° Cada. Gl'UfPO terá sua própria e~
cala de nível a ser aprovada pelo Poder
Executivo, atendendo, primordialmente aos
seguintes fatores:

I - importância da atividade para o de
senvolvimento naciona.l.
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n - Comp1exidade e responsabiUdooe das
atribuiçaes exercidas; e

lU - Qualificações requeridas para o de
sempenho das atribuições.

P!IIrligrafo únioo. Não haverá col"respon
dência entre 00 IÚVeis dos div,ersos Grupos,
paTa. nenhum efeito.

Art. 6.° A ascensão e a progressão fun
cionais obedecerão a criOOrios seletivos, a
serem estabelecidos pelo Pod"r Executivo,
associados a um sistema de treinamento e
qualificação destinado a assegurar a. p~rma
nente atualização e elevação do nível de
eficiência do funcionaiismo.

Art. 7.° O Poder Executivo elabora'rá e
expedi,rá o novo Plano de Classificação de
C8!l1gos, totad ou ,parcialmente, mediante de
creto, observadas as disposições desta lei.

ATt. 8.0 A implantação do Plano será
feita por órgãos, atendida uma escala de
prioridade na qual se Ieva.rá em conta pre
ponderantemente :

I - a impÍ'antaçâo prévia da reforma
administrativa, com base no De,ereto-lei n.o
200, de 25 de fevereiro de 1967;

il - o estudo quantitativo e qualitativo
da lotação dos órgãos, tendo em viSIta a nova
estr.utura e atribuições decorrentes da pro
vidência mencionada no item anterior; e

m - a existência de recursos orçamen
tários pa,ra fazer face às ])espec.tivas des
pesas.

iArt. 9.° A transposição ou transformação
doo cargos, em decorrência da slstemáltica
prevista neBta leI, proceOOlllr-se-á gradativa
mente considerando-oo' as necessidades e
conveniências da Administração e, quando
ocupados, segundo critérios seletivos a se
rem estabel€'CÍdos palra 00 cargos inte'gran
res de cada Gru,po, inclusive através de tlJe-i
namenoo intensivo e obrigatório.

!Art. 10. O órgão central do Sistema de
Pessoal expedi-rá as normas e instruçõe" ne
cessárias e t:oordena·ráa execução do novo
Plano, a ser proposta pelos Miniswrloo, ór
gãos integrante", da Pil'esidência da Repúbli
ca e autlllrquias, dentro das roopectivas ju
ri.&diçõe"" para aprovação mediante decreto.

§ 1.0 O órgão central do Sistema de Pes
soal promoverá as medidas nece&sárias pllira
qUe o plano seja mantido permanen,temente
atualizado.

§ 2.0 Para a rorreta e uniforme implan
tação do Plano, o órgão central do Sistema
de Pessoal pl'úl1l1overá grooa,uva e obrigato
riamenbe o treinamento de todos 00 servi
dores qoo participarem da t!lirefa, seglU!ldo
progranulis a serem estabelecidos com esse
obj'etivo.

ATt. 11. Para assegurar a unlformid·!lide
de orientação dos trllibalhos de elaboração
e execução do Plano de ClaMlificação de
Cargos, hav,erá, em cada Ministério, órgão
integrante da Pre.sidência da República ou
auta,rqui'a, uma Equipe Técnica de alto llÍ
V'el, sob a presidência. do dirl:gente do órgão
de pessoal respectivo, com a incumbência
de:

I - determinar quais os Grupos ou res
pectivos ca.rgos a serem abrangidoo pe~a

escala de prioridade a que se refere o artigo
8.0 desta lei;

II - orientar e supervisionar os levanta.
mentos, bem como realizar os es.tudos e aná
lises lndiSlp€lIlSáveis à inclusão dos cargos
no novo Plano; e
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m - mooter com o órgão central do Si\S
prura correta elaboração e implantação do
Plano.

ParáJgrafo único. Os membros das Equi
pes de que tr3lta este artigo serão desig
nados pelos Ministros de Estado, dirLgen,tes
de órgãos integrantes da P:!'esídência da Re
pública ou de autlllrquia, de<vemdo a escolha
recair em servidores que, pela S'Ua autorI
dade administrativa e capacidade técnica,
estejam em condições de exprimir os obje
tivos do Ministério, do órgão integrante da
Presidência da Repúb1toa ou da .autall'quia.

<Art. .12. O novo PIMlO de Cl-assificação de
Ca;rgos, a ser iMtituido em a.be~to de acor
do com as' diretrizes exJPressas nesta lei,
estllibelecerá, para cada Ministério, órgão
integrante da PJ:esidência da República ou
autarquia, um número de CM"gos inferior,
em relação a cada grupo, aos lIItualm.ente
existentes.

Parágrafo único. A não observância da
norma oontida nes.te artigo somente será
permitida.

a) mediante redução equivalentoe em ou
tro grupo, de modo a não haver aumento
de despesas; ou

b) em casos excepcionais, devidamente
justifica.dos perante o ól'gão central do Sis
tema de PeS\S{)'al, se inviável a providência
indicada na alínea. ante:rior.

Art. 13. Ob.serv,llIdo o disposto na Seção
VIU da Constitmição e em parlicula:r, no
seu art. 9<7, as formas de ;provimento de
ca.rgos, no Plano doe Classificação decorren
te de.sta lei, serão estabelecidas e discipll
na.d'ilS mediante normas !J.'Ieguíll!rIllJent/ares
especificas, não se lhes aplieando as dis
posições, a respeito, contidas no Estatuto
dos Funcionários Públicos Civis da lj'nião.

Art. 14. O atual Plano de Classifica.ção
de Cargos do Serviço Civil do Poder Elre
cutiV'O, a que se ref,eJ)e a Del. n,o 3.780, de
12 de julho de 1960 e legislação posterior,
é corusiderado extinto, oooervadas as dis
posições desta lei.

Parágrafo único. A medida que for sen
do implantado o novo Plano, os oo.rgos re
manescentes de cada categoria, classifica
dos conforme o sistema de que trata estoe
artigo, passa:rão a integrar Quadros su,ple
mentares e, sem prejuíw das promoções e
a·cesso que couberem, serão suprimidos,
quando vagallem.

M,t. 15. ,para efeito do dÍS']}OSto no arll.
go 108, § 1.0, da ()oIl.Wtituição, as diTetrille6
estllloorecldas nesta lei, inclusive o disposto
no art. 14 e seu parágrafo único, se llipllc:a
rão à c1as.sif,icação dos cargos do Pod"r Le
gislativo, do Poder JudiciãJrio, dos Tribunais
de Contas da União e do Dis1Jr:Lto Federal,
bem como à cla&sificação dos cargos -dos
Territórios e do Distrito F1ederaL
~rt. 16. Esta Lei entrará em vlgo<r na

dlllta de sua publicação, revogadas .as dispo
sições em contrário.

Brasília, 10 de dezembro de 1970; 149.°
da Independência e 82.° da República.

DEORETO-LEI N,o 1.445,
DE 13 DE FEVEREIRO DE 1976
Reajusta os vencimentos e salários

dos servidores civis do Poder Executivo,
dos membros da Magistratura. e do Tri
bunal de Contas da União, e dá outras
providências.

Art. 10. Ficam instituídas a Gratificação
de Atividade e a Gratificação de Produti
vida.de, que se incluem no Anexo il do De-
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ereto-lei n.O 1:341, de 22 de agosto ~ 1974,
com as características, def~, beneficiá
rios e base de concessão @tabeleeidos no
Anexo VII deste decreto-lei, não podendo
servir de base ao cálculo de qualquer vanta
gem, indenização, desconto para o Institu
to de Previdência e Assi&tência dos Servi
dores do Estado, ou proventos de apownta
daria.

DECRETO-LEI N.o 1.709,
DE 31 DE OUTUBRO DE 1979

Dispõe sobre pagamento da Gratifica
ção de Produtividade, nos casos que
menciona, e dá outras providências.

O Presidente da República, no uso das
atribuições que lhe confere o artigo 55, item
III, da Constituição,

DECRETA:

Art. 1.0 A Gratificação de Produtividade,
instituída pelo art. 10 do Decreto-lei n.O
1.445, de 13 de fevereiro de 1976, alterado
pelo Decre,to-lei n.o 1.574, de 19 de setembro
de 1977, e pelo Decreto-lei n.O 1.698, de 3
de outubro de 1979, será paga aos membros
do Ministério Público da União, aos do Mi
nistério Público do Distrito Federal e dos
Territórios e aos integrantes do Grupo Se-r
viços Jurídicos previsto na sistemática de
classificação da Lei n.o 5.645, de 10 de de
zembro de 1970, que estiverem no exercicio
das atribuições inerentes aos respectivos
cargos efetivos ou empregos permanentes,
nos órgãos do Ministério Público, na Pro
curadoria Geral da Fazenda Nacional, em
órgãos integ.rantes da PresIdência da Repú
blica ou nos órgãos da admini&tração fe
deral direta ou autarquias em que sejam lo
tados.

§ 1.0 .A gratificação também será paga
aos sel'Vldores de que trata este artigo quan
do no exercício, na adminístração federal
direta ou autarquias, de cargo em comissão
do Ministério Público, de cargo em comissão
ou função de confiança do Grupo Direção e
A;ssessoramento Superiores, de função de
mvel superior do Grupo-Direl}ão e Assistên
cia Intermedíár1as ou, ainda, de Funcão de
Assesooramento SuperIor a que se réfe-re o
artigo 122 do De-creto-lei n,o 200, de 25 de
fevereiro de 1967, com a redação dada pelo
Decreto-lei n.o 900, de 29 de setembro de
1969, desde que, nessas hipóte&es, haja cor
relação comas atribuições do respectivo
cargo efetivo ou elIl1Prego permanente.

,§ 2.° Para efeito deste artigo, conside
rar-se-ão 'como de efetivo exercício os afas
tamentos em virtude de:

a) férias;
b) casamento;

c) luto;

d) licença especial, licença pa·ra trata
mento de saúde, licença à gestante ou em
decorrência de acidente em serviço;

e) serviços obrigatórios por lei;
f) missão- ou estudo no e&tmngeirD, quan

do o afastamento houver sido autorizado
pelo Presidente da República oU Ministro
de Estado;

g) deslocamento em objeto de servIço;
h) indicação para ministrar ou 'l"eceober

treinamento ou aperfeiçoamento, desde que
o programa seja promovido pelo órgão a
que estiver vinculado o servidor.

§ 3.0 A gratificação de que tr·ata este ar
tigo não poderá ser paga cumulativamente
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cant 11. Gratificação de Afú'ida.áe nem com a
Representação Mensai do cargo isolado de
provimento efttivo de Subprocurador do
Ministério Públloo do Distrito Federal e dos
TerritótJíos.

Art. 2.° A gratificação a que se refere o
Art. 1.0 será atribuída em função da produ
tividade do servidor, aferida em razão dos
encargos assumidos e das atividades de
sempenhadas, inerentes às funções de Mi
nistério Público, as reIativas a defe&a oU
representação, judicial ou extrajudicial, da
Fazenda Nacional ou de autarquia federal,
ou as de apuração inscrição e cobrança da
Dívida Ativa, ou, ainda, as de consultoria ou
assesoo'l"amento jurídicos, incompatíveis com
o exercício da íPl'0fissão de advogado ou im
pedítivas do seu pleno desempenho no setor
privado (artigos 82 a 85 da Lei n.o 4.215,
de 27 de abril de 1963).

§ 1.0 A gr-atificação individual corres
ponderá a percentuais de 40% (quarenta
por cento), 60% (sessenta por cento) ou
80% (oitenta por cento) do vencimento ou
salário fixado para o cargo efetivo ou em
prego permanente, ocupado pelo servidor.

§ 2.° Se o se;rvidor não e&tiver incompati
bilizado para o exercício da profissão de
Advogado ·e não firmar compromis&O de não
a exercer, o percentual da gratificacão será
de até 60% (sessenta por cento). -

§ 3.° O percentual médio das gratifica
ções individuais concedidas em cada órgão
será de, no máximo, 60% (sessenta por
cento) .

Art. 3.° Os critérios e bases para a con
cessão da Gratificaçoo de Produtividade e
os correspondentes percentuais, observadas
as normas constantes deste Decreto-lei, se
rão fixados pelo Ministro de Estado ou au
toridade de nível hierárquico equivalente ao
qual se vincular cada órgão ou autarquia.

Art. 4.° O total percebido pelos servido
res a que se refel'e o art. 1.0, a título de
vencimento, salátio, reopresental}.ão mensal,
gratificaçÍÍio de f·unção e gratificação de
produtividade, não poderá ultrapassar o va
lor do limite a que se refere o art. 3.° do
Decreto-lei n.O 1.698, de 3 de outubro de
1979.

Art. 5.0 A Gra,tificação de Produtividade
e a Gratifical}ão de Atividade, instituídas
ro de 1976, &Obre as quais incidirá o descon
pelo Dec.reto-Iei n.o 1.445, de 13 de feverei
to previdenciário, serão computadas para o
cálculo do provento da inatividade do fun
cionário que, ao se apo&entar com 35 (trinta
e cinco) anos ou mais de serviço, esteja
percebendo qualquer das aludidas gratifica
ções.

§ 1.0 Para os fins do disposto neste ar
tigo, -o tempo de servil}O será reduzido de
acordo com os limites fixados por leis espe
ciais para a -aposentadoria voluntária com
proventos integrais.

§ 2.° No caso da Gratificação de Produ
tividade, o valor a ser computado é o cor
r.espondente à média percebida oos 12 (do
ze) meses imediatamente anteriores à data
da ,aposentadoria.

Art.6.0 FIca alterado o Anexo VII do De
creto-lei n.O 1.445, de 13 de feverei'l"o de
1976, com as modificações poste,riores, para
fins do disposto neste Decreto-lei.

Art. 7.0 Os efeitos financeiros deste De
creto-lei vigorarão a partir de 1.0 de janei
ro de 1980 e a despesa decorrente será aten
dida à conta das dotações constantes dos
Or~amentos da União e das antarquías fe
derais, suplementadas, se necessário, me-
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diante compensação com outras dotações
orçamentárias.

Art. 8.0 Revogadas as disposições em
contrário, este Decreto-lei entrará em vigor
na data de sua publicação.

Brasília, 31 de outubro de 1979; 158.° da
Independência e 91.° da República. 
JOAO FIGUEIREDO - Petrônio Portella.

DECRETO-LEI N.o 1.no,
DE 31 DE OUTUBRO DE 1979

Estende a Gratificação de Produtivi
dade aos casos que especifica e dá ou
tras providências.

O Presidente da RCJPública, no uso das
atribuições que lhe confere o al't. 55, item
rIr, da Constituil}ão,

DECRETA:

A,rt. 1.0 Fica estendida a Gratificação de
Produtividade, instituída pelo art. 10 do
Decreto-lei n.o 1.445, de 13 de fevereiro de
1976, com as alterações ,posteriores, aos fun
cionários integrantes das Categorias Fun
cionais de Fiscal de Tributos de Al}úcar e
Alcool e de Fiscal de Contribuições Previ
denciárias, do Grupo Tributação, Arreca
dação e Fiscalização, código TAF-600.

Pará.grafo único. A gratificação referida
neste -al'tigo não poderá ser paga cumullllti
vamente com a Gratificação de Atividade.

Art. 2.° Respeitadas as peculiaridades de
exercido dos correspondentes cail"gos, a apli
cação da Gratificação de· Produtividade aos
funcionários refe-ridos no artigo anterior
obedecerá as mesmas caracte·risticas, defini
ção, beneficiários e bases de concessão es
tabelecidos para os integrantes da Catego
ria Funcional de Fiscal de Tributos Fe
derais.

Parágrafo único. O disposto nes,te al1ti
go não impede que sejam e&tabelecidas, em
regulamento, normas específicas para as ca
tegorias em apreço.

Art. 3.° Os funcIonários das Categorias
Funcionais de Fi&eal de Tributos de Açúcar
e Alcool, código: TAF-604, e de Fiscal de
Contribuições Previdenciári.as, código: TAF
605, investidos em cargo em comissão do
Grupo-Direção e Assessoramento Superw
res, dos Quadros Pe,rmanentes dos respectí
vos órgãos, perceberão a gratificação de que
trata o art. 10 do Decreto-lei n.O 1.445, de
1976, calculada &Obre a referência corres
pondente ao ca·rgo efetivo, observado o dis
posto no art. 4.° deste decreto-lei.

Art. 4.° Nas hipóteses previstas no artí
goarrterior, o total percebido pelo funcioná
rio, a título de vencimento, representação
mensal e gratificação de produtividade, não
poderá ultrapassar retribuição do ocupante
do cargo em comissão ou função de confian
ça de maior nível nas respectivas auw
quIas, ohse-rvada a hierarquia salarial exis
tente.

Art. 5.° Os efeitos financeiros deste de
creto-lei vigorarão a partir de 1.0 de no
vembro de 1979, e a despe&a decorrente será
atendida à conta das dotações próprias dos
!respectivos órgãos, suplementadas nos exer
cícios de 1979 e 1980, se necessário, median
te compensação com outras dotações orça
mentárias.

Art. 6.° Este decreto-lei entra em vigor
na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contráorio.

Brasília, 31 ·de outubro de· 1979; 158.° da
_Independência e 91.° da RCJPública.



0042 Sexta-feira 9

~ iN.O 1J8120,
DE 11~ IIJEZEMB'R<) um ,Y60
Reajusta. 08 ven.... mlários e

proventos dosse~....s ~o Pooe!
!Executivo, 'bem COIIJe' 4b8 pensoes, e da
outras providêncÍalI.

u\Jrt. 7.0 A Gratifi-cação <le Atividade
,in,stituídJa pelo .!Ilrt. 10 do Dooreto-lei n.o
1'.445 de 13 de fiwerei.ro de 1'91)'6., pasea 31
den~nax-o'Jie ~a:tf.ficação de NíVleI 8uple
rior mam:tidas as Camcteo:ísticlllS, de,finição,
~néfjciáTio.s a base de concessão estatbe
l'ec-idos em lei.

iArt. 8.° A G1'atificação de Produttvida
de inlStlituídJa pelo 'a.rt. 10 do iDecreto-Iei
n.'; 1.4l46, de 13 de feverei.ro de 1976, fica
elSltenàlda aos fumcionárioo in1JegtraJlltes da
caJtegorla; funcional de OOntroliad~ da ~
1OO'C'adação . Fedocad do Grupo-'I1ributaçao,
iANecadação te F1iooa1Wação, código 'DAíF
600 em percentUJal coore.spondJente la até
&l% (oitenta por cento), incidente' sobre a
re1ierênc1a 'do crurgo efetivo.

LEI N.o 6.985,
DE 13 DE AlBRI:L IDE 1982

Autoria a alienação de ações e direi
tos de capital, ,de propriedade da União,
em. empresas privadas, e dá. outras pro
vidências.

Artt. 3.0 A ,alienação das ,ações de pro
priedade da União na. O>mpanhiJa iMefuo
r.amentos de BlumEmau, com sede no Es
tado de Santa C.ataJl'lÍJJJa, será feita na for
ma prevista no art. 1.0 desta Lei.

IMENSAGEM N.o 15O, toE 1984,
[)() PODER EXECUTI!VO

ExcellentMsirno Senhores Membros do
Oongre&;lO Nacional:

:NO.'! !lermos do rurt. á1 da Constituição,
tenho a hOI1Jl'a <le submete.!' à eleV:ada deli
b$ação de Vossas Excelências, .acompa.nOO'
do de E:xpo&içáQ de MOtiv08 do Senhor Di
retor-GeTlal do Depa.rta.mlento Administra
tivo do serviço IPúbJilioo, o llJlexo Projeto de
Lei que "~ sobre a. ~açác?aos
proventos de 'aJPOS€'n~ das Gratif],ca
ções de Produtivkl:a<le e de Nível Superior".
~illa, 30 de j,ane!ro de 1984. - João

Baptista Figueiredo.

IEXPOSIÇAO DE MOTIVOS N.o 8, DE 5
iDE JAiNiEIIRO DE 1984, DO smJNiHIOIR.

DIiRlEITOR-GERAiL DO DEl?Am,'I1AIMElNIl'O
AiDMJJN1JSTRlAIrIlVO IDO 8ERiV!IÇ Pú!BLICO

ExceIen.tissimo Sienhor presidente da Re
públiea:

O .llJI't. 10 do DOOl'eto-1ed! n.O 1.~5, de
1976 instituiu a Gr3itificaçâo de Produti
vidade Si 50C concedida aos funcionários In
cluidos na C!Iltegoria Funcional de Fi.scal
de Tributos Fedierlllis do Grupo Tributação,
Alrrec'ad.ação e Fi.scal.l.zaçãoa que 8e refere
a Lei n.O 5.646, de 19170, como estimulo a.o
aWíl<ento da produtividade, com ,a expil"elSOO.
de!lerm.mação de qw ~lIlriaJ oou pa~
rnrent.o, no ca:so de .a;pooentald<lirla do f.un
'clonádo.

2. Pooteriomnente, a v.antJa;gem foi, es
tEmdilda a.os membrlOO do serviço Jun<lico
da União (Decreto-lei n.O 1. 709, <le 1979) e
aos servidores pertencentes às Categorl'M
Fun~ de li1hsc& de 'I1r1butos de Aç:ú
0lW e Alcool e de FiscaIl de ContrlJbuiçõe'8
I'ireYiklenclálrias do aludido Grupo Tributa
ção, Ax~ e~ão ilBtJo1TetG-
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lei n.o 1. no, de i1979, Contro1ado:r da Nr
reca>Ci:ação Federal do nresrno Grupo (1De
ereto-lei n.o 1.820, de 1980, art. 8.°) e de
Flreal do Trabllllho (iLei n.O 6.98á, de moo"
an. $.0).

3. O .referido art. 10 do Deereto-1eí n,o
1.~5, de 1976, erãou, ainda., a antiglll> Gm
ti'ficação de Atividade (.atual Gratificação
de Nível Superior) a ser conc~dida aos se~

vidares incluidJos em categom3l!l fundonaJS
de nível superior dos Grupos a que se refere
a Dei n.o á.M5, de 1970, como subsídio à
profWsloIlJaJização, preveiIldo, no entanto, a
ce&S<aÇão de seu pagamento, ·após ,a alJOSen
tadorm.

4 Coma superveniência do Decre·to-lel.
n ° '1. 700 de w'm, elidiu-g;e a protblção do
p~gamento das referid!llS gratificações n3J
hipóteses de V1e<r1fica.r-se a .aJ>OSlE:nta?-oria
voluntária com proventos integIlailiS, flCaIl
do admitiJda sua l.ncOll1JOll'açãoa:oo oorres'
'pcmdl€ntes proventos.

5. Não obstante, essa inclusão das 'V1an
ua·gens ·aos pro'lentos somente ~ Wr:nou
viável em relação às aposentaoonas poste
rioroo à data de' vigência do menciona:do
Decreto-lei n.o 1.700/7~.

6. O presente Anteprojeto de Lei, qUle
submeto à elevada oons:id€'l.'laÇão de Voasll<
Excelêncioa V'isa a. elinlill'lIlr esse tratamento
desigual, ~om o intui~ de~ POOS&bili~ a
inool'pol"ação das gtratiJflclaçoes da especie
aos proventos '!ie apDi8len~ad<JlEia verificada
anteriormente a sua. lmstituiçao.

Aprovcito a oportunidade para ,1"enoV1l1lr a
Vossa Excelênc1a os protestos de' elevado
respeito. - José Carlos Soares Freire, Di
retor-Geral.

PROJETO DE LEI N.o 3.005, DE 1984
(Do Poder Executivo)
MENSAGEM N.O 51/84

Extingue a fração do cruzeiro deno
minada centavo, e dá outras providên
cias.

(As Comissões -de Constituição e Jus
tiça, de Economia, Indústria e Comér
cio e de Finanças.)

O CongreSSO' Nacional decreta:
Art. 1.0 A unidade -do sistema monetá

rio brasileiro é o cruzeiro.
§ 1.0 Fica e;Ktinta a fração -do cruzeiro

denominada centavo.
§ 2.0 As importâncias em dinheiro es

crever-se-ão precedidas do símbolo Cr$.
Art. 2.° As parcelas referentes a cent~

vos atualmente con,s;ignadas, quer na es
crituração pública quer na particular, fi
carão desprezadas 'para todos os efeitos le
gais.

Parágrafo único. Nas instituíções finan
ceiras em que a soma das parcelas des
prezadas ultrapassar o maior salá~o mi
nimo regional o total apurado sera reco
lhido ao Banco do Brasil S.A., a crédito do
Tesouro Nacional, consoante o disposto no
art. 1.0 do Decreto-Iei n.o 1.755, de 31 de
dezembro de 1979.

Art. 3,0 O Conselho Monetário Nacional
baixará as normas necessárias à aplicação
da presente Lei.

Art. 4.° Ao Banco Central do Brasil in
cumbirá dar curso aos procedimentos de
recolhimento e descaracterização das moe
das diviBionárias.

Art. á,o Esta Lei entra em vigor na d~ta

de sua publicação, revogadas as disposlçoes
em contrário.

Brasília, de de 19M.

Março de 1984

LEGISLAÇ~(J CI'rADA
DEJeRETO-LEI N.O 1,

DE 13 DE NOVEMBRO DE 1965
Institui o cruzeiro novo, e dá. outras

providências.
O Presidente da República, usando da

atribuição que lhe confere o art. 30 do Ato
Institucional n,O 2, ouvido o Conselho de
segurança Nacional, e

Considerando que a ela,boração de medi
das legais concernentes à reforma mone
tária pode, se inoportunamente divulg:l;d~,

provocar reações financeiras e CambIaIS
prejudiciais à 'segurança nacional, decreta:

Art.1.° A partir de 1.0 de janeiro de 1966,
em data a ser fixada pelo Conselho Mone
.tário Nacional, será instituído o CfUzeiro
novocorrespondendoo o cruzeiro atual a
um ~ésimo do cruzeiro novo, restabele
cido o centavo.

Art. 2.° É o Banco Central da República
do Brasil incumbido de providenciar a re
marcação impressão e aquisição de cédulas
e cunhag~m das novas moedas metá~cas.
nas quantidades indispensáveis à substitui
ção do meio-circulante.

§ 1.0 O Banco Central da República do
Brasil nos termos do que for decidido pelo
conseiho Monetário Nacional, poderá assi
nar novos contratos ou term05 aditivos aos
contratos vigentes de fornecimento de pa
pel-moeda, cumprindo à Casa da Moeda sua
fabricação em data não posterior a 31 de
dewmbro de 1967.

§ 2.° A Casa da Moeda ficará vinculada
ao Banco Central, nas condições que forem
determinadas pelo Minis,tro da Fazenda.

Art. 3.° Por um período de 18 meses, a
contar da data da publicação deste Decreto
lei os portadores de Obrigações do Tesouro
Na:cional, de que trata a Lei n,o 4.357, de
16 de julho de 1964, quando do respectivo
resgate poderão optar pelo reajustamento
do seu' valor segundo a correção baseada
nos coeficientes fixados pelo Conselho Na
cional de Economia ou de acordo com os
coeficientes calculados pelo Banco Central
da República ,do Brasil, com base na varia
ção da cotação do cruzeiro no mercado de
câmbio manual, referida à taxa média men
sal verificada no mês de outubro de 1965.

Art. 4.0 Os novos depósitos a prazo não
inferior a 180 dias que vierem a ser efeti
va;dos até 31 de dezembro de 1965, serão, à.
op({ão dos dep05itantes, disponíveis no seu
vencimento em cruzeiros novos ou em Obri
gações do Tesouro Nacional, neste ca.so, pe
lo valor nominal vigorante em outubro de
1965 beneficiando-se o depositante dos rea
justàmentos realizados a partir daquele
mês.

Art. 5.0 O Conselho Monetário Nacional
terá a faculdade de conceder aos bancos
que mantiverem taxas de juros, descontos,
serviç05 e comissões considerados adequa
dos pelo Banco Central da República do
Brasil condições mais favoráveis na fixa
ção da proporção dos depósitos compulsó
rios que podem ser convertidos em Obriga
ções do Tesouro Nacional.

Art. 6.° O Conselho Monetário Nacional,
por um período de 12 (doze) meses, a con
tar da publicação deste Decreto-lei, é au
torizado a elevar até 35% (,trinta e cinco
por cento) a percentagem a que se refere
o art. 4.°, inciso XIV, da Lei n.O 4.595, de
31 de dezembro de 1964, para os bancos que
não observarem o disposto no art. 5.°

Art. 7.° Compete ao Conselho Monetário
Nacional regulamentar, através de Resolu
ções. o presente Deti'eto-Iel. Incluaive nQ
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e) a coletividade dispõe, ainda, de nove
diferenciadas formas de representação de
valores, em moeda metálica, o que, ;por si
só, sugere premência na definição de me
didas ajustadoras de sua composição.

4. Em última análise, a demanda por
frações do cruzeiro não se vem fundamen
tando no poder de compra a elas ine.rentes
e, sim, no legítimo direito de a -comunidade
exigir -troco certo em moeda corrente; o
conseqüente compromisso de o órgão emis
sor colocá-las junto ao público gera custos
adicionais de estocagem e distribuição, não
contabilizados no processo de fabricação e
que se incompatibilizam com o atual con
texto de restrições nos dispêndios públicos.

5. Em razão dos fatores alinhados, dar
continuidade a programas de produção e
distribuição das referidas moedas divisio
nárias, e mantê-las em circulação, configu
ram-se medidas ·de todo desaconselháveis,
principalmente considerando os benefícios
pretendidos no trabalho de reformulação do
dinheiro brasileiro, ora em desenvolvimento,
sempre objetivando redução de custos.

6. Ademais, vêm-se multiplando signi
ficativamente as manifestações em prol da
eliminação do centavo, do que a edição do
Decreto-lei n.o 1.970, de 29 de novembro de
1982, consubstancia providência iPreliminar,
na esfera governamental. Tais manifesta
ções, além de pretenderem a ampliação do
tratamento já dispensado à fração monetá
ria no setor público, ressaltam o progressivo

novembro de 1965, restabeleceu a Vlgencia
do centavo, anteriormenteex:tinto na forma
da Lei n.o 4.511, art. 1.0, § 1.°, de 1.0 de de
zembro de 1964 ..

2. Cogita-se, no presente caso, da extin
ção da fração do cruzeiro denominada cen
tavo, atualmente representada pelas moedas
metálicas das denominações de Cr$ 0,01,
Cr$ 0,10, Cr$ 0,20 e Cr$ 0,50.

3. O Conselho Monetário Nacional, em
sessão de 20-12-83, ao apreciar a matéria,
manifestou-se favoravelmente, com base
nos seguintes argumentos:

a) o meio circulante nacional íPOssui, ho
je, cerca de quatro bilhões de moedas divi
sionárias do padrão monetário que, na ver
dade, perderam, individualmente, sua ca
pacidade de adquirir bens e serviços;

b) o giro dessas peças junto às institui
ções .financeiras 'Constitui-se, atualmente,
em significativo fator de acréscimo dos
custos operacionais do sistema;

c) além disso, representa custos doe pro
dução, estocagem ,e distribuição que são jus
tificadamente ,elimináveis, circunstância
comprovada, de fato, pelo impacto da infla
ção acumulada, particularmente no último
decêniü, que se expressa através do índice
Geral de Preços (Disponibilidade Interna),
em 28.6.61 ao final de 1982 (base: 65/67 =
100);

d) a atualização do valor real dos sub
múltiplos da unidade monetária do biênio
65/67 (fase que marcou a reforma do pa
drãio). à luz do mencionado IGP-DI acu
mulado, evidencia, na forma da correlacão
adiante exposta, o incontestável aviltamén
to de seu poder de compra:

PROJETO DE LEI N.o 3.006, DE 1984

(Do Poder Executivo)

MENSAGEM N.o 55/84

E:x!PosrçAo DE MOTIVOS N.o 002, DE 3
DE JANEIRO DE 1984, no SENHOR MI
NISTRO DE ESTADO DA FAZENDA.

Excelentíssimo Senhor Preside·nte da Re-
pública:

O Exmo. Benador Jorge Kalume, a'través
de carta, de 1O-6-83, encaminhada a Vossa
Excelência, relata a .situação de -abandono e
miséria em que vivem os Padres José Maria

de 1984.-deBrasília,

MENSAGEM N.o 55, DE 1984, DO PODER
EXECUTIVO

Excelentissimo& Senhores Membros do
Congr-esso Nacional:

Nos termos do art. 51 da Constituição, te
nho a honra de submeter à 'elevada delibe
ração de Vossas Exc'elências, acompanhado
de Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Estado da Fazenda, o anexo Projeto de
Lei que "concede- pensão es-pecial ao Frei
José Maria Carneiro de Lima. OSM".

BrasílIa, 6 de fevereiro de 1984. - JOão
Figueiredo.

esgotamento da capacidade de acumulação
de máquinas calculadoras e de contabilida
de, fato que seria amenizado pela recupe
ração de dois dígitos.

7. Ao submetermos, por fim, à elevada
apreciação de Vossa Excelência o Projeto de
Lei que extingue o centavo, cumpre-nos res
saltar que a medida proposta se insere no
contexto _geral da política econômico-finan
ceira do Governo visando ao disciplinamen
to dos gastos governamentais,' contribuindo,
ainda, para a redução dos custos operacio
nais do sistema financeiro e dos demais
segmentos da economia nacional.

Aproveitamos a oportunidade para reno
var a Vossa Excelência os protestos do nos
so mais profundo respeito. - Antonio Del
fim Netto, Ministro-Chefe da Secretaria de
Planejamento da Presidência da República
- Ernane Galvêas, Ministro da Fazenda.

Concede pensão especial ao Frei José
1\oIaria Carneiro de Uma. 081\01.

(As Comissões de Constituicão e Jus-
tiça -e de Finanças.) .

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1.° É concedida ao Frei José Maria
Carneiro de Lima. OSM (nome civil 
Maurício Carneiro de Lima) uma pensão es
pecial, mensal,equivalente ao valor de 2
(duas) vezes o maior salário mínimo vi
gente no País.

Art. 2.° O benefício instituido por esta
Lei é intransferivele inacumulável com
quaisquer outros rendimentos recebidos dos
cofres públicos, inclusive pensão previden
ciária, ressalvado o direito de opção, e ex
tinguir-Soe-á com a morte do beneficiário.

Art. 3.° A despesa d-ecorrente desta Lei
correrá à conta de Encargos Previdenciários
da União - Recursos sob a Supervisão do
Ministério da Fazenda.

Art. 4.° Esta Lei ,entrará em vigor na
data de sua publicação.

Art. 5.° Revogam-s-e as disposições em
contrário.

1982

Cr$ 2,8661

Cr$ 28,661

Cr$ 57,322

cr$ 143,30

196511967
C;r$ 0,01

Cr$ 0,10

Cr$ 0,20

Cr$ 0,50

EXPOSIÇAO DE MOTIVOS N,o 221, DE 30
DE DEZEMBRO iDE 1983, DOS SENHO
RES MINISTROS DE ESTADO CHE·FE DA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO iDA
PRESIDWÇIA DA REPÚBLICA E DO
MINISTÉRIO DA FAZENDA.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Re-

pública:
A reforma do padrão monetário brasilei

ro decorrente do Decreto-lei n,o 1, de 13 de

quedfz respeito à substituição de cédulas.
ficando autorIzado a reduzir os prazos con
substanciados no art. 11 da Lei n.O 4.511,
de 1.0 de dezembro de 1964.

AJ.1G. 8.0 Este Decreto-lei entrará em vi
gor na data da sua publicação, revogadas
as disposições em contráriO'.

Brasília, 13 de novembro de 1965; 144.0

da Independência e 77.0 da República.
DECRETO-LEI N.o 1. 755,

DE 31 DE DEZEMBRO DE 1979
Dispõe sobre a arrecadação e resti

tuição das receitas federais, e dá outras
providências.

Art. 1.0 A arrecadação de todas as recei
tas da União far-se-á na forma estabele
cida pelo Ministério da Fazenda, devendo
o seu produto ser obrigatoriamente reco
lhido à conta do Tesouro Nacional.

DECRETO-LEI N.o 1.970,
DE 29 DE NOVEMBRO DE 1982
Elimina as frações de Cruzeiro nas

operações de natureza orçamentária,
fInanceira e contábil.

O Presidente da República, no uso da
atribuição que lhe confere o aI'i~. 55, item lI,
da Constituição, decreta:

Art. 1.0 Nas operações realizadas em
moeda nacional, de natureza orçamentá
ria, financeira e contábil, -em que figurem
órgãos e entidades da administração direta
e indireta da UnIão, dos Esta,dos, dos Mu
nicipios e do DistrIto J:ileõ;eral, be~ c?m.o aS
fundações por estes mantIdas O'U l~ti'tuIdas,
serão desprezadas, no result.ado fmal dos
-cálculos, as frações de cruzelrO (Cr$)

Art. 2.0 Este Decreto-lei entra em vigor
na -data de sua publicação, revogadas as
disposições ·em contrário.

Brasília, 29 de novembro de 1982; 161.°
da Independência e 94.° da República.

LEI N.o 4.511,
DE 1.0 DE DEZEMBRO DE 1964
Dispõe sobre o meio circulante, e dá

outras providências.
Art. 1.0 A unidade do sistema monetário

brasileiro é o "Cruzeiro".
§ 1.0 Fica extinta a fração do cruzeiro,

denominada "centavo".

MENSAGEM N.o 51, DE 1984,
DO PODER EXECUTIVO

Excelentissimos Senhores Membros do
Congresso Nacional:

Nos termos do art. 51 da Constituição Fe
deral, tenho a honra de submeter à elevada
deliberação de Vossas Excelências, acompa
nhado de Exposição de Motivos dos Senho
res Ministros de Estado Chefe da Secretari.a
de Planejamento da Presidência da Repú
blica e do Ministério da Fazenda, o anexo
Projeto de Lei que "extingue a fração do
cruzeiro deno"minada 'Centavo e dá outras
providências".

Brasília, 30 de janeiro de 1984. - João
FigueiredQ.
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PROJETO DE LEI N.o 3.008, DE 1984
('Do Polier Executivo)

MENSAGEM N.05,7/84

Altera a estrutura da Categoria Fun
cional de Meteorologista, do Grupo-Ou
tras Atividades de Nível Superior, e dá
outras providências.

LEGlSLAÇAO ClTADA

LEI N.O 5.645,
DE 10 DE DEZEMBRO DE 1970

Estabelece diretrizes para a classifi
cação de cargos <1:0 Serviço Civil da
União e das autarquias federais, e dá
outras providências.

O Presidente da República.

Faço saber que o Congresso Nacional de
c~eta 'B ,eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1.0 A classificação de cargos do
,3erviço Civil da União e das autarquias fe
d.erais obedecerá às diretrizes estabelecidas
::ta presente lei.

Art. 2.° Os cargos serão classificados co
mo de provimento em comissão e de pro
vimento 'efetivo, 'enquadradndo-se, basica
mente, nos seguintes Grupos:

De Provimento em Comissão

I - Direção e Assessoramento Superiores.
De Provimento Efetivo

II - P,esquisa Científica e Tecnológica
III - Diplomacia

IN - Magistério
V - Policia ,Federal

VI - Tributação, Arrecadação 'e Fiscali-
zação

VII - Artesanato

VIII - Serviços Auxiliares

IX - Outras atividades de nivel superior

X - Outras atividades de nível médio.

Art. 3.0 segundo ,a correlação e afini-
dade,a natureza d03 trabalhos ou o nível
d'e oonhecimentos aplicados, cada Grupo,
abrang'€ndo várias atividades, compreen
derá:

I - Direção e Assesssoramento Superio
res: os cargos de dil1eção "" assessoramento
superi.pres da administração cujo provimen
to deva SC'1' regido pelo critério da confiança
segundo for estabel€cido em regulamento.

.Excelência, relata 11. situação de 'aba.ndono
e lIlioséria em que viv:€m os· Padres José Ma
da OarneÍll1O de Lima e Beregdno Mar1a
'Üllirll'8ko de Lima, no Acre.

Após um!a existência de sa.cl'1ficios, intei
ramoote dedjeada 'aos semelhantes, .atuan
do não só :a.través da Igrej,a, como em ou
tros setores - '€SpEXlial:mente no ediuoacio
nal e dJe saúde ref·eIridos sacerdotes,
septuagenáJrios e doentes, subsí5,tem, hoje,
eLa <Jarid'a.dedoo que os <:er.cam..

A propósito, cumpr:e observa;r que a pró
pria quantia a que têm direito atr.avés dJa,
Pl'el'azia do Acre - Prurus - três mil cru
:lJeiros mensailis - há muito não lhes é paga
sob alegação de insufi<:iência de ver.bias.

lNe'sS'a.s condições, ,ante o exposto, teillho
ilJ honJ1a de submeter à ,elavada consídlera
cão de' VOSB,a Excelência. os ,anexos 'Piro
.fetos de Lei que consubstllillciam a conces
são de Pensão ThpeCiM aos referidos 8a.
cerdotes.

AproVleito iR oportunida.de pa;ra renova.r
a Vossa Excelência os protestos do meu mais
profundo il'espeito. - Emane Galvêas, ,Mi
nistro d:a :F1azenda.

de 198 )

Referências de Vencimento
ou Salário por Classe

Classe Es>pecial - NS-22 a 25
Olasse C - NS-·17 'a 21
Classe B - NS-12 a 16
Classe A - N8- 5 a .ll

de

(As Comissões de Con.stltuiçoo e Jus
tiça, de serviço Público e de Finanr;as,J

O Congresso Nacional deereta:

Art. 1.0 A CategorIa Funcional de Me
teorologista, Código NS-915 ou LT-NS-915, do
Grupo-outras Atividades de Nível Superior,
a que se refere a Lei n.O 5.645, de l() de
dezembro de 1970, fica alte,ra.da na forma
consta:nte do anexo.

Pa:rág'rarfo único. Os s~ldores atual
mente posicionados nas ref'erências NS-1 a
NS-4 da Oategoria F1uncional de Meteoro
logista fIcam a:uromaticllJffiente loca.lizados
na referêncÍJa NS-5, inicial da classe A.

Art. 2.0 A alteração a. que se refere o ar
tigo ante'rior não acarreta.rá elev-ação de
vencílilentos ou saláJrios, ressaI.vada a hipó
tese do paJrágrafo único respectivo.

cIlrt. 3.0 As re,ferênc~as acrescidas serão
alcançadas mediante progressoo funcional,
OIbs'ervadJas as normas l"egulamentares IJ€r
tinentes.

Art. 4.0 O disposto nesta Lei não dá di
reito à percepção de atrasados ou a inde
nização de qualquer espécie.

Art. 5.0 As despesas decorrentes desta
Lei serão atendidas à conta das dotações
próprias do Orçamento da União.

Art. 6.° Esta Lei entra em vigor na data
de sua publicar;ão, revogadas as disposições
em contrário.

Brasilía, de de 1984.

Código

NS-915 ou
LT-NS-915

ANEXO

, de

Categoria
Funcional

h) Meteorolo
gista

Grupo

(Art. 1.0 da Dei n.O

Outras IAti'Vidades de
Nível SU[l€-rior
(NS-900 ou
LT-N8-900)

Carneiro de Lima '8 Peregrin~ Maria Car
neiro de Lima, no Acre.

Após uma existêne1a de sacrifícios, intei
ramente dedicada aos semelhantes, atuan
do não só através da Igreja, como em outros
setores - especialmente no educacional e
de saúde - referidos sacerdotes, septuage
nários e doentes, subsistem, hoje, da cari
dade dos que os cercam.

A propósito, cumpre observar que a pró
pria quantia a qUe têm direito 31través da
Prelazia do Acre - Purus - três mil cruzei
ros mensais - há muito não lhes é paga
sob alegação de insuficiência de verbas.

Nessas condições, ante o exposto, tenho a
honra de submeter à elevada consideração
de Vossa Excelência os ,anexos· Projetos de
Lei que consubstanciam a concessão de
Pensão Especial aos ref,eridos Sacerdotes.

Aprov,eito a opor;tunidade para renovar a
Vossa EX0elência os protestos do meu mais
profundo 'res'peito. - Emane Galvêas, Mi
nistro da Fazenda.

PROJE,TO DE LEI N,o 3.007, DE, 1984
(Do Poder Exe,cu:tivo)

iMIEINSAGElM N.o '56/84

Concede pensão especial aQ Frei
Peregrino Maria Carneiro de Lima.
QSM.

(As Comissões de Constituição e Jus
tiça e· de Finanças.)

O Congres.so Nacional decreta:
Art. 1.0 .,:Ji: concedida ,ao Frei Pel1egrino

Maria Oarnéro de Lima. OSiM (nome civil
- Wanderlllo Oarneiro de' [,ilIlJa) Uill'a pen
são especíal, mensal, equivalente ao valor
de 2, (duas) vezes o maior salário minímo
vigente no Pais.

IArt. 2,0 O beneficio instituido por esta
Lei é intransferível e inacumulável com
quaJ,sqU€!I' outros rendimentos recebidos dos
'Cofres públicos, inclusive pens.ão pI1eviden
ciárÍJa., resslalvado o ·diJreito de opção, ie ex
tingü1r-se-á =31 morte do beneficiário.

Art. 3.0 A deslJ'€'S'a dEXlorren'te desta Lei
corre~á à oontw de EncaJrgos Previenciálrios
da IUllião - RecUJrsos sob a Supervisão do
'Ministério da iF1azehda.

Art. 4.0 Esta Lei entra.rã em vigor na
data de sua publicação.

Art. 15.0 ~'V'og.am-se ~ disposições em
contráJrilo.

Bl1llOSilia, de de 1984.

MENSAGEM N.o 56, DE 1984
!DO PODER EXIElCUTllVO

Exe,e1entí&símos SenhO'l"e.s 'Membros do
Congresso Nia.cional:

Nos termos doaJrt. 51 da COnstituição,
tenho a hOI1Jl1a. de submeteil" à elevada deli
bemção de Vossa.s Excelências, 'acompa
nhado de Exposição de 'Motivos do Senhor
Ministro de Esta.do da F1azenda, o anexo
fuojeto de Dei que "concede pensão eSlj)e
eLa;} 'a.D F1rei !PIereglrino Mariw 0='811'0 de
I..lÍlna. OSM."

Bl1a5ílí1a, 6 de fevereiro de 11'84. - João
Figueiredo.

EXPOSIÇãO DE MOTIVOS N.o 2, DE 3 DE
J.AINEIIRO iDE 1934. DO SIENaOR

M]NI]lSII1RO iDE lES'I1AJDO IDA FA~A
!Exre1en:tmmo senhor Pre:;ldente da

!Re,públ:ica:

O 'EXmo senador Jorge Kallume, aÚlJavés
de c,arta, de 16-6-00, enc,a;m:inhooa '!li Vossa
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n - Pesquisa Científica e 'Ilecnológlea:
os cargos com atribuições, ,exclU8ivas ou
comprovadamente principais, de pesquisa
científica, pura ou aplicada, para cujo pro
vimento ,se exija diploma de curso superior
de ensino ou habilitação legal equivalente
e não estejam abrangidos pela legislação do
Magistério Superior.

lU - Diplomacia: os cargos que se des
tinam a representação diplomática.

IV - Magistério: os cargos com ativida
des d,e magistério de todos os niVleis de
ensino.

V - Polícia Fedeml: os cargos com atri
buições de natureza policial.

VI - Tributação, Arrecadação e Fiscali
zação: os cargos com atividades de tribu
tação, arrecadação e fiscalização de tributos
federais.

VII - Artesanat-o: -os cargos de .ativida
dles de natureza permanente, principais ou
auxilia,res, relacionadas com OS' serviços de
a.rtífice em sua8 várias modalidades.

VIII - Serviços Auxiliares: os cargos de
atividades administrativas me geral, quan
do não d,e nivel superior.

IX - Outras atividades de nível superior:
os demais cargQs para cudo provimento se
exija diploma de curso superior de ensino
ou habilitação legal oequiv,alente.

X - Outras atividades de nível médio: os
demais cargos para cujQ provimento se ex!
j a diploma ou certificado de conclusão de
curso me grau médio ou habilitaçãoo equi
valente.

Parágrafo único. As atividades relacio
nadas com transporte, conservação, custó
dia, operaçãoO de ·elev,adores, limpeza e ou
tras assemelhadas serão, de preferência,
obj.eto de execução indireta, mediante con
trato, de acórdo com o art. 10, § 7.0, do De
cl1eto-Iei n.O 200, de 25 de flBVereiro de 1967.

Art. 4.° Outros Grupos, com caracterís
ticas próprias, dife'l'enciados dos relaciona
dos no artigo anterior, pod·erão ser estabele
cidos ou desmembrados daqueles, se o jus
tificarem as n:ecessidade.s da Administração,
mediante ato do Poder Executivo.

Art. 5.° Cada Grupo terá sua própria es
cala de nível a ser aprovada pelo Poder
Executivo, .atendendo, primordialment~ aos
seguintes fatol'es:

I - importância da atividade para o de
senvolvimento nacional;
II - complexidade e respons.abilidade das

atribuições exe'rcidas; e
III - qualificaçãoo 111'queridas para o de

sempenho das atribuições.
Parágrafo único. Não haverá correspon

dência entre os níveis dos diversos Grupos,
para nenhum efeito.

Art. 6.° A ascensão e a progressão funcio
nais obedecerão a critério seletivos, a se(['em
estabelecidos pelo pQder Executivo, associa
dos a um sistema de treinamento e qualifi
cação destmado a assegurar a permanente
atualização e elev,ação do nível de eficiência
do funcionalismo.

Art. 7.° O Poder Executivo elaborará e
expedirá o novo Plano de Classificação de
Cargos, total ou parcialmente, mediante de
creto, observadas as disposições desta lei.

Art. 8.° A implantação do Pla;no se-rá
feita por órgãos, atendida uma e.scala de
prioridade na qual se levará ,em conta pre
ponderantemente:
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I - a implantação prévia da l1e!orma ad
ministrativa, com. base no Decreto-lei n,o
200, de 25 de f~yereirode 1967;

II - o estudo quantitativo e qualitatlvo
da lotação d08 órgãos, atendo em vista a
nova estrutura e atribuições decorrentes da.
providência mencionada no item ante'rio'!."; e

lU - a existência de recursos Qrçamen
tários para fa~r face às respectivas des
pesas.

Art. 9.° A transposição ou transformação
dos cargos, ,em decorrência da sistemática
pr,evista nesta lei, process·ar-se-á gradati
vamente considerando-se ,as necessidades e
conveniências da Administração e, quando
ocupados, segundQ critérios seletívos a se
rem estabelecidos para os cargos integran
bes da cada Grupo, inclusive através de trei
namento intensivo e obrigatório.

Art. 10. O órgãoo central do Sistema de
P.essoal expedirá as normas e instruções ne
cessárias ,e coordenará a execução do novo
Plano, a ser proposta pelos Ministérios, ór
gãos integrantes da Pre.sidência da Repú
blica e autarquias, dentro das respectivas
jurisdições, para aprovação mediante de
creto.

§ 1.0 O órgãoo central do Sistema de Pes
soal promov,erá as medida:s necessárias para
que o plano seja mantido permanentemente
atualizado.

§ 2.° Para a conetae uniforme implan
tação do Plano, o órgão central do Sistema
de Pessoal promov,erá gradativ,a e obrigato
riamente o treinamento de todos os servi
dor.es que participal1em da tam,fa, segundo
programas a serem estabelecidos com esse
objetivo.

Art. 11. Para assegurar a uniformidade
de orientação dos trabalhos de elaboração e
execução do Plano de Classificaçãoo de Car
gos, haverá, em cada Ministério, órgão inte
grante da Pl'esidência da República ou au
tarquia, uma Equipe Técnica de alto nível,
sob a presid€:ncia do dirig,ente do órgão de
pessoal l1espectivo, com a incumbência de:

I - determinar quais os Grupos, on ~es
pectivQs cargos a serem abrangid08 pela
escala de prioridade a que se refere o art.
8.° desta lei;

II - orientar. ,e supervisionar os levanta
mentos, bem como realizar os ,estudos e aná
lises indispensáveis à inclusão dos cargos
no novo Plano; e

lU - manter com o órgão central do
Sistema Õ1e Pessoal 05 contactos necessários
para correta elaboração e implantação do
Plano.

Parágrafo único. Os membros das Equi
designados pelos Ministros de Estado, diri
gentes de órgãos integrantes da Presidência
da República ou de autarquia, devendo a es
colha recair em servidol'es que, pela sua
autoridade administrativa e capacidade
técnica, estejam em condições de exprimir
os objetivos do Ministério, do órgão inte
grante da Presidência da República ou da
autarquia.

Art. 12. O novo Plano de Classificação
de Cargos a ser instituído em aberto de
acordo com as dIl'etrizoes !expressas ne.sta lei,
estabel-ecerá, para cada Ministério, órgão
integrante da Presidência da República ou
autl3Jrquia, um núID€ro de c.axgos interior,
em relação fi, cada g·rupo, acs atualmente
existentes.

Parágrafo único. A não observancia da
norma contida neste artigo somente será
permitida.
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a) mediante redução equivalente, em ou
tro grupo, de modo a nálo haver aumento dia
despesas.; ou

b) em casos excepcionais, devidamente
jU8ti!icados perante o órgão central do Sis
tema de pessoal, se inviável a providência
indicada na alínea anterior.

Art. 13. Observado o disposto na Seção
VIII da Constituição e em partIcular, no
seu art. 97, as formas de provimento de
cllirgos, no Plano de Classificaçãoo decorren
te desta lei. Serão estabelecidas e diBcipll
nadas medianbe normas regulamentares e.s
pecificas, não se lhes aplicando as disposi
ções, a r,espeito, cQntidas no Estatuto dos
Funcionários Públicos CiviB da União.

Art. 14. O atual Plano de Clal'lSificação
de Cargos do Serviço Civil do Poder Exe
cutivo, a que 'se refeTe a Lei n.O 3.780, de
12 de julho de 196Q e legislação posterior, é
conside,rado extinto, observadas as disposi
çõe.s desta lei.

Parágrafo único. A medida que for sendo
implantado o novo Plano, os cargos ,rema
nescente.s de ca.dacategoria, classificados
conforme o sistema de que trata leste artigo,
passarão a integrar Quadros Suplementa
res e, sem prejuízo das promoções e acesso
que coubel'em, serão suprimidos, quando va
garem.

Art. 15. Para efieito do disposto no art.
108, § 1.0, da: Constituiçãooa.s dIretrizes esta
belecids.s nesta lei, inclusive o disposto no
art. 14 e seu pa'rágrafo único, se aplicarão
à classificação dos cargos do Poder Legis
lativo, do Poder Judiciário, dos Tribunais de
Contas da Uniãoo e do Distrito Federal, bem
como à classificaçãoo dos cargos dos 'I1e;rri
tório" e do Distrlt-o Federal.

Art. 16. Esta Lei entrllirá em vigor na
data de sua publicação, !'evogadas as dispo
siçõesem contrário.

B!'asílla, 10 de dezembro de 1970; 149.a da
Independência e 82.° da República. EMíLIO
G. MÉDICI - AlfredIJ Buzaid - Adalberlo
de Barros Nunes - Orlando Gelsel- Má
rio Gibson Barboza - Antônio Delfim Netto
- Mário David Andreazza - L. F. Cirne
Lima - Jarbas G. Passarinho - Júlio Ba
rata - Márcio de Souza e MelllJ -< F. Rocha
Lagôa - Marcus Vinicius Pratini de Moraes
- Antônio Dias Leite Júnior - João Paulo
(los Reis Velloso - José Costa Cavalcanti
Hygino C. C'orsetti.

MENSAGEM N.o 57, DE 1984, DO PODER
EXECUTIVO.
Excelentíssimos Senhores Membros do
Congresso Nacional:

Nos te,rmos do art. 51 da Constituição,
tenho a honra de submeter à elevada deli
'bera,ção de Vossas Excelências,aeompa
nhado de Exposição de Motivos do Senhor
Diretor-Geral do Departamento Adminis
trativo do Serviço Público, o anexo Projeto
de Lei que "altera a estrutura da Categori,a
Funciooal de Meteorologista, do Grupo-Ou
tras Atividades de Nível Superior, e dá ou
tras providências".

Brasília, 6 de fevereiro de 1984. - Joã.o
FigueiredO.

EXPOSIÇãO DE MOTIVOS N.o 141, DE 7
DE DEZEMBRO DE 1983, DO SENHOR
DIRETOR-GERAL DO DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO PÚ
BLICO.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Re

pública:
COm a Exposição de Motivos DASP n.o 121,

de 5 de maio de 1982', foi ,su\}metido à ele-
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qualquer Indenização, se não f<lr utilizado
eom a finalidade constante do instrumento
de doação.

Art. 5.0 Esta Lei entrará em vigor na da
ta de sua publicação, revogadas as disposi
ções em contrário.

LEGISLAÇAO CITADA

LEI N.o 6.987,
DE 13 DE ABRIL DE 1982

Dispõe sobre a alienação de imóveis
de propriedade da União e das entida
des da Administração Federal Indireta,
e dá outras providências.

O Presidente da República,
Faço saber que o Congresso Nacional de

creta e eu sanciono a se.guinte Lei:
Art. 1.0 11: o Poder Executivo autorizado a

alienar ao Banco Nacional da Habitação 
BNH, a titulo oneroso ou gratuito, terrenos
de propriedade da União, situados em lo
cais :mscetíveis de serem aproveitados para
fins de construção de moradias populares.

Pará;grafo único. 11: o Poder Executivo
igualmente autorizado a dar em aforamen
to ao BNH, a título oneroso ou gratuito, ter
renos de marinha suscetíveis de aproveita
mento para fins de construção de moradias
populares, para ulterior alienação aos mu
tuários finais por qualquer das form·as em
direito permitidas, notadamente, a critério
do BNH, mediante concessão do uso do do
minio útil, conforme previsto no Decreto
lei n,o 271, de 23 de fevereiro de 1967.

Art. 2.0 Os terrenos alienados em decor
rência da presente Lei se destinam à im
plantação de projetos habitacionais de in
teresse social ou de núcleos urbanos capazes
de absorver o desenvolvimento populacio
nal ou industrial.

Art. 3.° A alienação de que trata esta Lei
será efetuada na forma do art. 195 do De
creto-lei n.o 200, ·de 25 de fevereiro de 1967,
coma redação dada pelo Deereto-lei n.O 900,
de 29 de se·tembro de 1969.

Parágrafo único. Em caso de alienação
onerosa, o preço dos terrenos, a ser pa·~pe
lo BNH, será fixado com base no valor esta
belecido em laudo de avaliação procedida
pelo Serviço do Patrimônio da União ou pela
Caixa Econômica Federal.

Art. 4.° Os Ministérios Civis indicarão ao
Serviço do Patrimônio da União, no prazo
de 60 (sessenta) dIas, para os fins do dis
posto no art. 1.0 desta Lei, os 1móvels sob
sua jurisdição que se encontrem ou venham
a se encontrar sem utilização, ou com apro
veitamento parcial.

Aort. 5.0 Os terrenos pertencentes às en
tidades da Administração Federal Indireta,
cuja alienação esteja legalmente autoriza
da, serão oferecidos, antes de qualquer pro
cedimento licitatórío, à aqul.siçã;o pelo BNH.

Parágrafo único. As entidades da Admi
nistração Federal Indireta deverão proce
der, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias,
ao levantamento dos imóveis de sua pro
priedade que, não podendo ter aproveita
mento para seu próprio uso, sejam suscetí
veis de utilização para implantaç'ão de' mo
radIas, a fim de, procedida sua avaliação,
serem oferecidos prioritariamente ao BNH
e, no caso de recusa, à licitação pública.

Art. 6.° Os terrenos de iPl"Opriedade da
União ou das entidades da Administração
Federal Indireta que, à data da publicação

vada c:onsideração de Vossa. Excelência. an
teprojeto de le:l c:onsubitanciando propo.ita
no sentido de alterar as estruturas das Ca
tegorias Funcionais de Meteorologisn.. e de
Auxiliar de Meteorologia, dos Grupos-Ou
tras Atividades de Nível Su;perior e Outrás
Atividades de Nível Médio de que tl."ata a
Lei n.o 5.645, de 10 de dezembro de 1970.

2. Encaminhado () processo pelo Gabi
nete Civil à SEPLAN, para pronuneiamen
to, ali foi sugerido que, no momento, se apli
casse a medida apenas quanto à Categoria
Funcional de Meteorologista, que se encon
tra em situação de inferioridade ante as de
mais do Grupo-Outras Atividades de Nível
Superior, de curso de igual duração, ficando
a de Auxiliar de Meteorologia na dependên
cia de estudos a serem re'alizados oportuna
mente.

3. Nestas condições, a·tendendo a que fo
ram cumpridas todas ,as formalidades con
cernentes à Gategoria Funcional de Meteo
rologia, inclusive a liberação de recursos or
çamentários, impende-me submeter à ele
vada conside·ração de Vossa Excelência, em
substituição ao an<terior, outro anteprojeto,
p8lra o devido eneaminh8lmento ao Gon
gresso Nacional, acompanhado de mensa
gem, caso tenha o beneplácito de Vossa Ex
celência.

Aproveito a oportunidade para renovar a
Vossa Excelência meus protestos de elevado
respeito. - José Carlos Soares Freire, Dire
tor-Geral.

PROJETO DE LEI N.o3.009, DE 1984

(Do Poder Executivo)
MENSAGEM N.o 58/84

Autoriza o Instituto Brasileiro de De
senvolvimento Florestal - mDF, a doar
o imóvel que menciona.

(As Gomissões de Constituição e Jus~
tiça, de Agricultura e Politica Rural e
de Finanças.)

O Congresso Nadonal decreta:
Art. 1.0 Fica o Instituto Brasileiro de De

senvolvimento Florestal- mDF, autorizado
a doar ao Município de Mafra, no Est8ido de
Santa Catarina, um terreno urbano com
área de 34.863,47m2 (trinta e quatro mil,
oitocentos e sessenta e três metros e qua
renta e sete centimetros quadrados), com
todas a.s sua·s benfeitorias e instalações.

Parágrafo único. O imóvel a que se re
fere este artigo oonfronta-se, por um 18ido,
com o Rio Negro e por outro lado, oom a
linha da Rede de Viação Pal'aná-Santa Ca
tarina e terrenos de Mathlas e Victor
Piechnick.

.A1't. 2.° A doação será efetiv.ada median
te escritura pública e fica condicionada à
construção de moradias, com área de lazer,
recreação e centro comunitmo de ativida
des, objetivando localizaras famílias desa
loj8idas da área de propriedade da Rede
Ferroviária Federal S.A. e as que foram ví
timas das enchentes ocorridas no Município,
durante o ano de 1983.

Art.3.0 O terreno será dividido em lotes
e estes, doados pela Prefeitura, mediante
critérios adotados por Lei Municipal, às fa
mílias menc:ionadas no artigo anterior, com
a expedição de titulo de domínio.

Art. 4-.0 O Imóvel doado, com suas ben
fettorias e instalações, se, porventura, exis
tentes, reverterá, de pleno direito, ao patri
mônio do Instituto Brasileiro de Desenvolvi
mento Florestal - mDF, ind€lP€ndente de

Brasília, de de 193 .

desta Lei, estejam oc:upados por favelas de
verão ser alienados ao BNH, na forma esta
belecida em regulamento, a titulo oneroso
ou gratuito, desde que possam ser utlllzados
para fins de Iregularização fundiária e urba
nização especial.

§ 1.0 São considerados favelas, para os
fins previstos neste artigo, os aglomerados
habitacionais desprovidos de infra-estrutu
ra, serviços e equipamentos sociais básicos,
e. com predominância de construções precá
nas.

§ 2.0 Os terrenos adquiridos na forma
deste artigo serão transferidos, preferen
cialmente, aos que os estiverem ocupando,
atendidas as normas estabelecidas em de
creto do Poder Executivo.

Art. 7.° É o Poder Executivo autorizado
a regularizar a ocupação em terrenos de
marinha por pessoas ou empresas que neles
tenham moradia ou neles exerçam ativida
de econômioo.

§ 1.0 A regularização da oc:upação esten
der-se-á exclusivamente à área necessária
para <lS fins de moradia ou atividade pro
dutiva.

§ 2.0 A regularização de que tIlata este
artigo poderá ser efetivada, também, me
diante concessão de uso, prevista no Decre
to-lei n.o 271, de 2B de fevereiro de 1967, de
modo a resguardar os objetivos desta Lei.

AIlt. 8.° Esta Lei entra em vigor na data
de sua publicação.

Art. 9.° Revogam-se ·as disposições em
controoo.

Brasília, 13 de abril de 1982.

MENSAGEM N.O 58, DE 1984
DO PODER EXECUTIVO

Excelentíssimos Senhores Membros do
Congresso Nacional:

Nos termos do art. 51 da Constl·tuição,
tenho a honra de submeter à elevada deli
beração de Vossas Excelências, acompanha
do de Exposição de Motivos do Senhor Mi
nistro de Estado da Agricultura, o anexo
projeto de lei que 'autoriza o Instituto Bra
sileiro de Desenvolvimento Florestal 
mDF a doar o Imóvel que menciona".

Brasilla, 6 de fevereiro de 1984. - João
Figueiredo.

EXP08IÇAo DE MOTIVOS N.o 63, DE 13 Dt
DEZEMBRO DE 1983, DO SENHOR MI
NISTRO DE ESTADO DA AGRICULTURA.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Re-

pública:
A Prefeitura Municipal de Mafra, no Es

tado de Santa Catarina, solicitou ao Insti
tuto Bl'asilelro de Desenvolvimento Flores
tal - lBDF, a doação de uma área urbana
de 34.M3,47m2 (trinta e quatro mil, oito
centos e sessenta e três metros e quarenta
e sete centim€tros quadrados), situada na
quele Município, para, em convênio com a
Fundação Legião Brasileira de Assistênci?o,
execut,arem, na referi4a área, a construçãc
de moradias para família's carentes de re
cursos, que hoje se encontram Instaladas em
terrenos de proprled8ide da Rede Ferroviária
Fed2E"3J S.A., a qual necessita urgentemente
do imóvel para a expansão de suas atiV1
dad4"s.

Bost€I'lormente, em face das enchentes
verifIcadas no Município, o Sr. Prefeito Mu
nicipal solicitou que a. área em apreço ae<l
lhesse, também, as vítimas das chuvas, me
diante doação dos lotes, como forma de Jn
centivo e segurança da famllla.
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Informa o Instituto Brasileiro de Desen
volvimento Florestal - IBDF, não possuir,
até a presente data, qualquer destinação
para o referido imóvel, não havendo, por
tanto, inconveniência em aten-der aos re
cIamos da Prefeitura Munici!Pal de Mafra,
ainda mais quando o objetivo é de ordem
social, uma das metas prioritárias do gover
no de Vossa Excelência.

Nestas condições, e já tendo aquele Insti
tuto cumprido as de,terminaçães previstas
na Lei n.O 6.987, de 13 de abril de 1982, com
manifestação desfavorável à aquisição da
área pelo Banco Nacional da Habitação, te
nho a honra de subme'ter à elev-ada consi
deração de Vossa Excelência o anexo ante
projeto -de lei, que consubsl;anda a medida
;proposta.

Aproveito a oportunidade para renovar a
Vossa Excelência protestos de profundo
respeito. - Angelo Amaury Stabile, Minis
tro da Agricultura.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N.o 24-A, DE 1983

(Da Comissão de Relações ExteriO'l.'eS)
MENSAGEM iN,o 420/82

Aprova o texto do Acordo Básico de
Cooperação Técnica entre o Governo da
República Fed'erativa do Brasil e o Go
verno da República Cooperativista da
Guiana, celebrado em Georgetown. a 29
de janeiro de 1982; tendo pareceres: da
Comissão de Constituição e Justiça,
pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa; e, da Comissão de
Ciência e Tecnologia, pela aprovação.

Brojeto de Decre,to Legislativo n.o 24,
de 1983" a que se referem os pareceres.)

O Congresso Na'cional d€Creta:

Art. 1.0 rJl: aprovado o teXito do Acordo
Básico de Cooper,ação 'I1écnica entre o Go
verno da RepÚ!blica Feder3ltiva do Brasi~ e
o Governo da RepÚ!bJi.ca Cooperativista da
Guiana, eelebrado em Georrgetown, a 29 de
janeiro d,e 1982.

iWt. 2.° Este Dooreto LegIslati'vo enbra
em vigor na data de sua publicação.

Sala da comissão, 18 de maio de 1983. 
Pedro Colin, Viee-Presid€il1te no exercício
da P,residência - Irapuan Costa Júniur, Re
lator.

PARECER DA COMISSÃO
DE íRELAçõElS iEXTmU~

I - 'Relatório
Temos em mãos processo recons,tituido

onde o Excelentí&s,imo SenihOT Presidente
da República submete à consideração do
Congresso Nacional o texto do Acol"do Bá
sico de COOpelração Téenica entr'e o Gover
no da República Federativa do Brasil e o
Governo da República Cooperativista da
Guiana, firmado em Georgetown, em 29 de
janeiro de 1982. A mens3lgem do Pode'r Exe
cutIvo tem o n.O 420 e é datada de 11 de
outubro de 1982.

Pelo texto do Acordo, pretendem os dois
paises promover ·a ". '1' Cooperação tJé,eni
c'a .. ' para meliho.r avaliação de seu$' re
cursos naturais e humanos ... ". São aInda
deSlCdtas no documento as modalid,ades em
que deverá esta cooperação técnica se tra
dum:

"a) permuta de informações cientifi
ro-téc.mcas;

b) aperfeiçoamento -profis-sionaJ ... ;
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c) implementação de projetaIS conjun
tos ... em áreas de interesse comum;

d) intercâmbio de consultores e téc
nicos;

e) organização de seminários e con
ferências;

f) fornecimento de equipamentos e
materiais... ;

g) ,qualquer outra forma de coopera
ção... "

O documento, 'em 1inhas ge.TaiS, trata.
ainda, do financiamento dos tr3lbalhos, do
status dos técnicos envolvidos, do trata
mento dos documentos que v-enham a ser
engendrados em função do acordo, além de
sua validade, entre outros ajustes normais
em doeumentoo binacion'ais.

Sob domínio inglês deSde 1815, denomi
nada Guiana Britânica em 1831, pela uni
ficação das tTês colônias de Berbiee, Esse
qUiÍ'bO e Dem€'ram, tornada Estado Inde
pendente dentro da COmunidade Britânica
em 1966 e proclamada República em 1970,
a Guiana tem, na sua história econômica,
traços que a unem ao Brasil, em função,
principalmente, da identidade de recursos
naturais que a própria continuidade conti
nental suJ-am'ericana nos impõe,.

Lá, como em várias partes, do Bra&i1, a
cana-de-açúcar exerceu papel pr'edominan
te até meados do século XIX. Também, co
mo' ocorreu em várias regiões interioranas
brasHeiras (:São PauLo, Minas, Goiás), a des
cobe,rta do ouro - que lá &e dem em fins
do SJécuIo pass,ado - provocou um aumento
considerável, pooém breve, da atividade eco
nômica. A partir do início do pres,ente sé
culo, ao produção se intensifica, voltada, po
rém, até os dias atuais, para os' setores
primários:açúc3lr, arroz, bauxita, aluminio,
diamantes, madeiras e,tc. COm uma POIPU
laç1io perto do mUhão .de habitantes e com
uma diversifica~ão étnica onde estão pre
sentes os antilhanos, 0& af;ricanv,s e os ín
dios, além de grupos menores, a Guiana
coleciona v,antagens e problemas semelhan
tes aos das demais nações sul-americanas.

Par is'w, por esta identidade, somos de
pareBer, salVlO melhor juizo da comissão,
de que o presente Acordo deve ser apro
vado, nos tel"mos do 3:rt. 44, item I, da
Const~tuição Federal, esperando que dele
possam ad'vir maiores conhecimentos dos
recursos de nossas duas nações, para a pros
peddade de ambas.

n - Voto do Relator
Ante o ex:posto, votamos pela aprovação

do texto do Acordo Básico de Cooperação
Técnica firmado entre o Governa da Repú
blica Federativa do Brasil e o Governo da
Re;pública Coopemtivista da Guiana, na
fo,rma do projoeto de De'Breto Lelgislativo que
apresentamos.

l83ila da Comissão, 18 de maio de 1983. 
Irapuan Costa Júnior, Relator.

m - Parecer da 'Comissão

A Comissão de Relações Exte'rior,es, em
reunião plena, reali2Jada hoj e, 3JprOvou, por
unanimidade, o parecer do Relator, Depu
tado lrapuan Costa Júnior, favoráveJ à
Mensagem n.o 420/82, do Pode.r Exellutivo,
noo ter>mos do Projeto de Decreto Leglisla
tivo anexado à Mensagem.

Estiveram presentes os Deputadú5: Pedm
Coldn, Vice-Presidente no ex:ercício da Pr'e
sidência; Israel Dias-Novaes, Vice-,presi-
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dente; José Carlos Fonseca., Sarney Filllo,
Seixas Dória, Chagas Vasconcelos, Márcio
Macedo, Ossian Amripe. Narton Macedo,
Gorgonio Neto, Irapuan costa Júnior, Mar
ceLo LLnhareG, Homero Santos, Márcio Saitl
tilli, Francis'co Benjamin, José Eudes, Fer
nando Santana, Tobias Alves, Jooé Frejat,
.A!dr.oaldo Cam1Jos, João Hermann, Paulo
Ma'rques, ~gHano Dario, Odilon Salmoria,
Jack&on Barreto, José Machado, Octacilio
Almcida, Nelson Mor,ro, F1lávio Bieill'enbach,
Jonathas Nunes, Rubens Ardenghi, Daso
Coimbra, iRenato Bueno, Milton Reis, Wil
son Falcão, Ubaldo Barem, Júnia Marise,
Ja1'bas Vasconcelos e José Cam!li11go.

Sala da ODmissão, 18 de maio de .1983. 
Pedro Colin, Vice-Pr,esidente' no exel"cício da
Presidência - lrapuan Costa Júnior, Re
lator.

MENSAGEM N.o 420, DE 1982

(Do Poder Executivo)
Submete à. consideração do Congres

so Nacional o texto do Acordo Básico
de Cooperação Técnica entre o Governo
da República Federativa do Brasil e o
Governo da República Cooperativista d'a
Guiana, celebrado em Georgetown, a 29
de janeiro de 1982.

CAs Comissões de Relações Exteriores,
de Constitui~ão e Justiça e de Ciência
e Tecnologia,)

iEJl:celentíssimos Senho,res Membl"Os do
Congresso Nacional:

iEm conformid·ade com o disposto no arti
go 44, inciso I, da COns.tituição Fede'raI, te
nho a honra de submeter à eJevada con
side'ração de VO'ssas Excelências, acompa
nhado de Exposição de Motivos do Senho.r
Ministro de Estado dM Relações Exteriores,
o texto do Acordo Básico de Coo,pe'Tação
'I1écnica entre o Gov'erno da República Fe
derativa -do Brasil e o Governo da Repú
blica Cooperativista da Guiana, celebrado
em Georgetown, a 29 de janeiro de 1982.

Brasília, 11 de outubro de 1982. João
Figueiredo.

Em 1.0 de outubro de 1982.

DCOPT/DAM-II/DAI/217/644 (B46) (B6)
A Sua Excelência o Senhor
João Baptista de Oliveira Figueiredo
Presid,ente da República.

Senhor Presidente,

Como é do conhecimento de Vossa Exce
lência, foi assinado em Georgetwon, em 29
de janeiro de 1982, por ocasião -da minha es
tada naquela capítal, o anexo Acordo Bá
sico de Cooperação Técnica entre o Gover
no da República Federativa do Brasil e ::J
Governo da República Cooperativista da
Guiana.

2. O referido Acordo vísa a sistematizar
e a intensificar a cooperação técnica entre
os dois paises, adequando-a aos respectivos
planos oH políticas de desenvolvimento na
cionais, como apoio complementar aos es
forços internos para atingir objetivo,;; de
desenvolvimento econômico e social.

3. Para esse fim enumera as modalida
des através das quais a cooperação poderá
ser implementada, desde a permuta de in
formações cientifico-técnicas e do inter
câmbio de consultores, <Yl.'ganização de se
minários e de estágios' até a implantação
de projetos conjunto de cooperação técnica
em áreas de interesse comum.

4. Trata-se, assim de importante do
cumento a servir -de base ao estreitamento
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das relações entre ambos 05 países, na, me
dida ~m que contribuirá para a lmplemen
taçáQ de atividades no campo da coopera
ção para o desenvolvimento econômico e
social.

5. Permit'Ü-me, pois, encarecer a Vossa
Excelência a conveniência de o Governo
brasileiro ratificar o presente Acordo, sen
do para tanto necessária a prévia aprova
ção do Congresso Nacional, conforme os
termos do art. 44, inciso I, da Constituição
Federal.

6. N,essas condições, tenho a honra de
remeter um projeto de Mensagem Presi
dencial para que Vossa Excelência se assim
houver por bem encaminhe o texto do Acor
do anexo à aprovaçãio do Poder Legislativo.

Aprove1to a oportunidade para renovar a
Vossa Excelência, Senbor Presidente, os pro
testos do meu mais profundo respeito. 
João Clemente Baena 'Soares.

ACORDO BASICO DE COOPERAÇAO
TÉCNICA ENTRE O GOVERNO DA

REPúBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
E O GOVER..'N"O DA REPúBLICA

COOPERATIVISTA DA GUIANA
O Governo da República Federativa do

Brasil e o Governo da República Coopera
tivista da Guiana,

Doravante denominados Partes Gontra
tantes,

Animados do desejo de promover e de
senvolver as relações existentes entre am
bos os países, e

Conscientes da necessidade de desenvol
ver a cooperação econômica e técnica entre
países em desenvolvimento na base dos prin
cipios da igualdade de direitos, do raspei,to
mútuo pela soberania e da não-ingerência
nos assuntos internos de cada Estado.

Acordam o seguinte:
Artigo I

1. As Partes Contratantes promoverão a
cooperação técnica entre ambos os países
com o objetivo de contribuir para a me
lhor avaliação dos seus recursos naturais
e humanos, esforçando-se para que os pro
gramas e projetos que surj am do presente
Acordo se ajustem à politica e ao plano de
desenvolvimento nos dois países, como apoio
complementar dos ·seus ·esforços internos
para atingir objetivos de desenvolvimento
econômico e social.

2. Para tal, conceder-se-ão mutuamente
todas as facilidades necessárias.

Artigo n
A cooperação técnica entre as Partes Con

tratantes poderá assumir as seguintes mo
dalidades:

a) permuta de informações científico
técnicas;

b) aperfeiçoamento profissional, median
te programas de visitas ou estágios de es
pecialização, por meio de concessão de bol
sas de estudo para especialização técnico
profissional em nível secundário ou de pós
graduação;

c) implementação de projetos conjuntos
ode cooperação técnica em áreas que sejam
de interesse comum;

d) intercâmbio de consultores e técnicos;
e) organização de seminários e conferên

cias',
O fornecimento de equipamentos e ma

teriais necessários à realização de projeto3
específicos ;

DlÃRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção l)

g) qualquer outra forma de cooperação
que venha a ser acordada entre as Partes
Contratan teso

Artigo In
Os programas e projetos de cooperação

técnica referidos no presente Acordo serã:>
objeto de Ajustes Complementares. Os re
feridos Ajustes especificarão os objetivos
de taís programas e projetos, os procedi
mentos de execução bem como M obriga
ções, inclusive financeiras, de cada uma
das partes Ccmtratantes.

Artigo IV
1. O financiamento das modalidades de

cooperação técnica, definidas no artigo II
do presente Acordo, será convencionado pe
las Partes Contratantes em relação a cada
projeto ou programa.

2. As Partes Contratantes poderão soli
citar o financiamento e a participação de
organismos internacionais para a execução
de programas e projetos resultantes da
aplicação do presente Acordo.

Artigo V

O intercâmbio de informações cientifico
técnicas entre as Partes Contratantes e os
seus órgão.> autorizados será efetuado por
via diplomática, em cada caso.

Artigo VI
As P:lIrtes Contratantes concederão, em

seus respectivos territórios, as facilidades
necessárias para que os técnicos e consul
tores possam desempenhar as atividades
decorrentes do pr,esente Acordo.

Artigo vn
As Partes Contratantes assegurarão a03

consultores e técnicos, a serem enviados ao
território da outra Parte em função do pre
sente Acordo, o apoio logistico e facilidades
de transporte e informação requeridos pa
ra o cumprimento das suas funções espe
cíficas e outras facilidades a serem defini
das nos Ajustes Complementares sobre pro
jetosespecíficos.

Artigo VIII

Aos peritos e dentistas de cada Parte
Contratante, designados para exercer suas
funçôes no território da outra Parte, serão
concedidos os privilégios e ísenções dos pe
ritos das Nações Unidas.

Artigo IX

Ambas as Partes Contratantes isentarão,
igualmente, de todos os impostos e demais
gravames, a importação e/ou exportação
de bens, equipamentos e materiais enviados
de um país a outro em decorrência da im
plementação da presente Acordo.

Artigo X

Os consultores a serem enviados, em fun
ção do presente Acordo, da República F1e
derativa do Brasil à República Cooperati
vista da Guiana e vice-versa, guiar-se-ão
pelas disposições dos Ajustes Complemen
tares específicos e estarão sujeitos às leis
e regulamentos vigentes no país anfitrião.

Artigo XI

Cada uma das Partes Contratantes ga
rantirá a não-divulgação dos documentos,
das informações e de outros conhecimen
tos obtidos durante a vigência deste Acor
do, assim como a não- transmissão a uma
terceira parte sem o prévio consentimento
escrito da outra. Parte Contratan,te.
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Artigo XII

O presente Acordo poderá ser modificado
por mútuo consentimento das Partes en
trando as modificações em vigor na form3.
indicada no Artigo XV.

Artigo XIII

O. presente; Acordo terá validade por um
penodo de cmco anos e renovar-se-á taci
tamente por periodos sucessivos de igual
duração.

Artigo XIV

1. O presente Acordo poderá ser denun
clad·o por qualquer das Partes Contratan
tes e seus efeito:" cessarão seis meses após
a data do recebImento da notificacão res-
pectiva. .

_2. A de!?-Úllcia ou expiração do Acordo
nao a:fetara o cumprimento dos programas
e proJetos em execução, 'ainda não concluí
dos, salvo se as Partes Contratantes con
vierem o contrária.

Artigo XV

Cada uma das Partes Contratantes no
tificará :li outra da conclusão dos requisitos
Iegais i~ternos, se existentes, necessários à
aprovaçao do presente Acordo o qual en
trará em vigor na data da ségunda noti
ficação.

F,eito em George·town, aos 29 dias do mês
de janeiro de 1982, em dois exemplares ori
ginais, em português ·e inglês, sendo ambos
os textos igualmente autênticos.

Pelo Governo da República FeCLe,rativa do
Brasil: Ramiro 'Saraiva Guerreiro.

·P·elo Gov·erno da República Cooperati
vista da Guiana: Rasbleigb Esmond Jack
sono

PARECER DA COMI88AO
DE CONSTlTUIÇAO E JUSTliÇA

I - Relatório

O presente Projeto de Decreto Legislativo
n.O 24/33 aprova o texto do Acordo Básico
de Cooperação Técnica entre o Governo da
República Federativa do Brasil .e o Governo
da República Cooperativísta da Guiana, ce
Iebrado em Georgetown a 29 de janeiro de
1982. '

A Mensagem Pl'esidencial n.o 420/82 veio
acompanhada de Exposição de Motivos do
Ministro das Relações Exteriores, devendo
ser ressaltado este trecho:

"2. O referido Acordo visa a síste
matizar e a intensificar a cooperação
técnica entre os dois países,adequan
do-a aos respectivos planos e políticas
de desenvolvimento nacionaís como
apoio complementar aos eSforç~ inter
nos para atingir objetivos de desenvol
vimento econômico e social."

A douta Comissão de Relações Exteriores
manifestou-se pela aprovação do Acordo
"esperando que dele possam advir maiores
conhecimentos dos recursos de nossas duas
nações, para ·a prosperidade de ambas".

É o relatório.

II - Voto do Relator

O art. 44 da Constituição Federal declara
ser da competéncia exclusiva do Congr.esso
Nacional resolver definitivamente sobre os
atos internacionais celebrados pelo Presi
dente da República (item I).



Março de 1984

Essa apreciação será feita através de De
~reto Legislativo (art. 46, item VI, da Lei
Maior), ,estando a iniciativa respaldada
pelo texto do art. 56 do Estatuto Politico.

A técnica legislativa não merece reparos.
Face ao expos'to, manif.esto-me pela cons

titucionalidade, juridicidade 'e boa técnica
legislativa deste p.rojeto de Decreto Legis
lativo n.O 24, de 1983.

Sala da Comissão, 22 de junho de 1983. 
José Melo, Relator.

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

l'euniã.o plenária realizada hole, opinou
unanimemente pela constitucionalidade,
juridicidadee técnica legislativa do Projeto
de Decreto Legislativo n.o 24/83, nos 'termos
do parecer do relator.

Estiveram presentes os Senhores Depu
tados: Bonifácio de Andrade, Presidente;
Brabo de Carvalho, Vice-Presidente; Ar
mando Pinheiro, Antônio Dias, Guido
Moesch, José Mdo, Elquisson Soares, Nilson
Gibson, Gomes da Silva, Jairo Magalhães,
José Genoino, João Divino, Egídio F1erreira
Lima, Valmor Giavarina, Brandão Montei
ro, otávio Cesário, Pimenta da Veiga, Aluí
zio Campos, Hamilton Xavier, Raimundo
Leite, Rondon Pacheco, Theodoro Mendes,
Roberto Freire, Leorne Belém, Gerson Pe
1'es, Francisco Amaral, Jorge Carone e Gas
tone Righi.

Sala da Comissão, 22 de junho de 1983. 
Bonifácio de Andrada, Presidente - José
Melo, Relator.

PARECER DA COMISSÃO
DE CI:Ê:NCIA E TECNOLOGIA

I - Relatório
Está sendo submetido a esta Comissão

Técnica da Câmara o Proje,to de Decreto
Legislativo n.o 24, de 1983, que aprova o tex
to do Acordo Básico de Cooperação Técnica
entre o Governo da Repúbliua Federativa
do Brasil e o Governo da República Coope
rativa da Guiana, celebrado em George
town, a 29 de janeiro de 1982.

Apresentado ao Congresso Nacional atra
vés da Mensagem n.o 420, de 1982, o texto
do referido Acordo já mereceu parecer fa
vorável da Egrégia Comissão de Relações
Exte.riores, onde foi seu relator o ilustre
Deputado Irapuan Costa Júnior.

Trata-se de um documento que estabelece
normas básicas para a implantação de um
amplo acordo de cooperação técnica entre
os dois países, com o objetivo precípuo de
melhor avaliação de seus recursos naturais
e humanos, dentro de um quadro político
internacional em que as duas Nações se de
claram conscientes da necessidade de de
senvolver a cooperação econômica e técnica
entre paises em desenvolvimento, na base
dos principios da igualdade de direitos, do
respeito mútuo pela soberania e da não
ingerência nos assuntos internos de cada
Estado.

Reconhecida a necessidade cada vez
maior de intercâmbio entre os países do
Terceiro Mundo, com vista à pesquisa de
tecnologias adequadas ao seu estágio de mo
dernização, e além disso, com o propósito de
retirá-los de sua situação de dependência
em relaç,ão aos países centrais do sistema
econômico mundial, são tratados como este
que agora examinamos que darão condi
ções para que se criem laços de verdadeira
aproximação entre paises em estágios seme
lhantes de avanço tecnológico.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçiío I)

Brasil e Guiana têm imensas áreas em
que tal intercâmbio poderá frutificar. Com
partilhamos uma extensa fronteira na Re
gião Amazônica, local onde existem proble
mas e possibilidades de desenvolvimento
sobre os quais ,temos ainda muito pouco co
nhecimento. Nada mais váli'do, portanto, do
que criar condições para a troca de expe
riências na área científica e tecnológica,
em todos os campos do conhecimento.

O Acordo prevê, entre as atividades que
serão postas em prática quando da sua im
plementação, a permuta de informações
técnico-científicas; o aperfeiçoamento pro
fissional, mediante ,programas de visitas ou
estágios de especialização; implementação
de ,proje,tos conjuntos de cooperação técnica
em áreas que sejam de interesse comum'
intercâmbio de técnicos; organização de se~
mináriose conferên-cias; fornecimento de
equipamentos e materiais necessários à rea
lização de projetos especificos, etc.

Trata-se, como se pode depreender deste
elenco de atividades propostas, de um acor
do abrangente, em torno do qual se preten
de desenvolver todo um 'conJunto de ativi
dades de intercâmbio com vistas a aumen
tar o fluxo de ,pessoal e de idéias entre as
duas Nações, para uma efetiva transferên
cia de tecnologia.

Uma série de fatores nos aproxima da
Guiana, como aliás dos outros países da Re
gião Amazônica. Interesses comuns e pro
postas desenvolvimentistas compatíveis en
tre si fazem uom que possamos implementar
projetos comunitálios que, por certo con
tribuirão decisivamente para o nosso desen
volvimento e, principalmente, para a dimi
nuição do nosso grau de dependência em
relação aos centrosdisseminadores de tec
nologia.

11 - Voto do Relator

Nos termos do art. 28, § 2.0 do Regimento
Interno, a presente Proposição deve receber
o parecer desta Comissão, para que se pos
sa dar a ela a tramitação regimental. Exa
minada a proposta, e em face das razões ex
postas no Relatório, votamos pela aprovacão
do Projeto de Decreto Legislativo n.O 24:de
1983, que aprova o texto do Acordo Básico
de Cooperação entre o nosso País e a
Guiana.

Sala da Comissão, 24 de novembro de 1983.
Jorge Uequed, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Ciências e Tecnologia, em
reunião realizada em 24 de novembro de
1983, aprovou por unanimidade o parecer
favürável do Relator, Deputado Jorge
Uequed, ao Projeto de Decreto Legislativo
li.o 24, de 1983 (Mensagem n.o 420, de 1982),
da Comissão de Relações Emeriores, que
"aprova o textodü Acordo Básico de Coope
ração Téunicaentl'e o Governo da Repúbli
ca Federativa do Brasil e o Governo da Re
pública Cooperativista da Guiana, celebrado
em Georgetown, a 29 de janeiro de 1982".

EstiveJ."am presentes os Senhores Depu
tados: Fernando Cunha, Presidente; Jorge
Uequed, Relator; Dirceu Carneiro, Antônio
Florêncio, Adail Vettorazzo, Brasílio Caiado,
Irineu Colato, Jorge Vargas e Marcelo
Gato.

Sala da Comissão, 24 de novembro de
1983. - Fernando Cunha, Presidente
Jorge Uequed, Relator.
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PROJETO DE LEI N.O 41-A, DE 1983
(Do Sr. Adhemar Ghisi)

Modifica a redacão do art. 1.0 da Lei
n.o 5.197, de 3 de-janeiro de 1967, que
dispõe sobre a proteção à fauna, e dá
outras providências; tendo pareceres:
da Comissão de Constituição e Justiça,
pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa; e das Comissões de
Agricultura e Política Rural, e de Inte
rior, pela aprovação.

(Projeto, de Lei n.o 41, de 1983, a que
se referem os Pareceres.)

O 'Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 O art. 1.0 da Lei n.o 5.197, de 3

de janeiro de 1937, vigorará -com a seguinte
redação:

"Art. 1.0 Os animais d,e quaisquer
espécies, em qualquer fase de seu de
senvolvimento e que vivem natural
ment,e fora do cativeiro, constituindo a
fauna silvestre, bem como seus ninhos,
abrigos e criadouros naturais são pro
priedades do Estado, sendo proibida a
sua utilização, perseguição, destruição,
caça ou apanha.

~ 1.0 Os membros à!e sociedades or
nitológicas, devidamente regularizadas,
rec,eberão, da autoridade competente,
autorização especial para apanhar pás
saros silvestres destinados a seus vivei
ros, desde que o façam obedecendo às
disposições do art. 10 desta lei.

§ 2.0 A utilização, perseguição, caGa
ou apanha de espécie da fauna silvestre
em terras de -domínio privado, mesmo
quando permitidas na forma dos pará
grafos anteriores, poderão igualmente
ser proibidas pelos respectivos proprie
tários, assumindo estes a responsabili
dade da fiscalização de seus dominios.
Nestas áreas, para a prática do ato de
caça, é necess-ário o consentimento ex
presso ou tácito dos proprietários nos
termos dos arts. 594 a 598 do Código
Civil."

Art. 2.0 Esta lei entrará em vigor na da
ta de sua publicação.

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

Justificação

É possivel que a medida :preconizada nes
te projeto constitua um privilégio.

Mas, é bom que se diga logo, um privi
légio amplamente justificável.

É que a atividade dos membros de socie
dades ornitológicas, mesmo quando apa
nham pássaros silvestres e os colocam em
seus viveiros particulares, jamais poderá
assemelhar-se àquelas em razão das quais
foi editada a Lei n.o 5.197, de 3 de janeiro
de 1967, ou sejam, atividades predatórias,
dizimadoras, antiecológicas.

Ao contrário, tais sociedades, que geral
mente congregam pessoas esclarecidas ou,
quando menos, amantes desinteressados de
pássaros e 'da natureza, têm obje,tivos idên
ticos aos da Lei n.o 5.197, ou seja, dar pro
teção aos pássaros silvestres, abrigando-os,
cuidando deles com especial dedicação e até
construindo-lhes novos habitats, a fim de
permitir a sua proliferação e, pois, perpe
tuação.

Ademrai~~ quem diz viveiro, como está
consIgnado no presente projeto (§ 1.0), por
certo não estará querendo referir-se a
"gaiola", ou aparelhos semelhantes, senão
que local adequado à vida normal dos pás-
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saros, com todas as condições necessárias,
inclusive, à sua reprodução.

Assim, se a Lei n.o 5.197, sendo embora
bastante rigorosa, não se exime de consig
nar algumas exceções (tais são, por exem
plo, as do § 1.0 do art. 1.0; dos §§ 1.0 e 2.°
do art. 3.° do art. 9.°; dos arts. 12 a 14, etc.),
certamente poderá abrigar mais a que aqui
se pretend,e, em nome, justamente, dos ob
jetivos que a fizeram ser editadas e da se
riedade das sociedades ornitológicas, que
nenhum dano causam aos pássaros silves
tres.

Sala das Sessões, 1.0 de março de 1983. 
Adhemar Ghisi.

LEGISLAÇAO CITADA, ANEXADA
PELO AUTOR

LEI N.o 5.197,
DE 3 DE JANEIRO DE 1967

Dispõe sobre a proteção à fauna, e dá
outras providências.

Art. 1.0 Os animais de quaisquer espé
cies, em q.ualquer fase do seu desenvolvi
mento e que vivem naturalmente fora do
cativeiro, constituindo a fauna silvestre,
oom como seus ninhos, abrigos e {:riadouros
naturais são propriedades do Estado, sendo
proibida a sua utilização, perseguição, d'es
truição, caça ou apanha.

§ 1.0 Se peculiaridades regionais compor
tarem o exercício da caça, a permissão será
estabelecida em ato regulamentar do Poder
Público Federal.

§ 2.° A utilização, perseguição, caça ou
apanha de -espécies -da fauna silvestre em
terras de domínio privado, mesmo quando
permitidas na forma do parágrafo anterior,
poderão ser igualmente proibidas pelos res
pectivos propdetários, assumindo estes a
responsabilidade da fiscalização de seus do
mínios. Ne&'>as áreas para a prática do ato
de caça é necessárIo o consentimento ex
pre&'>o ou tácito dos proprietários, nos ter
mos dos arts. 594, 595, 596, 597 e 598 do
Código Civil.

LEI N.o 3.071,
DE 1.0 DE JANEIRO DE 1916
corrigida pela liei n.O 3.725,

de 15 de janeiro de 1919

PARTE ESPECliAL

LIVRO II
Do Direito das Coisas

TíTULO II

Da Propriedade

CAPíTULO m
Da Aquisição e Pel1da
da Propriedade Móvel

SEÇAO I

Da Caça

Art. 594. Observados os regulamentos
administrativos da caça, poderá ela exer
cer-se nas terras públicas, ou na.s parti
culares, com licença de seu dono.

Art. 595. Pertence ao caçador o animal
por ele apreendido. Se o caçador for no
encalço do animal e o tiver ferido, este lhe
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pertencerá, embora outrem o tenha apre
endido.

Art. 596. Não se reputam animais de
caça os domesticados que figurem a seus
donOS. e.nquanto estes lhes andarem à pro
cura.

Art. 597. Se a caca ferida se acolher a
terreno cercado, murado, valado, ou culti
vado, o dono deste, não querendo permitir
a entrada -do caçador, terá que entregar,
ou expelir.

Art. 598. Aquele que penetrar em ter
reno alheio, sem licença do dono, para
caçar, perd,erá para este a caça, que apa
nhar, e responder-lhe-á pelo dano que lhe
cause.

PARECER DA COMJjSSAO DE
CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA

I - Relatório
O pres,ente Projeto de Lei de autoria do

Deputado Adhemar Ghisi, modifica a reda
cão do art. 1.0 da Lei n.o 5.197, d!e 3de
Janeiro de 1967, que dispõe sobroe a prote
ção ,à fauna, e dá outras providências.

Define para os efeitos da aplicação da lei
que os membros de sociedades ornitológicas
poderão apanhar pá&'>aros silvestres desti
nados aos viveiros daquelas instituições.
Dispõe ainda que tal privilégio - como o
próprio Deputado - considera na sua jus
tificação, deverá, no entanto, ser concedido
por autoridade competente, e, apenas a as
sociações devidamente regularizadas, e obe
decendo ainda as disposições do art. 10 da
mesma lei.

11 - Voto do Relator
Compreendemos que os termos do projeto

não contrariam qualquer dispositivo cons
titucional. Além di&'>o a modificação propos
ta amplia as possibilidades de proteção à
fauna, concedendo a entidades efetivamente
preocupadas com a sua preservação o poder
legal de contribuir para guardá-los da sa
nha predatória de interesses Iprivados. Ao
mesmo tempo o projeto de lei reconhece,
por via indireta, que os intere&'>es econômi
cos que movem o sistema não se detém nem
mesmo diante da perspectiva de eliminação
de espécimes raros da nossa fauna, e, tam
bém reconhece a omissão do Estado na {:on
tenção e fiscalização da predação. O Estado
se omite,ona prática, admitindo apenas for
malmente suas responsabilidades.

Diante de&'>e quadro, que s'e constitui num
fato consumado, na verdade, as mudanças
propostas são um paliativo, mas imlportan
te, resta assinalar o paradoxo, aliás típico
de um regime -como esse onde o cerceamen
to da liberdad edos pá&'>aros pa&'>a a ser a
garantia mesmo da sua sobrevivência.

Ante o exposto, opinamos pela constitu
cionalidade, juridicidade' e boa técnica legis
lativa do projeto de Lei n.o 41 de 1983.

Sala das COmissões, 15 de junho de 1983.
- José Genoino Neto, Relator.

111 - Parecer da Comissão,

A Comissão de Constituição e Justiça, em
reunião plenária realizada hoj e, opinou
unanimemente pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa do Projeto
de Lei n.O 41/83, nos termos do parecer do
relator.

Estiveram presentes os Senhores Depu
tados: Bonifácio de Andrada, Presidente;
Brabo de Carvalho, Vice-Presidente; Gerson
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Peres, Osvaldo Melo, Gomes da Silva, Mário
Assad, Hamilton Xavier, José Genoino, Egí
dio F'erreira Lima, Aluizio Campos, Wagner
Lago, Raimundo Leite, otávio Cesário, El
quisson Soares, José Tavares, Djalma Bessa,
Nilson Gibson, Jorge Carone, Theodoro
Moendes, Guido Moesch, Theodorico Ferraço,
Valmor Giavarina, Arnaldo Maciel, Plínio
Martins, Gorgõnio Neto e João Gilberto.

Sala da Comissão, 15 de jun11D de lo983. 
Bonifácio de Andrada, Presidente - José
Genoino, Relator.

PARECER DA COMISSAO DE
AGRI:CULTURA E POLíTICA RURAL

I - Relatório
No nosso ,entendimento, o Projeto de Lei

de autmia do eminente Deputado Adhemar
Gmsi, que modifica a redação do art. 1.0 da
Lei n.o 5.197 de 3 de janeiro de 1967, tem
como finalidade primordial, a regularização
de uma situação de fato já existente.

Em que pese a fiscalização empreendida
pelo Instituto Brasileiro de Desenvolvimen
to Florestal, a ocorrência de apreensão in
discriminada de pássaros é uma constante
em todo o País.

O Parlamentar propôe, como forma de
disciplinação, que os membros das socieda
des ornitológicas recebam autorização de
autoridades -competentes, que lhes permita
a captura de pássaros silvestres, desde que
não haja confrontação com o que dispõe o
art. 10 da referida lei.

A adoção de medidas menos repressivas,
poderá contribuir 'sensivelmente, para a pre
servação da fauna brasileira, considerando
a existência de diversas espécies em fase de
extinção. b cativ,eiro serve também como
medida de segurança, na luta pela sobrevi
vência.

11 - Voto do Relator

Face a exposição feita acima, manifesta
mos no&'>o posicionamento favorável, reco
mendando a aprovação da rnatéria nos ter
mos 'em que foi apresentada.

Sala das OomissÕoes, de de lS83.
- Emídio Perondi.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Agricultura e Política Ru
ral, em sua reunião ordinária do dia 1.0 de
setembro de 1983, opinou, unanimemente,
pela aprovação do Projeto de Lei n.o 41/83,
do Sr. Adhemar Ghisi, noo termos do pare
cerda Relator, Deputado Emídio Perondi.

Estive,ram presentes os Soenhores Depu
tados: Iturival Nascimento, iPresidente;
Emidio Perondi, Relator; José Mendonça de
Morais, Juarez Bernardes, Fernando Gomes,
Marcondes Pereira, Lélio Souza, Cardoso Al
ves, Amilcar Q\1oeiroz, Celso Carvalho, Harry
Amorim, Osvaldo Nascimento', Francisco
Sales, Airton Sandoval, Doreto Campanari,
Carlos Eloy, Saramago Pinheiro, Renato
Cordeiro, Reinhold Stephanes, Aroldo Mo
letta, João Paganella, Maçao Tadano, Bento
Porto, Pedro Ceolin, Adauto Pereira e Wil
dy Vianna.

Sala da Comissão, 1.0 de setembro de 1983.
- Iturival Nascimento, Presidente - EmÍ
dio Perondi, Relator.

PARECER DA COMISSAO DO INTERIOR
I e 11 - Relatório e Voto do Relator

O projeto de lei n.o 41, de lS83, contém no
seu bojo proposta disciplinadora com relação
à apreensão de pássaros, indiscriminada-
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mente, e preconiza que sejam autorizados
membros de sociedades ornitológicas, a
apanhar pásSlaros silvootres destinados a
seus viveiros, desde que o façam obedecendo
às dipsosições do artigo 10 desta lei.

Desd·e que não façam uso comercial dos
mencionados pássaros. Somos pela aprova
ção da matéria. É o nosso parecer. - Luiz
Baptista. Relator.

IH - Parecer da Comissão

A Comissão do Interior, em reunião ordi
nária realizada hoje, opinou, unanimemen
te. pela aprovação do projeto de Lei núme
ro 41/83, nos termos do Parecer do Relator
- Deputado Luiz Baptista.

Estiveram ;presentes os S.enhores Depu
~ados: Inocêncio Oliveira, Presidente;
Evandro Ayr·es de Moura e Heráclito Fortes,
Vice-Presidentes; Geraldo Melo, Paulo Bor
ges, José Luiz Maia, Antônio Pontes, Assis
Canuto, Paulo Guerra, Antônio Mazurek.
,João RebeHo, Albérico cordeiro, Mansueto
de Lavor, Irma Passoni, Milton Brandão, Al
cides Lima, Leur Lomanto, Raul F1erraz.
Dante Oliveira, Nagib Haickel, Luiz Guedes,
Jorge Medauar, Pedro Novais, Domingos
Leonelli, Dilson Fanchin, Jutahy Júnior
Mário Frota, Manoel 'Costa Júnior, Carlos
Alberto D.e Carli, Orlando Bezerra, Wander
ley Mariz, José Mendonça Bezerra, Angelo
Magalhães e Manoel Novaes.

Sala da Comissão, 30 de novembro de 1933.
- Inocêncio Oliveira, Presidente - Luiz
Baptista, Relator.

PROJETO DE RESOLUCAO
iN.o 69-A, DE 1~83 -

(Da Sra. Lúcia Viveiros)
Determina que os projetos de lei e

discursos apresentados pelos Deputados
Federais scjam publicados, em minuta,
em jornal de grande circulação; tendo
parecer da Mesa pela rejeição.

(Proj-eto de Resolução n.O 69, de 1983,
a que se ref·ere o parcc'er.)

A Câmara dos Deputados resolve:

Art. 1.° Todos o projetos de lei e discur
sos apr,esentado spelos Deputados Federais
serão publicados, 'em minuta, em jonlal de
grande circulação no País.

Parágrafo único. A publicação será, sem
pre que possív-el, diária, através de convê
nio entre a Mesa da Câmara dos Depu
tados e o órgão de imprensa.

Art. 2.° As de·spesas decorrentes desta lei
conerão à conta do Fundo Rotativ,o da Câ
mara dos Deputados.

Art. 3.° A presente Resolução entra ·em
vigor na data de sua publicação.

Justificação

Dizem os entendidos ·em política que a
imprensa é o 4.0 Poder da República. Ta
manha é a força de penetração da impren
sa na opinião pública que qualquer notícia
por ela v·eiculada se torna conhecida no
Pais, se o órgão de comunicação circula em
grande parte do território nacional.

2. O Poder Legislativo, um dos três Po
del"es republicanos, não pode nunca disso
ciar-Se da impl"ensa, para que se tom·e real
mente popular, com o seu trabalho conhe
cido nacionalmente, sabendo o povo se os
seus representantes 'Estão dando cumpri
mento a suas promessas 'eleitor:ais, na de
fesa de sua aspirações.
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3. Alguns Deputa.d(),S' sâobastante atuan
tes e, no entanto, por falta de divulgação,
são completamente ignorados, enquanto
outros, que não apresentam projetos nem
fazem discursos, aparecem dia-riamente nos
jornais.

4.Sea imprensa divulgar, ainda que
resumidamente, a atuação legislativa de
cada parlamentar, divulgando-lhe os pro
jetos apresentados, ocorrerá uma verda
deira simbiose integrativae ambos sairão
altamente pl'estigiados: a imprensa, cum
prindo o seu d'ev-er de manter a população
bem informada, e o Poder Legislativo pres
tando contas ao povo do que faz em sua
defesa.

5. Os tratos judiciais são sistematicamen
te divulgados, para ·conhecimento das par
tes. Por que os atos legislativos não podem
ter a mEsma divulgação?

6. Tendo o cuidado, entretanto, de não
provocar aumento da despesa pública, o
pr-csente pro}eto dá como fonte de custeio
o Fundo Rotativo da Câmara dos Depu
tados, cujo.s recursos cremos cobrir a con
tento .as despEsas necessárias.

É este o projeto que temos a honra de
submeter aos Caros Colegas, na c.erteza de
que o apoiarão e o transformarão em lei
interna oportuna e justa.

Sala das SEssões, 8 de junho de 1933. 
Lúcia Viveh~os.

PARECER DO TERCEmO-SECRETARIO

I e 11 - Relatório e Voto do Relator
Propõe a nobre Deputada Lúcia Viveiros

que, a expensas da Câmara dos Deputados,
os projetos de lei e discursos apresentados
pelos Deputados Federais sej am publicados,
em minuta, em jornal de grande circulação.

Da Justificação de sua proposta, destaca
mos, para análise, três aspectos:

1) "o Poder Legislativo, um dos três Po
deres republicanos, não pode nunca disso
ciar-se da imprensa, para que se torne l"eal
mente popular ... "; 2) " ... a imprensa,
cumprindo o seu dever de manter a popu
lação bem informada, ·e o Poder Legislativo,
prestando contas ao povo do que faz em
sua def.esa."; 3) "oos atos judiciais são sis
tematicamente divulgados para. conheci
mento das partes. Por que os atos legisla
tivos não podem ter a mesma divulgação?"

É inquestionável a importância da Im
prensa como .elo de ligação entre o Poder
Legislativo 'EJ 'Ü povo, considerando-s'e o já
consagrado princípio científico da COmu
nicação Social, segundo· o qual a existência
de uma mensagem (a ação legif.erante) exi
ge um emitente ('0 Poder Legislativo), um
canal condutor (a Imprensa) ·e um reCJeptor
(a Sociedad·e).

A ação legiferante decorr.e,em última
análise, das exigências de evolução social.
Como formadora e orientadora da opinião
pública, a Imprensa ·exel'C'e, intrinsicamen
te, missão crítica e analítica.

A divulgação dos atos Iegislativos não di
fere em intensidade da dos atos judiciais.
Para os doioS casos são ·empregados os veí
culos de divulgação oficiais e privados. Po
de ocorrer alguma v.a.riação de ordem téc
nica, mas esta deve ser atribuída à.s carac
teristicas ,específicas de cada veículo.

Feitas' tais observações, consideramos in
viável a proposta da nobre Deputada Lú
cia Viveiros, pois preconiza uma uniformi
zação de procedimentos dos jornais na
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abordagem jornalística dos trabalhos do Po
der Legislativo, quando cada órgão de' co
municação social serve a determinada co
munidadee a um público ·específico. Cada
jornal tem um ,enfoque diferente e um cri
tério peculiar na avaliação de um fato que
será noticiado.

Excluida a divulgação gerada pelo inte
resse do próprio jornal, em decorrência da
importância da noticia, só resta a alter
nativa de divulgação paga, como propõe a
nobre Deputada Lúcia Viveiros, com ·espaço
res'ervado para o Poder Legislativo. Ness'e;
caso, ficaria. caracterizada a propaganda e
a publicidade compulsórias, nada recomen
dável, nem tampouco democrática: seria o
ressurgimento de um novo DIP, desta vez
a serviço do Congresso Nacional, quando em
".erdade o funcionamento ·e a percussão dos
nossos trabalhos decorrem de nossa própria
atividade, fiel aos anseios da Socieda.de, de
quem somos os legitimos porta-vozes.

Somos, portanto, pela rej'eição da pro
posta da nobre Deputada Lúcia Viveiros,
s.m.j. - Francisco Studart, Relator.

IH - Parecer da Mesa

A Mesa, ·na reunião de hoJe, presentes os
Senhores Deputados Flávio Marcílio, Presi
dente; Paulino Cícero de Vasconcellos, 1.0_
Vice-Presidente; Walber Guimarães, 2.°_
Vice-Presidente; Ary Kffuri, 2.0-Secret(irio;
e Francisco Studart, 3.0-Secretário (rela
tor); aprovou o parecer do relator, pela !'e
jeição do Projeto de Resolução n.O 69, de
1983, que "determina que os proJetos de lei
e discursos apresentados pelos Deputados
Federais sejam publicados, em minuta, em
jornal de grande circulação".

Sala das Reuniões, 2 de dezembro de 1983.
Flávio Marcílio, Presidente da Câmara dos
D:o.putados.

PROJETO DE LEI N.O 219-A, DE 1983
(Do Sr. Ronan Ti·to)

Altera a Lei n.O 5.540, de 28 de no
vembro de 1968, urâficando a data de
realização do concurso vestibular em
todo o País; tendo pareceres: da Co
missão de Constituição e Justiça, pela
constitucionalida'd'c, juridicidade e téc
nica legislativa; e, dl!- Comissão de Edu
cação e Cultura, pela aprovação.

(Projeto de Lei n.O 219, de 19S3, a que
se ref,erem os pareceres.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 O art. 21 da Lei n.O 5.540, d·e

23 de nOV1embro de 1968, é acrescido do se
guinte parágrafo., renumerado com o § 1.0
o atual parágrafo único:

"Art. 21. .
§ 1.0 .

§ 2.° Em ·todas as instituições de en
sino superior do País, oficiais e parti
cular·es, o concurso vestibular será rea
lizado em data única a ser fixada pelo
Ministério da Educação ·e Cultura."

Art. 2.° A presente leti ·entraráem vigor
na data de sua publicação.

A'rt. 3.° Revogam-se as disposições em
contrário.

Justificação
Dever primordial do Estado (a,rt. 176,

caput, da Constituição Federal), o ensino
não tem merecido a menor atenção do"
Pod·el"e.s Públicos. Por todo o País medra
a nociva indústria da educação que, na mão
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da iniciativa particular, tem servldD par·a
o enriquecimento injustificado de alguns
e a má-formação de gerações que já co
meçam a dirigir a Nação.

Abstraindo-nos das incontáveis criticas
que mereoem o ensino de 1.0 e 2.0 graus,
concentramos nossa atencão no ensino su
perior para denunciar a nefanda injustiça
social que vem grassanclo nos exames v·es
tibulares, em função das diferentes datas
àe. sua realização.

A exceção das instituições federais em
que 00 vestibular é realizado 'em data uni
forme, consoante determina o art. 5.0 do
Decreto n.o 68.908/71, as entidades parti
culares de ensino podem l'ealizar seus ,exa
'mes de modo a concluí-los em até 30 dias
a partir da data inicial fixada para as pri
meiras.

Essa elasticidade vem permitindo que
candidatos de maior poder aquisitivo fa
çam inscrições em várias escolas de ní
v,el -superior, haVlEilldo casoCJs, mesmo:, -em
que até meios de transportes nobres, como
avião particular, ·são uti-lizados para pro
porcionar aos vestibulandos mais bem aqui
nhoados financeiramente um leque de
oportunidades de ingresso ,em um curso su
perior.

O fato de possibilitara um mesmoCJ can
didato duas ou mais alternativas doe gal
gar um curso d·e graduação teria pouca Te
percussão se o País dispuslesse de amplo nú
me·ro de vagas. A realidade. porém, é que
as vagas são escassas e como os candida
tos de maiores tecursos financeiros são, na
turalmente, os melhor,es preparados pa·ra
o Vlestibular, é fácil de concluir que o >es
tudante pobre está cada vez mais alijado
do ensino superior.

Considerando-s,e, por outro lado, que 70%
(setenta por cento) das vagaos - Boletim
Informativo SESU/MEC (julho/80), são ofe
recidas pelos estabe1e,cimentos particulares,
não é difícil entr,ever o elev-ado lucro des
sas institUlições, através da multiplicida
de de taxas de inscrição no vestibular, pro
piciada por v,estibulando$ que podem pr.es
tar os exames em várias escolas.

Não se vislumbre em nossa análise que
sejamos cont~a a iniciativa particular ou
aV1ESSO oà riqueza particular. Por mais cri
ticável seja o regime capitalista, nele vi
vemos, niio nos cabendo 'extirpá-Io mas
apref'eiçoar-lhes as instituiçõles de modo
,a alcançar o máximo de bem-eoStar social.

De há muito o conceito de igualdade pe
rantea lei (a-rt. 153, § 1.0 da Constituição
FederaD, inegáv·el conquista do Estado LI
beral, le,stá superado como igualdade abso
luta. No Estado Social de hoj e, toda a or
dem eClonômica deve :estar voltada par.a
a justiça saciale quando está em jogO o in
teresse coletivo, ·este prevaÍle:ce Bobre os di
reitos individuais. A propriedade, por
exemplo, é um direito individual (art. 153,
§ 22), mas há de exercer uma funcão so-
cial (art. 160, UI). "

O Estado moderno, pois, há de voltar
toda. sua atenção para o bem coletivo e
uma das -regras básicas de sua ,ação é ,exa
tamente a de tratar desigualmente os de
siguais para que a igualdade perantle a lei
se cumpra.

Ora, o sistema de vestibula,r vig,ente re
tira aos mais pobres o acesso 'ao 'ensino
superior, permitindo aos de maiores recur
sos uma g,ama de alternativas e à indústria
de educação um lucro injustificado. É hora
do Estado intervIr, regulando o assunto de
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modo que se promova maior justiça so
cial.

É bem verdade que as causas dessa dis
torção no ensino são múltiplas. Na impos
sibilidade de atacá-las todas d,e uma vez,
em virtude da complexidade que encerram,
uma delas, contudo, está a nosso alcance
e de há muito reclama solucão: a unifi
cação de datas dos exames vestibulares para
todo o País.

É nesse sentido nossa proposta. Se apro
vada, temos convicção de que propiciará
maior regionalização dos vestibulal'Es, maior
oportunidade para os candidatos de pou
cos recursos e, quiçá, melhor nível de en
sino.

A última premissa é verdadeira, na me
dida em que as instituições particulares ,se
compenetrem de que a escolha dos candi
datos, considerando-se a oportunidade úni
ca, deverá -recair naquela~ entidade-5 que
lhes puderem oferecer ,a melhor educação.

Em face do 'exposto, submetemos o pre
sente projeto à apreciação dos nobres pa
res, esperando merecer a acolhida de sem
pre.

Sala das Comissões, de de 1983.
Ronan Tito.

LEGISLAÇlíO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇlíO DAS COMISSõES

PERMANENTES

LEI N.o 5.540,
DE 28 DE NOVEMBRO DE 1968
Fixa nonnas de organização e funcio

namento do ensino superior e sua arti
culação com a escola média, e dá outras
providências.

CAPÍ'DULO I
Do Ensino :Superior

Art. 21. O concurso vestibular, referido
na. letra a do art. 17, abrangerá os conheci
mentos comuns às diversas formas de edu
cação do segundo grau B·em ultrapassar es
te nivel de, complexidade para .avaliara for
mação recebida pelos candidatos e sua apti
dão intelectual para estudos superiores.

Parágrafo único. Dentm do prazo de três
anos, a contar da vigência desta lei, o con
curso vestibular será idêntico, em seu con
t,eúdo, prura todos os curso·s ou áre-as de co
nhecimentos afins, 'e unificado, ,em sua exe
cução, na mesma universidade ou federação
de eseolas, ou no mesmo estabelecimento
isolado de organização pluricurricular, de
acordo com os estatutos e 'l'egimen1Jos.

DECRETO N.o 68.908,
DE 13 DE J'UIJHO DE 1971

Dispõe sobre Concurso Vestibular para
admissão aos cursos superiores de gra
duação.

O Pl'esidente da República, usando das
atribuições que' lhe confer,e o art. 81, itens
UI ,e V, da Constituição e regulamentando
o disposto nos arts. 17, letra a, ,e 21, da Lei
n.O 5.540, de 28 de novembro de 1968, e no
art. 4.0 do Decreto-lei n.o 464, de 11 de fe-
vereiro de 1969, decreta: .

Art. 1,0 A admissão aos cursos superiores
de graduação s,erá Deita mediante classifi
cação, em Concurso V-estibular, dos candi
datos que tenham escolarização completa
de nível colegial ou equivalente.

Março de 1984

Art. 2.0 O concurso vestibular f-ar-se-á ri
gorosament,e pelo processo classifícatário,
com o aproVleitamento dos candidatos até o
limite das vagas fixadas no -edital, excluin
do-se o candidato com resultado nulo em
qualquer das provas.

Parágrafo Ul1lCO. A classificação dos
candidatos far-se-á na ordem decrescente
dos resultados obtidos no Concurso Vestibu
lar, lev,ando-se -em conta a sua fo=ação de
grau médio e sua aptidão para pross'egui
mento de estudos em grau superior.

Art. 3.0 O Concurso Vestibular será aber
to por meio de Edital em que, além de ou
tros elementos julgados necessários, se di
vulgarão as normas 'Estatutá-rias ou regi
mentais que o ·regulem e se anunciarão as
vagas abertas para o ,correspondente perío
do letivo, em toda a instituição ou em cada
áJrea do 1.0 cicJo ou ainda quando for o caso,
em curso único mantido por estabelecimen
to isolado.

Art. 4.° A inscricão no Concurso Vlesti
bular será concedida à vista da prova de
escolarização de grau médio ·e dos demais
documentos exigidos bem como de paga
mento da taxa respectiva.

§ 1.0 A prova de escolarização de grau
médio, a juízo da instituição responsável,
poderá '::,sr apresentada até a data fixada
para matrícula, considerando-se nula para
todos os efeitos a classificação do candida
to quando assim não ocorrer.

§ 2.0 A Comissão de Encargos Educacio
nais instituida junto ao Conselho Fede,ral
de Educação na fo=a do Decreto-lei n.o
532, de 16 de abril de 1969, é atribuída eom
petencia para 'regulamentar o valor das ta
xas de inscrição ao Concurso Vestibular.

§ 3.0 Encerradas as inscrições, bem como
após a realização dos vestibulares, as ins
tituições deverã-o comunicar ao Departa
mento de Assuntos Uni'l'ersitários do Minis-
tério da Educação e Cultura todos os dados
relativos ao concurso v·estibular.

Art. 5.0 Nas instituições oficiais, o Con
CUDSO Vestibular realizar-se-á para todo o
TEorritório Nacional, ou para as diferentes
regiões, ·em data a ser fixada pelo Depar
tamento de Assuntos Universitários do Mi
nistério da Educação e Cultura.

Parágrafo único. A fim de atender às
instituições que tendo dividido em dois pe
ríod:os o ano Ietivo regular, ,esposam a prá
tica, de dois vestibulares anuais, também
será fixada, para todo Território Nacional,
a data de realização do concurso vestibular
para o s.egundo período letivo.

Art. 6.0 As provas do Concurso Vestibular
deverão limitar-se em .conteúdo às discipli
nas obrigatórias do ,ensino die grau médio,
,acrescidas eventualmente de uma língua
estrang,eira moderna, e revestir complexida
de que não ultrapasse o nível de uma escola
rização regular desse grau.

§ 1.0 As provas do Concurso Vestibular
serão organizadas com utilização de técni
cas queasB,eglU"em, a partir dos conheci
mentos exigidos, uma verificação de aptidão
para estudos superiores, sem vinculação a
cursos ou ciclos de formação 'Profissional.

§ 2.0 As provas do Concurso Vestibular
s-erão idênticas para toda a instituição ou
para o grupo de instituições nlele interessa
das, admitindo-se prefixação de perfis e ou
trrus formas de ponderação por universidade,
f.ederação de escolas ou estabelecimento iso
lado e por áneas 'em que se desdobre o 1.0

Ciclo.
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Art.7.0 A elaboração, a aplicação e o 1ul
gamento das provas, assim como a classifi
cação dos candidatos serão centralizados em
órgão próprio da instituição ou do grupo de
instituições· para que se l'ealiza o concurso.

Parágrafo único. O Ministério da Edu
cação e Cultura por intermédio do seu De
partamento de Assuntos Universitários,
atuará junto às instituições públicas e pri
vadas de ensino superior visando à sua asso
ciação, na mesma localidade ou em locali
dades dif·erentes, para realização conjunta
do Concurso Vestibular, num proc.esso gra
dual de unificação que deverá alcançar 'l'e
giões cada v;ez mais amplas do País.

Art.8 ..0 O planejamento e a execução do
Concurso Vestibular, na forma do artigo an
terior, poderão ser deferidos a organizações
especializadas, públicas ou privadas, perten
centes às próprias instituições ou estranhas
a elas.

Parágrafo único. As organizações espe
cializadas a que se ,refere este artigo deve
rão funcionar ,em caráter permanente, pro
iIDov-endo análises críti-cas dos -resultados
obtidos em vestibulares anteriores, bem co
rno d-esenvolv-endo estudos ,e adotando pro
vidênciascom vistas a um constante aper
:teiçoamento do Concurso em sua concep
ção, lem s'eu conteúdo e na forma de sua
execução.

Art. 9.° Os resultados do concurso v,esti
bular são válidos, apenas, para o período
letivo imediatamente subseqüente à sua rea
lização, não sendo necessária a guarda da
documentação dos candidatos Por pra2io su
perior ao do referido período letivo.

Art. 10. Este Decreto entrará em vigor
na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

Brasília, 13 de julho de 1971, 150.° da In
dependência e 83.° da República. - EMiLIO
G. MÉDICI - Jarbas G. Passarinho.

DECRETO N.o 79.298,
DE 24 DE FEVEREIRO DE 1977
Altera o Decreto n.O 68.908, de 13 de

de julho de 1971, e dá outras provi'dên
cías.

O Presidente da República, usando das
.atribuições que lhe confere o art. 81, item
lII, da Constituição, decreta:

Art. 1.0 O -concurso v,estibular das insti
tuições f,ederais ,e particulal'es que compõem
o sistema federal de -ensino superior reg-er
se-á, a partIr de 1.0 de janeiro de 1978, pelo
Decl'eto n.O 68.908, de 13 de julho de 1971,
'Com as seguint,es alterações:

a) introdução, a critério da instituição,
de provas de habilidades lespecíficas para
Cursos que, por sua natureza as justifi
quem;

b) possibilidade de :1'ealização do concur
80 v-estibu1arem mais- de uma etapa;

e) utilização de mecanísmos deaf,erição
que assegul1ema participação, na -etapa fi
nal do processo cIassificatório, apenas dos
candidatos que comprovem um mínimo de
conhecimento a nível de 2.° grau e deapti
dão para prosseguimento de es,tudos em
curso superior;

íl) inclusão obrigatória de prova ou quelS
tão de red-ação em língua portuguesa;

'e) fixação, pelo Ministério da Educação
e Cultura, de data pa-ra início da realiza
ção do concurso vestibular nas instituições
federais, e de período em que será realizado
o das particulal1es.
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Parágrafo único. Não ocorrendo o pre
enchimento doe todas as vagas, exceto quan
do conseqüência de número insuficiente de
candidatos, poderão s-er realizados novos
concursos vestibulares para pl'eenchimJento
das vagas remanescentes, no mesmo perío
do ou períodos letivos, obedecidas, sempre,
as mesmas normas eas instruções normati
vas previstas no art. 3.° deste."Decreto.

Art. 2.° As demais instituições de ensino
superior, não componentes do sistema fe
deral, definirão seus próprios concursos ves
tibulares, obedecido o disposto na alinea
"aI' do art. 17 e no art. 21 da Lei n.O 5.540,
d,e 28 de novembro de 1968, e no art. 4.° do
Decreto-lei n.o 464, de 11 de fevereiro de
1969. -

Art. 3.° O Ministério da Educação e Cul
tura baixará as instruções normativas que
se fizel'em necessárias à e:x:ecução deste De
creto.

Art.4.0 Ficam l'evogados os ,arts. 2.° e s,eu
parágrafo único, 5.° e seu parágr,afo único,
6.° 'e seus parágrafos, e (} parágrafo único
do art. 7.° do Decr,eto n.o 68.908, de 13 de
julho de 1971, e demaís disposições -em con
trário.

Art.5.0 Este Decreto entrará em vigor na
data de sua publicação.

BrasíUa, 24 de fevereiro de 1977; 156.° da
Independência e 89.° da República.

ERNESTO GEISEL -, Ney Braga.

PARECER DA COMISSaO DE
CONSTITUIÇãO E JUSTIÇA

I - Relatório

O nobre Deputado Ronan Tito é autor
desbe P'rojet'Ü de Lei que intenta, mediante
acréscimo de § 2.0 ,ao art. 21 da Lei n.o
5. 540,de 1968, estabelecer:

"§ 2.° Em todas as instituições de
ensino superior do País, oficiaís e par
ticulares, o concurso vestibular será rea
lizadoem data única a ser fixada pelo
Ministério da Educação e' Cultu:1'a."

Em sua justificação o autor afirma:

"O fato de pos-sibilitar ,a um mesmo
candIdato duas ou mais alternativas de
galgar um curso de graduação teria pou
ca repercussão se o Pais dispusesse de
amplo número de vagas. A 'realidade,
porém, é que as vagas são escassas e
como os candidatos de maiores recursos
financ-eiros são, naturalmente, os me
lhol'e.~ preparados para o vestibular, é
fácil de concluir que o estudante pobre
está cada v'ez mais alijado do ensino su
perior."

É o relatório.

II - Voto do Relator
Na forma regimental, cumpre-nos dizer

da constitucionalidade, juridicidade e técni
c.a legislativa (§ 4.° do art. 28).

A competência da União para legisrar está
inscrita na alínea q do inciso XVII do art.
8.° da Lei Maior enquanto o poder de inicia
tiVa está _l1espaldado pelo art. 56, ei& que não
se acham presentes as restrições apresenta
das pelos arts. 5-7, 65 e 115, inciso li.

A atribuição é do congr-esso Nacional, com
a apl'eciação pre"idencial (-a·rt. 43), a s-er
exercida através da lei ordinária (art. 46,
inciso UI).
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A nosso ver, a proposição deve ser consi
derada constitucional, jurídica, e lav-rada em
boa técnica legislativa.

Sala das Comissões, 31 de maio de 1983. 
Guido Moeseh,Relator.

UI - Parecer da Comissão
A Comissão de Constituição le Justiça, -em

reunião de sua Turma "A" realizada hoje,
opinou unanimemente pela constitucionali
dade, juridicidade e técnica legislativ,s. do
Projoeto de Lei n.O 219, de 1983, nos 'termo"
do pareDer do relator.

Estiveram presentes os Senhores Depu
tados: Bonifácio de Andrada, Presidente;
Rondon Pacheco, Jorg-e Arbage, Gerson Pe
res, Guido Müesch, José Melo, Nilson Gib
son, Walter Casanova, José Genoino, Júlio
Martins, Raymundo Asfora, Egídio Ferreira
Lima, José Tavares, Aluízio Campos, Ar
mando Pinheiro, Gomes da Silva, Robe-rto
Freil'e e Joaci! Pel'eira.

Sala da Comissão, 31 de maio de 1983. 
Bonifácio de Andrada, Presidlente - Guido
MO'eSch, Relator.

PARECER DA OOMISSaO DE
EDUCAiÇAO E CUL'IlURA

I - Relatório
O nobre Deputado Ronan Tito vem de

apresentar o presente projeto de lei que,
acres,c,entando um § 2.° 'ao artigo 21 da Lei
n.O 5.540, de 1968, pretende estabelecer uma
data únIca p:1;ra realização do concurso ves
tibular em todas as instItuições de ensino
superior do País, oficiais e particulares, a
ser fixada pelo MinistérIo da Educação e
Cultura.

A Comissão de Constituição e Justiça
opinou unanimemente pela constitucionali
dade, juridicidade e boa técnica legislativa
do projeto.

Compete, agora, a esta Comissão, mani
fest3Jr-se de acordo com o art. 28, § 7.° do
R-egimento Interno da Câmara dos Depu
tados, no âmbito de sua competêncIa.

Justificando sua proposição o autor do
projeto enfatiza que:

"Dever primordial do Estado (art. 176,
caput, da Constituição F1eder,al), O en
sino não tem merecido a menor atenção
dos Podel'es Públicos. Por todo o Pais
medra a nociva indústria da leducação
que, na mão da iniciativa pal'ticular,
,tem óiervido para o enriquecimento in
justificado de -alguns e a má formação
de gerações que já começam a dirigir
-a Nação.

Abstraindo-nos das incontáveis crí
ticas que merecem o lensino de 1.0 e 2.°
graus, concentramos nossa atenção nO'
-ensino superior para denunciar a ne
fanda injustiça social que v-em gras
sando nos ,exames vestibulares, em fun
ção das diferentes datas de sua realiza
ção.

A -exceção das instituições fed·erais
-em que o vestibular é realizado em data
uniforme, consoante determina o art.
5.° do Decl'eto n.O 68.908/71, ,a.'> 'entida
des particulares de ensino podem rea
lizar seus e:x:ames de modo a concluí-los
em até 30 dias a partir da data inicial
fIxada para ,as primeiras.

Essa elasticidad€ v-em permitindo que
candidatos de maior poder aquisitivo
façam Inscrições em várias escolas de
nível superior, haV1endo casos, mesmo,
em que até meios de transportes nobres,
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como aVIa0 particular, são utilizadoo
para proporcionar aos vestibulandos
mais bem aquinhoados financeiramente
um l!!que de oportunidades de ingresso
em um curso superior.

O fato de possibilitara um mesmo
candidato duas ou mais alternativas de
galgar um curso .de graduação te·ria
·pouca J)epercussão se o P,aís díspusesse
de amplo número die vagas. A 'realida
de, porém, é que as vagas são escassas
'e como os candidatos de maiores re
cursos financeiros são, naturalme.nbe,
os melhores preparados para o v,esti
bular, é fácil de concluir que o estu
dantle pobre eBtácada vez mais alijado
do .ensino superior."

Por outro lado, é bastante significativo,
tendo em vísta as ,razões apresentadas pelo
autor, que sendo 70% das vagas de ingresso
no ensino univ,ersitário, oferectdas pelos es
tabelecimentos particulares, tal circunstân
cia além de propiciar, como é óbvio, um ·alto
nível de lucratividade a essas instituições,
acaba se constituindo numa autêntica "re
pescagem de vestibulandos, logieamente
que dentre aqueles de maior podoeraquisi
tivo, capa2ies,portanto de custear as diver
saIS taxas de inscriçõelS.

A consciência da correlação indispensável
entJ)e desenvolvimento ·e educação é hoje
um condicionamento fundamental no es
forço de qualqUJer país com a formação e
capacitação de seus recursos humanos.

No Brasil, o concurso vestibular é ainda
uma meta, onde todos estudam basicamente
o que nele Berá exigido, fato esse que numa
inusitada inv·ersão de. valor·es ·e objetivos
passa a ser o -denomina-dor eomum a .roedi
:recionar e guiar os pasSQs dos estabeleci
mentos de nível médio, romo também e
principalm.ente dos conhecidos ".cursinhos
prepa·ratórios", altamente lelitistas e comer
cializados.

Assim sendo, e considerando que ,as ins
tituições universitárias estatais já são
número inf1erior, por ísso mesmo devem se
posicionar para os estudantes de menor
renda ou das 'camadas mais pobres da po
pulação, realizando dessa forma de manei
,ra mais autêntica -e obj.etiva a premissa so
cial de maior democratização no ingresso
na universidade brasileira.

fi - Voto do Relator

Diante do exposto, somos pela aprovação
do projeto de lei ora em apreciação nesta
douta Comissão.

Sala -da Comissão, 30 de ·novembro de
1983. - Randolfo Bittencourt.

m - Pareoer da Comissão

A Comissão de Educação e Cu:ltum, em
sua reunião ordinária, realizada em 30 de
nov.embro de 1983, opinou, unanimemente,
pela aprov'ação do Projeto de Lei n.O 219/83.
do Sr. Ronan Tito, que "altera a Lei n.o

5.540, de 28 de nov·embro de 1968, unifican
do a data de vealização do conourso vesti
bular em todo o País", nos :termos do pa
l'ecer -do Relator, Deputado Randolfo Bit
tencourt.

Estiveram presentes os Srs. Deputados:
João Faustino, Presidente; Flerreira Mar
tins e Hermes Zaneti, Vice-Presldenbes;
Rômulo Galvão, Wall F1erraz, Celso Peça
nha, Randolfo Bittlencourt, MUdo Teles,
Márcio Braga, Oly Facchin, Dionísio Hage,
Dareillo Ay·res, OasíJldo Maldaner, Walter
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CasaJ:lOVa., João Bastos, Carlos Bant'Ana.,
Francisco Dias, Tobiae Alves e Stélio mas.

Sa.ra da Comissão, 30 de novembro de
1983. - loão Faustino, Presidente - Ran
doIfo Bittcncourt, Relator.

PROJETO DE LEI N.O 307, DE 1983

(iDo Sr. Alcides Franclooato)
Adita. parágrafo ao art. 19 da. Lei

n.O 6.649, de 16 de maio de 1979, que
"regula a. locação predial urbana e dá
outras providências;" tendo pa.receres:
da. Comissão de Constituição e .Justiça,
pela. constitucwnalidade, juridicidad'e,
técnica legislativa e, no mérito, pela
aprovação; e da Comissão de Interior,
pela aprovação, contra 00 votos dos Srs.
Manoel Costa .Júnior e Dante de Oli
veira.

Projeto de Dei n.O 307, de 1983, a que
se r€'fel'em os pa:r,eceres.)

O Congresso NaeiDnal decre:ta:
krt. 1.0 O art. 1:9 da Lei n.O 6.61409, de

16 de maio de 1.979, que regula a locação
urbana, ·paslSa a vigorar acresddo da disp::J'
sição Infra:

"§ 3.0 As despe,sas ordmáTi'a,s -de condo
mínio só poderão ser cobradas ao lo'catário
a ,partir do mês a que se Te1fe're, ficando ve
dada a sua >c,obrança antecipada."

Art. 2.° A pvesente l·ei entra,rá em vigor
à data de sua publicação.

Justificação

lDispõe a Lei n.O 6.649/79, no seu art. 4,5,
IH, const.ituir-se contravenção penal a co
brança a,nte·cipada do aluguel, salvo o que
menciona.

Ora, há um conflito entre ess·e disposi
tivo, 'que prooU'l'a am1parar os locatários e
o 'que determinam algumas convenções,
quando obrigam, inodíscriminada:mente, con
dôminos :e locatários ao pagamento ante
cipado e trimes·tl'al das despesas de coll{!ü
mínio.

É indis'cutível que a .par'te mais fra:ca
num contJ)a,to de locação é o locatário. To
das as oláusula.s buscam maJs proteger o
locador. Em /5'er,al o locatálrio,e somente
ele, arca com todas aI'> obrigações e 'resopooll
sabilidac1es.

O nosso intuito, oom est'a pr::Jpol3.içálo, é
corrigir faJlha da legíslação que r-e,gula aqwe
le relacio,namento. Dada sua prO'cedência,
contamosoom a llJjuda -de nossos eminentes
pa'l'M, nesta Oasa e no Senado, para sua
el-evaçáo em llei.

Sala das Ste.ssões, 23 dte março doe 1983. 
Alcides :F1ranciscato.

LEGISLAÇAO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇAO DAS COMISSõES

PERMANENTES

LEJj iN.o 6.649,
DE 16 DE 'MAlIO DE 197·9

Regula a locação pred'ial urbana e dá
outras providências.

O :&esidenlte -da. República:
]laço saber que O' congresso Naciooall de

creta e eu sanciono a seguinte lei:
CAPíTULO r

Disposições Ge:rah
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SEÇãO nr
Dos Deveres do Locador e do Locatário

Art. 19. O lo,catário é obrIgado:
I - a servir-se do pr-édio locado pa·ra o

uso conveneionado ou presumi-do, cmnpatí
vel com a natureza deste e com os fins a
que s~ destina, devendo tratá-lo com {} mes
mo cuid,ado, como se fO&Slc E·eu;

'lI - a pagar pontualmente o aluguel,
no prazo ajustado, ou, na falta de ajuste,
a·té o dia dez do mês' seguinte a:o vencido;

III - a levar ao conih:ecimento do locadc'r
as turbações de terc·ci'ros;

IV - a restituir o prédio, finda a loca
ção, no esta-do em qwe o recebeu, salvo as
deteriorações decorr-entes do uso normal;

V - a pagar os enca.rgos -de limpeza,
força e luz, água e saneamento, bem como
as deíSrpesas ordinárIas de CO'Il-domínio.

§ 1.0 Por doespesas ordináJrias de condo
rnInio entendem-se as necessárias à admi
nistraçãD respectiva, a. saber:

a) salários e dema-is ,encargos trabalohis,j'as,
além de contribuições previdenciárias dOiS

empregados;
b) água, luz e forçll; utilizadas nas instala

ções 'e palNes de uso comum;
c) limpeza e conservação das instalações

e dependências de uso comum;
If) manutenção e conservação de e·quip,a

mentelS hidráulicos e elétricos de uso co
mum;

c) manutenção e conservação de eleva
dores;

f) pequenos reparos em pa.rtes e:l'ternas
das i,nstalações hidráuUcas e elétricas.

§ 2.0 A indenização dos danos, no caso
de d·escumQJ.rlmento do disposto no inciso IV,
ficará Eoujeita a correção monetária.

......•...·..I.-... l ••••••••••••••••• 0.0 0.0"'

,SElÇ1A!O IVI
nas Penalidades

Art. 45.. Cons,ti:tui contravenção penlal,
punível com prisão simples, de cinco dias
a seis meses, ou multa ·enti!'e o va'lor de um
e dez alugueres vigentes à época da infra
ção:

I - 'exigir, por motivo ode locação ou sub
locação, quantia ou va:loil" além do alwguel
e dos ·encavgos per.mitidos;

II - r·ecusmr:-sle a fornecer recibo de alu
guel ou de encargos;

RI -cobrar o aluguel antecipadamente,
salvO' nos casos dos incísos I e II do art. 54;

W - deãz;a:r o retomante, dentro de cento
. e oitenta dias após a entr·ega do plfOOlo,
nos casos dos incisos III, V e X do· art. 5-2.
de usá-~o paTa o fim declara:do;

V -.: não iniciar o proprietário, promiten
te comprador ou promitente ce.ssionário. nos
casos dos incisos VUI e IX do art. 5-2, a de
molição ou a repa,ração do prédio, dentro
de sessenta dias COll'ta:dos -da entr.ega do
imóvel, Ba[vo motivo de força maiO'r.

• ••••• ' •• -•• ' ••!.1•••)•••••.••••••••••••••••••••

•••• ,•••••••••••·.,1 ••••••••• ·•••••••••••..••..

PAREOEIRJ DA C'OMIlSSÃO
DE CONSlI'l'I1UIçAQ E JiUSTIÇA

I - lRelatório

Pretende o nobre Deputado, autor do pro
jeto, que as despesas ordinálrila.,g, de conde-
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311.667.000
311.657.000 88-98% CaS04.n~o

A gipsita constitui o principal produto de
exploração na área acima aludida (Ararl
pc), tendo como ponto centr·al a cidade de
Trindade, em Pernambuco.

Entre'tanto, ultimamente, três grandes in
dústrias para a produção de gesso sintético
foram instaladas em São Paulo e já forne
cem a vários setores {} seu produto deter
minando crise na extração do geso natural,
com a paralisação de' grandes empresas de
mineração daquela área..

O ,gesso sintético é um subproduto do áci
do sulfúrico obtido com ·tecnologia estran-

Teor

Indicada

200.000
9.852.000

46.010.000

56.062.000

CaSOl'nH20
CaS04·n~O
CaSO,.nH2 0

82-92%
92-95%
85-92%

10.000

Inferida

TOTAL

P·ROJETO DE LEI N.o 463-A, DE 1983

(Do Si". Inocêncio Dliveli"al
Fixa em 2Q% (vinte por {lento), no

máximo, a quota de utilização de gesso
sintético na indústria de cimento na
construção civil e obras artesanais e dá
outras providências; tendo pareceres:
da Comissão de Constituição e Justiça..
pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, com emendas; lI1la
Comissão de Ciência e Tecnologia., pela
aprovação, com .substitutivo; e, da Co
missão do Interior, pela aprovação, com
adoção do .substitutivo da Comissão de
Ciência e Tecnologia.

(Projeto de Lei n.O 463, de 1983, a que
se referem os pareceres.)

O Congresso Nacionai decreta:

Art. 1.0 :É fixada em 20% (vinte por cen
to), no máximo, a quota de utilização de
gesso sintético na indústria de cimento, na
de construção civil e em obras artesanais.

Art. 2.° Aos infratores do disposto nesta
lei será aplicada, pelas autoridades fisca
lizadoras competentes, multa de 10 a 100
MVR.

Art. 3.0 Dentro do prazo de 90 (noven
ta) ·dias, o Poder Executivo i"egulamentará
a presente lei.

Art. 4.° Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.

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

Justificação

É indiscutivel a importância e grande uti
lização do gesso não apenas na indústria. de
cimento, mas também na de construção ci
vil e na confecção de peças ar·tesanais.

E, por ser de .grande importâncIa a utili
zação de tal produto, sentimo-nos preocupa
dos com o que possa acontecer às imensas
reservas degipsita do Nordeste e especial
mente da região do Araripe.

O I Anuário Mineral BrasileIro, de 1972,
nos fornece os seguintes dados a respeito:

Gipsita

RESERVAS

Médida

1.395.000
809.000
715.000

2.280.000
30.610.000

35.809.000

Maranhão
Piauí
Ceará
R. .o.do Norte
Pernambuco

.pAREOER. DA CO:MISSAO DO INTERIOR

I - Relatório

Com a presente proposição o nobre Depu
tado Alcides Franciscato pretende discipli
nar, e, melhor, a época de cobranqa das
despesas ordinárias de condomínios, vedan
do a sua cobrança antecipada.

Alega o autor, em sua justificação, que
a Lei n.o 6.649, de 16 de maio de 1979, con
sidera contravenção penal a cobrança ante
cipada do aluguel (art. 45, un, que, assim
sendo no mesmo senrt;ido dever-se-ia disci
plinar a cobrança das despesas de condo
mínio.

n - Voto do Relator

Quanto aos aspectos sobre os quais deve
esta Comissão opinar, na forma do disposto
no § 9.0, do art. 28, do Re·gimento Interno,
nada encontro na proposição que obste o
seu acolhimento.

Os fundamentos apresentados na justifi
ca.ção são válidos e jurídicos, e, assim sen
do recomendamos a aprovação do projeto,
por entendei" que, com a redação proposta,
dar-se-á ao locatário uma melhor prote
ção jurídica.

Assim, pelos motivos ·expostos somos pelo
pronunciamento favorável desta Comissão
ao Projeto de Lei n.o 307, 'de 1983.

É o nosso voto.

Sala da Comissão, 30 de novembro de 1983.
- Carlos Alberto de Carli, Relator.

Na Comissão de Constituição e .Justiça foi
a matéria relatada pelo nobre Deputado
José Tavares e obteve· manifestação, unâ
nime pela constitucionalidade, juridicldade
e técnica legislativa (fls. 7).

É o relatório.

In _ Parecer da Comissão

A Comissão do Interior, em reunião ordi
nária realizada hoje, opinou pela aprovação
do Projeto de Lei n.O 307/83, com votos con
trários dos Srs. Deputados Manoel Costa
Júnior e Dante de Oliveira, de acordo com
os termos do Parecer do Relator - Depu
tado Carlos Alberto de CarIL

Estiveram presentes os Senhores Depu
tados: Inocêncio Oliveira, Presidente;
Evandro Ayres de Moura e Heráclito For
tes, Více-Presidentes; Geraldo Melo, Paulo
Borges, Antônio Pontes, José Luiz Maia,
Assis Canuto, Paulo Guerra, Antônio Ma
zurek, João Rebelo, Albérico Cordeiro, Man
sueto de Lavor, lima Passoni, Milton Bran
dão, Al'cides Lima, Leur Lomanto, Raul Fer
raz, Nagib Haickel, Luiz Guedes, Dante de
Oliveira, Jorge Medauar, Pedro Novais, Do
mingos Leonelli, Dilson Fanchin, Jutahy Jú
nior, Mário Frota, Manoel Costa Júnior,
Carlos Alberto de Carli, Paulo Guerra, Wan
derley Mariz, José Mendonça Bezerra, An
gelo Magalhães e Manoel Novaes.

Sala da Oomissão, 30 de novembro de 1983.
- Inocêncio Oliveira, Presidente - Carlos
Alberto de Carli, Relator.

lU - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e .Justiça, em
reunião plenária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, ju
ridicidade, técnica legislativa e, no mérito,
pela aprovação do Projeto de Lei n.o 307/83,
nos termos do parecer do relator.

Estiveram presentes os Senhores Depu
tados: Bonifádo de Andrada, Presidente;
Leorne Belém e Brabo de Carvalho, Vice
presidentes; Hamilton Xavier, Valmor Gia
varina, JOTge Arbage, WagneT Lago, Nilson
Gibson, Jorge Carone, Onisio Ludovico, Gui
do Moesch, Hélio Correia, Gorgônio Neto,
otávio Cesário, Darcilio Ayres, Ernani Sá
tyro, Armando Pinheiro, Theodoro Mendes,
José Melo, Jorge· Medauar, Mário Assad.
celso Barros, Egídio Ferreira Lima, Jutahy
Júnior, Arnaldo Maciel, Walter Casanova,
Ibsen Pinheiro, José Genoíno, Raimundo
Leite, José Penedo, Rondon Pacheco, Fran
cisco Benjamim, José Tavares, Amadeu
Geara, José Burnett e Antônio Dias.

Sala da Comissão, 15 de setembro de 1983.
- Bonifácio de Andrada, Presidente - José
Tavares, Relator.

mmro só Possam se<r cobrad!l6 ao lDcatário
a partir do mês a que se rM~TiI'em, ficando
vedooa. a sua cobrança antecipada.

Na justificação, :l:rgumenta o autOi" da
p;ToJXl5lção que a Lei n.o 6.649, de 19719, con
sidera contravenção penal a cobrança 3.Thte
cipada do aclu~el (an. 45, m). Diante d1sso,
continua a jiUSttficação, há um conflito en
tre esse dispositivo, que prooura ampai"ar
os locatários, e o que determinwn algumas
conYençõEiS quando obrigam, indi.sc·rimina
damente, condôminos e locatáTioo ao paga
mento antecipado das despesas de condo
mimo.

Termina a justificação com o pedido de
apoi,o e cons-eqüente alprovação do pwjeto.

n - Voto do Relator

POll" d,eterminação do ar.t. 28, § 4.°, do Re
gimento Interno da Câmara dos Deputados,
à Counissão de CO!!lstituição e Justiça com
pete opin8!r sobre os aslpectos da cons,titu
cionalidooe, jouridicidade e da té·cnioca legis
13.ibiva das matérias que lhe forem distribuí
das. COm embasamento na mesma norma
leogaJ!, Mínca "a", compete a esta comissão
a análise do mérito, eis tratar-se de ma
téria de Direito Civil.

No que diz; respeito à constituciúnalida
de e à juridicidade, nada encontramos no
projeto que possa infirmá-lo. POi" outro la
do, está ele redigido conforme os cânones
da boa técnica legislativa.

Oom:ordamos plenamente com o autor, no
que se refere ao mérito da questão. Real
mente, é indiscutível que a iParte mais fra
ca no contrato de locação é o locatário,
uma vez ser estreme de dúvidas que as cláu
Bulas contratuais buscam sempre a defesa
do locador, sem se p'reocupaT stgnificativa
mente com a proteqão do locatário que, via
de regra, arca com todas as responsabili
dades e obrigações que do contrato de loca
çãoadvém.

Assim, somos pelo pronunciamento favo
rável desta Comissão ao Projeto de Lei n.O
307, de 1983.

Sala da Comissão, 15 de setembro de 1983.
- José Tavares, Relator.
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pira, pelo qual somos obrigados a ;pllgar
mya1ties, o que torna a sua- produção bas
tante onerosa.

Todo ele possui 30% de umdade que pre
cisa ser elimInada, o que acarreta despesas,
além da consumida em maquinaria.

AssIm, na expec,tatIva de que esse projeto
de lei que ora submetemos à aprecIação dos
nobres Pares, seja considerado válido para
o desenvolvimento do Nordeste e do Norte,
visando a uma maior integr,ação nacional,
esperamos merecer a 'aprovação desta Casa.

Sala das Sessões, 7 de abril de 1983. 
Inocêncio Oliveira.

PARECER DA COMISSAO DE
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

I - Relatório
O nobre Deputado Inocêncio Oliveira é

autor deste projeto de lei que intenta fiXiar
em 20% (vinte por cento), no máximo, a
quota rle utilização de gesso sintético na
indústria de cimento, na de construção civil
e em obras artesanais, ficando os infrato
res sujeItos a multa de 10a 100 MVR.

Em sua justificativa o aut,or afirma:
"A gipsita constitui o principal pro

duto de exploração na área acima alu
dida (Araripe), tendo como ponto cen
tral -a cidade de Trindade, em Pernam
buco.

Entretanto, ultimamente, três gmn
des indústrias .para a produção de ges
so sintético foram instaladas em São
Paulo e já fornecem a vários setores o
seu produto determinando crise na ex
tração do gesso na,tural, com a iParalisa
l;ão de gr,andes empresas de mineração
daquela área.

O gesso sintético é um subproduto do
ácido sulfúrico obtido com tecnologia
estrangeira, pelo qual somos obrigados a
pagar royalties, o que torna a sua pro
dução bastante onerosa.

Todo ele possui 30% de umidade que
precisa ser eliminada, o que acarreta
despesas, além da consumida em ma
quinarIa."

É o relatório.

11 - Voto do -Relator
Na forma regimental, cumpre-nos rlizer

da constitucionalidade juridicidade e técni
ca legislatIva (§ 4.0 de: ,art. 28).

A competência da União para legislar es
tá inscrita na. alínea d <lo inciso XVII do
art. 8.° da Lei Maior enquanto o .poder de
iniciativa está respal-dado pelo ali;. 56 eis
que não se acham presentes as ;restrições
apresentadas pelos arts. 57, 65 e 115, in
ciso n.

A atribuição é do Congresso Nacional com
a apreciação presidencial (art. 43), ~ ser
exercida através de lei ordinária (art. 46,
inciso UI).

A nosso ver, o Projeto de Lei n.o 463/83.
deve ser considerado constitucional, jurídico
e lavrado em boa técnica legislativa (com
duas emendas).

Sala da Comissão, 28 de junho de 1983.
Guido ,Moesch, Relator.

Emenda n.o 1

Su1:>&titua-se, no ali;. 2.0 do -projeto, a si
gla "MVR" pela expressão: "VP'7.es o maior
valor de referência".

Bala da Comissão, 28 de j unho de 1983.
Guido Moesch, Relator.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

Emenda n.0 2
Dê-se ao art. 3.0 do ,projeto esta redação:

"Art. 3.° iDentro do prazo de 90 (no
venta) dias de sua publicação, o Poder
Executivo regulamentará a presente
lei."

Sala da Comissão, 28 <le junho de 1983. 
Guido Moesch, Relator.

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

reunião plenária realizada hoje, opinou
unanimemente :pela constitucionalidade, ju
ridicidade e técnica legislatIva, com duas
emendas, do Proje-to de Lei n.O 463/83, nos
termos do parecer do rel3ltor.

Estiveram presentes os senhores Depu
tados: Bonifácio de Andrada, Presidente;
Brabo de Carvalho, Vice-Presidente; Elquis
son Soares, Valmor Giavarina. Gomes da
Silva, Nelson Morro, Nilson Gibson, Júlio
Martins, Gorgônio Neto, Osvaldo Melo, otá
vio Cesário, Jorge Medauar, Gerson Peres,
Guido Moesch, Hamilton Xavier, José Ta
vares, Plínio M3Irtins, Joaeil Pereira, Rai
mundo Leite, João Gilberto, Rondon Pa
checo, Jorge Carone, Leorne Belém e Aluizio
Campos.

Sala da Comissão, 28 de junho de 1983. 
Bonifácio de Andrada, Presidente - Guido
Moesch, Relator.

EMENDAS ADOTADAS PELA COMISSÃO
N.O 1

Substitua-se, no art. 2.° do proj,eto, a si
gla "MVR" pela expressão: "v,ezes o maior
valür de referência".

Sala da Comissão, 28 de junho de 1983. 
Bonifácio de Andrada, Presidente - Guido
Moesch, Relator.

N.o 2

Dê-se ao art. 3.° do projeto esta redação:
"Art. 3.° Dentro do prazo de 90 (no

v,enta) dias de sua puhlicação, o Poder
Executivo regulamentará a presente
lei."

Sala da Comissão, 28 de junho de 1983. 
Bonifácio de Andrada, Presidente - Guido
Moesch, Rela toro

PARECER DA COMISS.ÃO
DE OI~NCIA E TECNOLOGIA

I - Relatório

O nobre Deputado Inocêncio Oliveira,
considerando a utilização, como insumo, da
gipsita (gesso natural), extraída das imen
sas reservas existentes no Nordeste, cuja
rentabilidade começa a ser prejudicada com
a recente instalação de três in,dústrias pro
dutoras de gesso sintético em São Paulo 
subproduto do ácido sulfúrico obtido com
tecnologia estrangeira - já fornece seu
produto a diferentes setores, submeteu à
cCl1sideração <la Casa proj eto de lei que to
mou o n.o 463/83, limitando em 20%, no
máximo, a quota de utilização do gesso sin
tético, em alguns setores industriais e ,em
obras artesanais.

Ao apreciar a matéria, a douta Comissão
de Constituição e Justiça julgou-a consti
tucional, jurídica e lavrada em boa técnica
legislativa, com adoção de duas emendas.

A gipsita, sulfato hidratado de cálcio
Cas04. 2lL,O, constitui o equivalente hidra
tado da ãnirlrida. Geralmente branca ou
incolor, micácia, lamelar, inelástica, possui
brilho mascarado e o tato untuoso ou fi
broso.

Março de 1984

É o sulfato mais comum, ocorrendo em
evaporitoa ou como camadas interestratifi
cada.s com folhelho3, calcáreos e argilas.

É utilizarla na fabricação de cimento, na
proporção de dois por cento, e, também, na
fabricação rle ácido sulfírico, cerveja, mol
des para fundição, gis, vidros, esmaltes, co
mo desidratante, aglutinante, e corretivo do
solo e na metalurgia.

Como se verifica, o produto tem ampla
utilização como insumo na fabricação de
vários produtos, sendo conveniente não li
mitar o alcance <la lei projetada apenas a
algumas indústrias que utilizam gesso como
matéria-prima.

Por outro lado, seria extremamente difí
cil controlar o percentual de gesso sintético
aplicarlo em o;,ras artesanais. O artista ou
o artesão, na feitura de sua obra, deve ter
plena liber<l3lde Dara aplicar o material que
desejar sem qualqúer limitação.

Dessarte, sem prejudicar o espírito que
norteou o objetivo da proposição, ofereço
lhe o substitutivo anexo.

11 - Voto do Relator
Pelas razões expendidas, nossa manifes

tação é pela aprovação do Projeto de Lei
n.o 463/83, nos termos <lo Substitutivo
anexo.

Sala das Comissões, 28 de agosto de 1983.
- Irineu Colato, Relator.

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI
N.o 463/83

Fixa em 20%, da quota de gesso uti
lizado em qualquer atividade industrial,
o pereentual máximo de utilização de
gesso sintético.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 Da quo~a <le gesso utIlizado co

mo insumo de qualquer atividade industrial,
é fixado o percentual máximo de 20% (vin
te por cento) <lessa cota para utilização de
gesso sintético.

Art. 2.° Aos infrator-es desta lei será
aplicada, pelas autoridades fis-calizadoras
competentes, multa de 10 (dez) a 100 (cem)
vezes o maior valor de referência.

Art. 3.° Dentro <lo prazo de 90 (noven
ta) dias de sua publicação, o Poder Execu
tivo regulamentará, a presente lei.

Art. 4.° Esta lei entra em vigor na <lata
de sua publicação.

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

Sala da Comissão, 31 de agosto de 1983. 
Irineu Colato, Relator.

m - Parecer da Comissão
A COlIlissão de Ciência e Tecnologia, em

reunião realizada em 31 de agosto de 1983,
aprovou por unanimidade o parecer favorá
vel, com substitutivo, do Relator Irineu Co
lato 310 Projeto de Lei n.o 463/83, do Sr. Ino
cêncio Oliveira., que "Fixa em 20% (vinte
por cento), no máximo, a quota de utIliza
ção de gesso sintético na indústria de ci
mento, na construção civil e obras artesa
nais, e rlá outras providências".

Estiveram presentes 08 senhores DepU
tados: Fernando Cunha, Presidente; Irineu
Colato, Relator; Dirceu Carneiro, Antônio
Florêncio, Adail Vettcrazzo, Brasília Caia
do, Jorge Uequed, Jorge Vargas e Marcelo
Gato.

Sala rla Comissão. 31 de agosto de 198a.-
Fernando Cunha, ~residente - Irineu Co
lato, Relator.
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SUBSTITUTIVO ADO'l'ADO 1'!LA
COMISSÃO

Fixa em 20%, da quota de gesso uti.
lizado em qualquer atividade industrial,
o percentual máximo de utilização de
gesso sintético.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 Da quota de gesso utilizado co

mo insumo oe qualquer atividaoe industrial,
é fixado o percentual máximo de 20% (vin
te por cento) dessa cota para utilização de
gesso sintétiCO'.

Árt. 2.° Aos infratores desta lei será
aplicajda, pelas autoridades fiscalizadoras
competentes, multa de 10 (dez) a 100 (cem)
vezes o maior valor de referência.

Art. 3.° Dentro do prazo de 90 (noventa)
dias de sua publicação, o Poder Executivo
regulamentará a presente lei.

Art. 4.° Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.

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

Sala da Comissão, 31 de agosto de 1983. 
Deputado Fernando Cunha, Presidente 
Deputado Irineu Colato, R,elator.

PARECER DA COMISSAO DO INTERIOR

I - Relatório
O projeto em exame, da lavra do nobre

Deputado Inocêncio Oliveira, objetiva maior
reserva de mercado para o gesso natura!
(gipsital extraído das volumosas reservas
do produto localizadas no Nordeste, cuja
comercialização vem decrescendo em razão
da ocupação gradativa desse mercado pelo
gesso sintético produzido por três indústrias
recentemente instaladas em São Paulo.

Dessarte, o proj,eto reserva .apenas 20%
do mercado para o gesso sintético, por tra
tar-se de subproduto do ácIdo sulfúrico ob
tido com tecnologia estrangeira que exige
pagamento de royalties, onerando a produ
ção e consumindo divisas que o País não
~em.

A Comissão de Constituição e Justiça ma
nifestou-se pela constitucionalidade, juri
dicid,ade e técnica legislativa da proposição,
com adoção de duas emendas.

Na Comissão de Ciência e Tecnologia foi
feito minucioso estudo 'conceituado a gip
sita - sulfato hidratado de cálcio, suas ca
ra'!lteristicas .fíSico-químicas e suas dife
rentes aplicações industriaís, como insumo
na fabricação de variados produtos, suge
rindo, através do subSltitutivo que ofereceu
à matéria, que a lei projetada não ficasse
adstrita apenas a .algumas indústrias que
utilizam o gesso cõmo matéria-prima.

Em nosso modesto atendimento, a con
tribuição da douta Comissão de Ciência e
T·ecnologia foi altamente significativa e o
Substitutivo que adotou, por sua obje,tivi
dade, deve ser acolhido por este órgão Téc
nico.

11 - Voto do Relator
Pelas razões acima, opino pela aprovação

do ProJeto de Lei n.o 463/83, nos termos do
Substitutivo oferecido pela douta Comissão
de Ciência e Tecnologia.

Sala da ComIssão, 30 de novembro de
1983. - Josué de Souza, Relator.

In - Parecer da Comissão
A Comissão do Interior, em reunião ordi

nária realizada hoje, opinou, unanimemen
te, pela aprovação do Projeto de Lei n.o
463/83, com adoção do Substitutivo da Co-

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

~o de CIência e Tecnologia, nos ,termos
do Parecer do Relator - Deputado Josué
de Souza.

Estiveram presentes os Senhores Depu
tarios: Inocêncio Oliveira, Presidente; Evan
dro Ayres de Moura e Heráclito Fortes, Vi
ce-Presidentes; Josué de Souza, Délio rios
Santos, Geraldo Melo, Paulo Borges, An
tônio Pontes, José Luiz Maia, Assis Canuto,
Paulo Guerra, Antônio Mazurek, Albérico
Cordeiro, João Rebello, Mansuelo de Lavor,
Irma Passoni, Milton Brandão, Alcides li
ma, Leur Lomanto, Raul Ferraz, Nagib
Haickel, Luiz Guedes, Pedro Novais, Dante
de Oliveira, Jorge Medauar, Domingos Leo
nelli, Jutahy Júnior, Dilson Fanchin, Mário
Frota, Manoel Costa Júnior, Carlos Alberto
De Carli, Wanderley Mariz, José Mendonça
Bezerra, Angelo Magalhães e Manoel No
vaes.

Sala da Comisão, 30 de novembro de 1983.
- Inocêncio Oliveira, Presidente - Josué
de Souza, Relator.

PROJETO DE LEI N.o 735-A, DE 1983

(Do Sr. Henrique Eduar,do Alves)

Autoriza a publicação de anúncios
publicitários em livros didáticos, técni
cos e científicos; tendo pareceres: da
Comissão de Constituição e Justiça, pe
la constituelonalidade, juridicidade e
técnica legislativa; da Comissão de
Educação e Cultura, pela rejeição, con
tra o voto em separado do Sr. AriIdo
Teles; e da Comissão de Economia, in
dústria e Comércio, pela rejeição.

(Projeto de Lei n.o 735, de 1983, a que
se referem os pareceres.)

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1.0 É permitida a publicação de
anúncios comerciais nas capas e contraca
pas dos livros didáticos, técnicos e cientí
ficos, bem como nos cadernos escolares e
demais materiaís didáticos.

Parágrafo único. Excluem-se da permis
são desta lei os anúncios publicitários alu
sivos a produtos nocivos à saúde ou que
atentem contra os bonscos'tumes.

Art. 2.° Esta lei deverá ser regulamen
tada pelo Poder Executivo dentro do prazo
de noventa dias, entrando em vigor na data
de sua ,publicação.

Art. 3.0 Revogam-se as disposições em
contrário.

Justificação

Com o presente projeto não pretendemos
"resolver" o problema do alto preço dos li
vros e materiais escolares em geral. Cuida
mos de oferecer à consideração do Congres
so uma medida que nos parece suficiente
apenas para atenuá-lo, visto como estamos
querendo propiciar a editores,distribuido
res, etc. uma forma válida de obterem ren
da ll<preciável e, pois, de diminuírem o pre
çodos livros e demais materiais escolares.

Tal providência certamente poderá - so
bretudo se eficazmente aplicada e controla
da ~elas autoridades competentes do Go
verno - resultar em imediato e considerá
vel benefício ,para os estudantes de todo o
País.

Sala das Sessões, 26 de abril de 1983. 
Henrique Eduardo Alves.
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LEGISLAÇAO CITADA.

DECRErO N.o 59.355, DE 4
DE OUTUBRO DE 1966

Infltitui no Ministério da Educação e
Cultura a Comissão do Livro Técnico
e do Livro Didático (COLTED) e
revoga o Decreto n.o 58.653/66.

Art. 1.0 Fica instituida, diretamente su
bordinadaao Ministro de Estado, a Comis
são do Livro Técnico e do Livro Didático
<COLTED), com a finalidade de incentivar,
orientar, coordenar e executar as atividades
do Ministério da Educação e Cultura rela
cionados com a produçãO; a edição, o apori
moramentoe a distribuição de livros técni
cos e de livros didáticos.

Art. 2.° Para o atendimento dessa fina~

lidade, cabe à COLTED:

I - Definir, quanto ao Livro Técnico e ao
Livro Didático, as diretrizes para a formula
ção de programa editorial e planos de ação
do Ministério da Educação e Cultura;

II - Elaborar seu plano anual de traba
lho e o de aplicação de recursos;

liI - Autorizar a celebração de contra
tos, convênios e ajustes com entidades pú
blicas e particulares e com autores, tradu
tores, editores, -gráficos, distribuidores e li
vrei-ros;

IV - Autorizar a concessão de auxilios e
a prestação de assistência. técnica, apro'
vando os relatórios sobre sua aplicação ou
desenvolvimento;

V - Promover estudos e prestar a assis
tência que lhe for solicitada, tendo em vista
as finalidades previstas neste decreto;

VI - Colaborar com outros órgãos públi
cos ou particulares, de objetivos idênticos,
equivalentes ou correlatos, em particular
com o Grupo Executivo da Indústria do Li
vro - GEIL;

VII - Examinar e aprovar projetos espe
cíficos de trabalho que lhe sejam submeti
dos;

VIII - Elaborar sua proposta orçamentá
ria anual;

IX - Autorizar a efetivação de despesas
até o limite de meio por cento dos recursos
da COLTED para ,custeio de sua operação;

X - Traça normas para melhor exe
cução deste decreto, inclusive elaborar seu
regimento;

XI - Requisitar os servidores civis neces
sários ao seu funcionamento.

Art. 8.° Para a consecução de seus obje
tivos, a COLTED aplicará os seguintes re
cursos:

I - os que lhe forem consignados no Or
çamento' da União;

li - os suprimentos advindos dos demais
poderes públicos ou de instituições nacio
nais;

TIl - os que lhe forem transferidos, a
qualquer título por particulares ou por en
tidades ou a'gências nacionais, estrangeiras
ou internacionais.

Art. 9.° Os recursos da COLTED serão
depositados no Banco central da República,
que os ,contabilizará e sobre eles exercerá
função de auditoria.
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PARECER DA COMISSãO DE
CONSTITUIÇãO E JUSTIÇA

I - Relatório
O projeto n.o 735/83, do Sr. Henrique

Eduardo Alves, PMDB - RN, visa permitir
por lei a publicação de anúncios comerciais
na capa e contracapa de livros didáticos,
técnicos e científicos, eadernos escolares e
material didático.

O projeto faz a ressalva aos anúncios de
produtos nocivos à saúde ou contra os bons
costumes,

A intenção do projeto é permitir o que já
não é proibido pela Lei: anúncios publici
tários no material didático. Em todo o Pais
essa prática é utilizada: cadernos, réguas,
lápis com anúncios de empresas e produtos
são comuns. No livro é que está mais au
sente a· .publicidade.

Entendemos que o nobre Auto,r deseja na
verdade instituir a publicidade no material
didático como forma de barateá-lo. Para
isso, o projeto terá de ser ampliado, a fim
de realmente cumprir tal finalidade. No en
tanto, este é um assunto de mérito.

Sugerimos, por exemplo, que só possam
abater do imposto de renda as despesas com
publicidade - abatimento que já existe
hoje hoje - as firmas que comprovem que
uma determinada parte dessa publicidade
tenha sido aplicada em material didático.
É uma idéia apenas relatada aqui e não vei
culada como emenda ao projeto, para obe
decer ao nosso Regimento Interno que im
pede a Comissão de Constituição e Justiça
de decidir ,sobre o mérito desta matéria.

É o relatório.

Il - Voto do Relator

Saudando a idéia de instituir a publici
dad." no material didático, inclusive o livro,
como uma forma de baratear seu custo e es
perando que as Comissões de mérito apro
fundem o estudo do projeto para lhe dar
maior eficiência, pronunciamo-nos pelo co
nhecimento do projeto.

Ele não ofende à Constituição ou ao siste
ma juridico e está redigido em técnica ade
quada.

COmo está redigido sua eficácia será pe
quena, apenas instituirá como legal uma
prática já feita, estendendo-a ao livro - a
da publicidade em cadernos e outros mate
riais.

constitucional, jurídico e de boa técnica.
Sala da Comissão, 7 de junho de 1983. 

.João Gilberto, Relator.

lU - Parecer da Conússá()

A Comissão de Constituição e Justiça, em
reunião de sua Turma "B" realizada hoje,
opinou unanimemente pela constitucionali
dade, jurídicidade e técnica legislativa do
Projeto de Lei n.O 735/83, nos termos do pa
recer do relator.

Estiveram presentes os senhores Depu
tados: Bonifácio de Andrada, Presidente;
Brabo de Carvalho, Vice-Presidente; Val
mor Giavarina. Gorgõnio Neto, Osvaldo Me
lo, Júlio Martins, Guido Moesch, João Gil
berto, Nilson Gibson, Jorge Carone, El·quis
son Soares, Gerson Peres, Rondon Pacheco,
Leorne Belém, Joacil Pereira. Armando Pi
nheiro, José Tavares, Raimundo Leite, An
tônio Dias e Luiz Leal.

'Sala da Comissão, 7 de junho de 1983. 
BoIlifácio de Andrada, Presidente - João
Gllbert(),Relator.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçào [)

!'ARECER DA COMISSãO DE
EDUCAÇãO E CUL'IVRA

Parecer do Vencedor
I - Relatório e Voto d() Relator

Pretendia o ilustre Deputado Eduardo Al
ves com este projeto baratear o custo dos
livros didáticos, técnicos e científicos. En
tretanto esta Comissão entendeu que não é
este o caminho para se atingir tal objetivo
e que provavelmente desvirtuaria a elevada
missão de tais obras. Dai, se haver pronun
ciado unanimente contra o parecer do emi
nente relator Deputado Arildo Teles.

Sala da Comissão, 20 de setembro de 1983.
- Walter Casanova, Relator do Vencedor.

lU - Parecer da Comissão
A Comissão de Educação e Cultura, em

sua reunião o'rdinária, realizada em 31 de
agosto de 1983, opinou, contra o voto do Sr.
Arildo Teles, pela Rejeição do Projeto de Lei
n.o 735/83, do Sr. Henrique Eduardo Alves,
que "Autoriza a publicação de anúncios pu
blicitários em livros didáticos, técnicos e
cientificos", nos termos do voto do Sr. Wal
ter Casanova, designado Relator do parecer
vencedor. O 'Parecer pela aprovação do Sr.
Arildo Teles 'passou a constituir voto em Se
parado. Os deputados Hermes Zaneti e Luiz
Dulci abstiveram-se de votar.

Estiveram presentes os senhores Depu
tados: João Faustino, Presidente; Ferreira
Martins e Hermes Zaneti, Vice-Presidentes;
Francisco Dias, Walter Casanova, Rômulo
Galvão, Randolfo Bittencourt, Tobias Alves,
João Herculino, Arildo Teles, Már·cio Braga,
João Bastos, Luiz Dulci, Oly Fachin, Stélio
Dias, Luiz Baptista, Francisco Amaral e
Carlos Sant'Ana.

Sala da Comissão, 31 de agosto de 1983. 
J()áo Faustino, Presidente - Walter Casa
nova, Relator designado.

V()to em separado do sr. Arildo Teles.

I - Relatório
Com o Projeto de Lei n.O 735/83, o ilustre

Deputado Henrique Eduardo Alves intenta
'autorizar a publicação de anúncios publici
tários em livros didá,ticos, técnicos e cien
tificos, desde que não atente contra a saúde
ou o." bons costumes.

Afirma o Autor, em sua justificativa, que
com a medida não pretende resolver o pro
blema do alto custo dos livros e materiais
escolares mas, apenas, minimizá-lo.

A permissão de publicidade no materi·al
didático pode significar um ingresso de re
cursos que permita o seu barateamento, o
que irá resultar em benefício dos estudan
tes de todo o País.

:Pela natureza da matéria o projeto foi
distribuícLo às Comissões de Constituição e
Justiça, de Edu~ação e Cultura e de Eco
nomia, Indústna e Comércio.

A Comissão de constituição e Justiça, em
reunião de sua Turma "B", opinou, unani
memente, pela constitucionalidade, juridi
cidade e técnica legisla:tiva do Projeto de
Lei n,O 735/83, nos termos do parecer do
Relator, o ilustre Deputado João Gilberto.

Presentemente vem o projeto a esta Co
tigo 28, § 7.° do Regimento Interno, seja a
míssão, a fim de que de aCordo com o ar
propositura examinada quanto ao mérito.

Nossa .posição é favorável à prapositura.
Entretanto, visando aperfeiçoar a redação
do projeto, ampliamos o art. 1.° para que a
medida cumpra fielmente a sua finalidade,
que é o barateamento do material didático.
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n - Voto do Relator
Face ao exposto, pelo mérito e pertinên

cia da matéria, manifestamo-nos pela sua
aprovação, com a emenda que apresenta
mos a seguir.

Sala da Comis.são, 31 de agosto de 1983, 
Arildo Teles, Relator.
Emenda ao Projeto de Lei n.O 735, de 1983

Dê-se ao art. 1.0 do projeto a seguinte re
dação:

"Art. l.O É permitida a 'Publicação
de anúncios comerciais nas capas e con
,tracapas dos livros didáticos, técnicos
e cientificas, bem como nos cadernos
-escolares e demais materiais didáticos,
cuja finalidade seja o barateamento de
seu custo financeiro."

Sala da Comissão, 31 de agosto de 1983. 
AriIdo Teles, Relator.
'PARECER DA COMISSAO DE ECONOMIA,

:rNDÜSTRIA E .cOM:l!:RCIO
I - ,Relatório

A proposta legislativa em epígrafe tem
por objetivo permitir que sejam publicados
anúncios comercíais -em todo e qualquer tipo
de material didático, e líHOS técnicos e cíen
tificos, desde que tai.,anúnC'ios não se
prendam a produtos nocivos à saúde ou
atentem contra os bons costumes.

No entendimento do nobre autor, Depu
tado Henrique mJduardo Alves, providência
dessa natureza tende, se não resolver o pro
blema do alto preço dos materiais didáticbs,
pelo meno." 'atenuá-Io, na medida em que
os editores e distribuidores consigam amor
tecer seus custos de produção. Tudo isso 
acrescenta - resultará em benefício da
grande massa de estudantes desse País.

As doutas Comissões de Constituição e
Justiça e de Educação e Cultura, manifes
tam-se ·pela aprovação da matéria, sendo
que esta última houve por bem aprovar
emenda dando nova redação ao art. 1.0 do
projeto, que pas.'laria a ter o seguinte teor:

"Art. 1.0 É permitida a publicação
de anúncios comerciais nas capas e con
tracapas dos livros didáticOS, técnicos
e científicos, bem como nos cadernos
escolares e demais materiais didáticos,
cuja finalidade seja o 'barateamento de
seu custo fin'8.nceiro."

É o relatório.
II - Voto do Relator

Ainda que a emenda aprovada pela douta
comissão de Educação e .cultura tenha ex
plicitado os termos da prO.p<Jsta, compatibi
lizando-os com os reais propósitos do Autor,
isto é, que a permissão ,de que se cuida visa
a redução dos preços dos livros e demaí.'lr
materiais didáticos, não eoncordamos com
a tese de que a institucionalização da me
dida alvitrada resulte em beneficio da 00
munidade estudantil. Em primeiro lugar,
pelo fÍllto de que a generalização da publi
cidade em livros e demais materiais didá
ticos tende a difundir uma mentalidade
consumista na juventude escolar, o que se
nos afigura altamente perniciosa para a 80
ciedadecomo um todo, na medida em que
as pessoas passem a se preocupar mais com
ter do que com o ser, comprometendo, desse
modo, a adequada formação de valores éti
cos. Em segundo lugar, pelo fato de se tor
nar praticamente impoosíyel a fiscalização
da veiculação de propaganda de produto.o;
nocivos à .sa.úd-e ou que atentem contra a
moral e os !bons costumes, objeto da re.stri
ção oontida no parágrafo único do art. 1.0
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do projeto. Em últImo, pelo fato de não
hll,ver qualquer indicador que aBsegure o
barateamento dos materiais em questão,
visto que os cálculos econõmicos das recei
tas de publicidade e sua alocação seriam
de difícil fiscalização, e, assim, a lei seria
facilmente burlada.

Outro aspecto que devemos ter presente
prende-se ao fato de que, se aprovada ma
téria dessa natureza, a 'adoção de livros di
dáticos, por certo, passaria ,a levar em con
sideração não a qualidade didático-peda
gógica do material, mas sobretudo o poder
econÔmico do anunciante. Fácil é imaginar
as pressões a que estariam sujeitos os nos
sos mestres eclemais responsáveis pelo sis
tema de ensino, no sentido de beneficiar
este ou aquele anunciante.

Diante dessas considerações,:o nosso voto
é, no mérito pela rejeição do presente pro
jeto de lei.

Sala da Comissão, 26 de outubro de 1983.
- Darcy passos, Relator.

III - Parecer da Comissão

A Comissão de Economta, Indústria e Co
mércio, em reunião ordinária realizada em
23 de novembro de 1983, aprovou, por una
nimidade, o Parecer do Relator, Deputado
Darcy Passos, pela rejeição do Projeto de
Lei n.o 735 de 1983.

Compareceram os Senhores Deputados:
Pedro Sampaio, Presidente; Genebaldo Cor
reia, 1.0_Vice-Presidente; Israel Pinheiro,
2.0~Vice-Presidente;Darcy Passos, Relator;
Odilon Salmoria, João Agripino, José Tho
maz Nonô, Celso Sabóia, Antônio Osório,
Estevam Galvão, Herbert Levy, Pmtini de
Moraes, Coutinho Jorge, Oscar Corrêa, Celso
Barros, José Jorge, Ralph Biasi, Luiz Fayet,
Cristina Tavares, Gusta"o Faria, Rubem
Medina, Arthur Virgílio Netto, Fernando
carvalho, Antonio Farias e Siegfried Heuser.

Sala da Comissão, 23 de novembro de 1983.
- Pedro Sampaio, Presidente - Darcy Pas
sos, Relator.

PROJETQ DE LEI N.o 809-A, DE 1983

(Do S. Oelso Barros),

Inclui um representante dos correw
res Idtl imóveis no órgão ~perior d'e
dcUber~ão do Banco Nacional da Ha
bitaçlW, e dá outras providências; ten
do pareceres: da Comissão de Consti
tuição e Justiça, pela constitucionalida
de, juridicidade e técnica legislativa; c,
da Comissão do Interior, pela aprova
ção, contra os votos dos Srs. Manoel
Clltsta Júnior e JOSé Carlos VaseoncelllS
,e voto em separado, favorável, d'a Sra.
Irma Passoni.

(Projeto de Lei n.O 809, de 1983, a que
se ref,w8Ill1 os pa'recer,es.)

O COngresso Nflicional decret,a:

Art. 1.° ]jj incluído um representante da
catll1gD-ría profissional do.:> corr,etores de
imóveis no órgão superior de deJibeiraçáo
do Banco Nacionad da Habitação - BNH.

Art. 2.° O' represrentanlJe' de que trata
esta Lei será indicado pela Confederação
Nadonal dos Corretores de Imóveis, ouvi
dos os Conselhos Re'gionais de cor·DetO'res
de Imóveis - cmECIs.

Art. 3.° Esta Lei será regulamentada pe
lo Poder Ex!ooutivo no prazo de sessenta
d~as de' sua publ1cação.

Art. 4.0 Esta Lei entra em vigor na data
de sua publicação.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

IA1:t.5.0 Revogam-&e as disposições em
contvário.

J ustifieação

II\Jpesar de funcionaT a pleno vapo,r em
deterorninRldos momrntos, o mercado imobi
liário brasHeiro tem vivido periodos alte'r
nados de orise, fato que prova a. ne0Cssída~
de d/e que se estarbeleça uma política mais
realistlca para o g:etorr, qu,~ deve contem
plar não .só os empre'endianentos ou ofavo
!'e,~e'r em maior escala os invesitidores finan
ceiros, mM, atendendo a aspectos da na
túreza social, pos,saequa;cionar o problema
graV'e ,e Ur1',g-ente doe mora;dia para o brasi
leiro.

P,l'edomina envre os integr3.'ll;ves d'2'ssa la
boriosa olasse a visão de que uma política
hR;bitacional devoe pfOeurar atender, indis
tintamente, a todas as camadoas sociais, sem
privHegirur as pessoas mais bem situadas
na escala sócio-econômic'a. Essa visão é
simples, po'l'qll!eela decorre da re,alidadoe de
que o seu não-acatamento implica o es'trei
tamento do mercado imobiliário, afetando
lhe o desempenho e in.fluindo negativamen
te na produtivid'llide do trabalho do COl1reto'r
de imóV'eis. Só os que tenham essa visão
es·ta,rão, portanto, em condições de contri
buir para aef.etivação de uma política, ha
bitacional vo'ltada para a re'alldade s6cio
~conômica, terrLtoriao1e fundiária do nosso
País, razão por que precisa s,er questiona
do o trabalho dosrepl'es,entantes da tecno
cra<:ia ofieiflil nessa poUtica, cuja orienta
ção >Se'rá necessariamente modificada a
partir do momento em que com eles sen
tem, na mes,a de decisões, rerpl'esenta.ntoes
de todaB aB partes interessadas e envOolvi
das com o problema.

O Ban,co Nacional da Habttação não po
de ser absoluto, onisciente, em suas delibe
rações, e por isso consideramos que este
proj,eto doe lei pode contribuir, muito, pa,ra
que seja mudada a sua filosofia de ação,
e se promova, de forma efetiva, a deIl1;0cra
tização da políti,ca habitacional braSIleira.

Sala das Sessões, 2 de maio de 1983.
CelSO Barros.

PARECER DAl COMISSAO
DE CONSTLTUIÇAO E JUSTJ:ÇA

I - Relatório

Com (} pl'esente proje'to de lei, inten,ta o
nobroe Deputado Celso Barro.:> sejoa incluído
um l'epl'esentante da categoria profissional
dos COIrr-etores de imóveis no órgão superior
de deHbe!l'ação do Banco Nllicionad da Habi
tação - BNH.

IÉJ prevWto que o ref,e'rido representante
será indicado pela Confe'deração Na;cional
dos Corretores de móveis, ouvidos os: CoThSe
lhos Regionais de corre,tores de Imóveis 
OREC.Is.

Na justirficação ao Prro,jeto, o Autor advo
ga a necessidade de uma política mais rea
lista ipama o setor imobíliário, no senttdo de
oontemp13Jr não S/Ümente o lado dos empre
endedores, e investidores, mas também, °
problema social da eXJbensão da moradia
própria para uma parcela maio'r da po,pu
lação brasileira.

NeSSe sentido, conslde,ra S. Ex.'" qUe 0.3
corretOX'es, de imóveis, em sua maioria, abra
çam () pü!Ilto de vista de que >Se deve demo
oratiza:r o lliOOSSO à Ca5a própria, pelo 31m
pIes motivo de que, se tllil ocorres.s,e, o
mereado iJInobiliã,l'lio se ahtvgaria.

Dessa fo'rma, a tnclusão de um repreg,en
tante des.sa categoria profissiou3il, segundo
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o Proponente, ense~arria mudança favoTável
na. orientação da !política imobiliáJria em
nosso Pai.s, alJualIIllente conduzida oniscien
teme'llJte pela teenoc'racta oficial:.

Nos termos regimentais do art. 28, § 4.°,
cabe a €S,m Comissão manifestar-se sobre
a matéria quanto às preUminares de COThS
titucionalídade, juridicidade e técnica legis
lativa.

11 - Voto do Relator

A competência da União para legislar so
bre o assunto é incontemável, pois tra:ta-se
do Banco Nacionad da Habitação.

19u:lJlmente l.egítima é a competência le
gislativa do Congresso Nacionllil, sendo to
talmente equivocada, a nosso ver, qualquer
argumentação conÍlrária com fuloro no arti
go 81, V da ConstItuição F1edeófal, eis que
se trata, in casu, de uma norma geral, su
perior em essência a legislação por deerew.
sobre a composição de um órgão com pode
res a:mplos de normalização. Não se trata
de um ato de rotina adminis,trativa, este
sim privativo do Proesidente da República.

Também o pode'r doe inicia:ti:va pa;rlamen
ta.r não sofr,e restrição alguma, ex vi do
art. 57 da Ca'rta Magna.

É, pUÍS, o projeto consti,tucionaL

Quanto à juridicidade e técnica leg1s~a

tiva na.da temos a apontar. Taivez s'e poosa
aperfeiçoar a red'ação do ar.t. 1.0, espeocifi:
cando melhor a expressão "Ó'rgão s,uperior",
mas pre'ferimos deixa'r à Comissão de Reda
ção quailiquer emenda nesse sentido.

Em face do 'eXlposto, votamos pela con-sti
tudonalidade, juridicidRlde e boa técnlca l!e
gislativa do Projeto de Lei n.o 809, de 1983,
de autaria do Deputado Celso Barros.

6'3:1a da Comissão, 30 de junho de Hl83. 
Arnaldo Maciel, lRelator.

111 - Parecer da Comissw

A Comiss'ão de COnstituição e Justiça, em
reun']ão de s,ua 'Durma "A" realizada hoje,
opinou, unanimemente, pela constituciona
lidRlde, juridicldade e técnica legislativa do
Projeto de Lei n.o 809/83, nos termos do pa
recer do Relator.

Estiv'eram prese'Il'tes os Srs. Deputados:

Br.a.ho de Carva:Irho, Vice-Prestc'Lente; Val
mor Giava.rina, JOl1ge Oarone, João Divi!I1o,
Theodoro Mendes, Djalma Bessa, Amllildo
MaJCi.e.l, HamUton X::wier, Gorgônio Neto"
Guido Moesch, Gastone Righi, Armando Pi
nheiro, ;mlquísson Soa:res, Plínio Martl.ns,
Aluizio Campos e Raimundo Lette.

'Sala da Comissão, 30 de junho de 1983.
- Brabo de Carvalho, Vie,e-Presidente no
exercício da Presidên'CLa - Arnaldo Maciel,
Relator.

PARECER DA OOMISSAO DO INTERIOR

I - Relatório

O que pretende o nobre Deputado Celso
Barros, com este projeto de lei, é a inclusão,
no órgão superior de doeliberação do Banco
Nacional da Habitacão - BNH, de um re
presentante da categoria profissional dos
corretores de imóveis.

É previsto, no art. 2.° do projetado, que
tal representante seria indicado pela Con
federação Nacional dos Corretores de Imó
veis, ouvidos os Conselhos Regionais de Cor
retores de Imóveis - CRECIs.

Na justificação, ressalta o Autor que o
mercado imobiliálrio brasileiro tem vivido
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perÍOdos alternaClOlf de «mse, pro'llando a ne
cessidade de uma política mais realista para
() setor. Ora, na formulação de tal política,
a presença de um profissional da classe dos
corretores de imóveis seria proveitosa, pois
o alargamento do mercado imoblIlário, com
o atendimento indistinoo de todas as clas
ses sociais, viria de encontro a seus pró
prios interesses. Concluindo, diz S. Ex.a:

"O Banco Nacional da Habitação não
pode ser absoluto, onisciente, em suas
deliberações, e ,por isso consideramos
que este projeoo de lei pode contribuir
muito para que seja mudada a sua filo
sofia da ação, e se ;promova, de forma
efetiva, a democratização da política
h3!bita'Cional brasileira."

Ouvida, inicialmente, a Comissão de
Constituição e Justiça, esta opinou, unani
memente, pela constitucionalidade, juridi
cidade e boa técnica legislativa da propo
sição.

Che,ga, então, o Projeto a este órgão Téc
nico, competindo-nos examinar a ma,téria
quanoo ao mérito, nos termos regimentais
do art. 28, § 10.

11 - Voto do Relator

Nada temos a objetar contra a proficien
te argumentação do Autor. Faz-se imperati
va, no momento atual, uma maior democra
tização nas decisões de .política econômica e
social, que não podem ficar ao arbítrio de
um pequeno grupo de tecnocratas, distantes
do contacto.com os mais candentes proble
mas que aflfgem a coletividade brasileIra.

Nesta conformidade, nosso vooo é pela
aprovação, quanto à competência deste Co
legiado, do Projeto de Lei n.O 809, de 1983,
de autoria do Deputado Celso Barros.

'Sala da Comissão, 30 de novembl"D de
1983. - Osváldo Murta, Relator.

m -Parecer da Comissão

A Comissão do Interior, em reunião ordi
nária realizada hoje, opinou pela aprovação
do projeto de Lei n.o 809/83, nos termos do
Parecer do Relator - Deputado Osvaldo
Murta, com Voto em. Separado da Deputada
Irma Passoni e votos contrários dos Depu
tados Manoel C. Júnior e José C. Vasc,on
c·elos.

Estiveram presentes os senhores Depu
,tados: Inocêncio Oliveir.a, presi,dente; Evan
dro .Ayres de Moura e Heráclito Fortes, Vi
ce~Presidentes; Geraldo Melo, Paulo Borges,
Antônio Pontes, .José Luiz Maia, Assis Oa
nuto, Paulo Guerra, Antônio Mazurek, .João
Rebello, Albérico Cordeiro, Mansueto de La
vor, Irman Passoni, Milton Brandão, Alci
des Lima, Leur Lomanto, Raul Ferraz, Na
gib Hai{:kel, Luiz Guedes, Dante Oliveira,
Jorge Medauar, Pedro Novais, Domingos
LeoneUl, Dilson Fanchln, Jutahy .Júnior,
Mário Frota, Manoel Co&ta J.únior, Carlos
Alberto De Carll, Wanderley Mariz, José
Mendonça Bezerra, Angelo Magalhães e Ma
noel Novaes.

Sala da Comissão, 3{) de novembro de
1983. - Inocêncio 'Oliveira, Presidente
-OSvalo Murta, :Relator.

VOTO EM SEPARADO DA
SRa IRMA PASSONI

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 É incluido um representante da

categoria profissional dos corretores de imó
veis e um representante dos mutuários no
órgão superior de delU:Jeração do Banco Na
cional da Habitação - BNH.

DIÃRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçào I)

Art. 2.° Os representantes de que trata
esta Lei serão indicados pela Confederação
Nacional dos Corretores de Imóveis, ouvi
dos os Conselhos Regionais de Corretores de
Imóveis - ORESCIs - e por uma associação
nacional de mutuários do BNH, ouvidas suas
seccionais.

Art. 3.° Esta Lei será regulamentada pelo
Poder Executivo no prazo de sessenta dias
de sua publicação.

Art. 4.° Esta Lei entra em vigor na da,ta
de sua publicação.

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

Justificação
O presente Substitutivo acata o espírioo

do Projeto de Lei n.o 809/83. Não convém
portanto se estender em explicações. Bastà
apenas registrar que este substitutivo am
plia a democratização do BNH proposta no
projeto em questão, estendendo-a a um se
tor fundamentalmente concernido pelo as
sunto: os mutuários do BNH.

Bala da Comissão, 30 de novembro de
1983. - Irma Passoni.

PROJETO DE LEI N.o 873-A, OE 1983

(Do Sr. Wildy Vianna)

Determina que 80% das vagas no en
sino federal sejam preenchidas por
estudantes carentes, e dá outras provi
dências; tendo pareceres: da Comissão
de Constituição e Justiça, pela consti
tucionalidade, juridicidade e técnica le
gislativa; e, da Comissão de Eduoação e
'Cultura, pela rejeição.

(!Projeto de Lei n.O 873, de 1983, tendo
anexado o de n.o 1. 366/83 a que se re
ferem os pareceres.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 Oitenta por {:ento das vag'as to

tais nos estabelecimentos do 'Sistema Fede
ral de Ensino se·rão preenchidas por estu
dantes carentes.

Parágrafo único. A {:arêncta de que trata
este ·artigo será verifi{.:ada à vista da renda
anual do pai ou responsável, pelo limite de
declaração firmada por um deles, e, tendo
efeito de Imposto de Renda, ou ainda por
Declaração 1irmada por um deles, e, tendo
o aluno independência econômica, pelos
seus próprios rendimentos ou por sua de
claração.

Art. 2.° Esta lei será regulamentada pelo
Poder Executivo no prazo ·de sessenta dias
de sua publicação.

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

Art. 4.° Revogam-se as dL<lposições em
contrário.

Justificação
Tendo em vista os elevados objetivos so

ciais deste projeto de lei, esperamos, {:om
ansiedade, que ele venha rapidamente a ser
transformado em lei federal, para que al
cance imposição de âmbito nacional, den
tro da faix:a de ensino onde a compe'têncla
da União pode ser exercida, nos termo."i do
art. 177 da Constituição Federal, verbis:

"Art. 177. Os Estados e o Distrito
Federal organizarão os seus sistemas
de ensino, e a União, os dos Territó
rios, assimh como o sistema federal, que
terá caráter supletivo e se estenderá a.
todo o País, nos estritos limUes das
deficiências locais.

Março de 1984

§ 1.0 A União prestará assistência
técnIca e financeira aos Estado.'l e ao
Distrito Federal para desenvolvimento
dos seus sistemas de ensino.

§ 2.° Cada sistema de ensino terá,
obrigatoriamente, serviços de assistên
cia educacional, que assegurem. aQ5 alu
nos necessitados condições de eficiência
escolar." (Grifamos.)
De fato, este ·projeto irá resolver a grave

-questão da falta de v-agas nos estabeleci
mentos ofidais de ensino aos estudante.'l
pobres, sistematicamente prejudicados por
-que as vagas, em sua quase totalidade, são
preenchidas por alunos cujo poder aquisiti
vo, em razão da renda de que são possui
dores os pais ou responsáveis, está muito
além da necessidade de que fala o texto
oonstitucional a que nos refe,rimos.

O direito a oportunidades sociais iguais,
de oue tanto se fala ultimamente neste
Pai.'l; somente terá uma re'alidade palpável
no dia em que for obtida a verdadeira de
mocratização do 'ensino. E esta passa, neces
sariamente, pelo tratamento diferenciadO
da lei em favor dos alunos carenciados.

Sala das Sessões, - Wildy
Vianna.

PROJETO DE LEI N.o 1.366, DE 1983
(iDo Sr. Francisco Dias)

Determina que 8(t% das vagas em
estabelecimentos federais de ensino se
jam preenchidas por estudantes caren
tes de recursos.

(Anexe-s'e ao Projeoo de Lei n.O 873,
de 1983, nos te,rmos do art. 71 do Re
gimento Interno.)

O Congresso Nat:lonal decreta:

Art. 1.0 Os estabelecimentos federais de
ensino, de qualquer nivel e grau, reservarão,
obrigatoriamente, pelo menos 8{)% (oitenta
por cento) de .'luas vagas para serem preen
chidas ·por estudantes que compro\"arem
falta ou insuficiência de recursos finan
ceiros.

Art. 2.° Para, os fins desta lei, verifica-se
a falta ou insuficiência de recursos quando:

a) a renda anual do pai ou responsável
pelo aluno, no exercício imedi,atamente an
teriorao da matricula, situar-se abaixo do
limite para declaração obrigatóri's; de ren
dimentos;

b) a renda liquida anual do pai ou re.'l
ponsável pelo aluno, no exerclcio imedia
tamente anterior ao da matrimJ.1a, estiver
isenta do pagamento do Imposto de Renda;

c) o pai ou responsável pelo aluno não
dispõe de recursos comprováveis na forma
das alíneas 'anteriores, mediante atestado
ou certidão expedida pela autoridade com
petente.

Parágrafo único. Os estudantes maiores
de id-ade e independente economicamente
dos pais comprovarão a falta ou insuficiên
cia de recursos com base nos próprios ren
dimentose pelos mesmos critérios estabe
lecidos neste artigo.

Art. 3.0 Os e&tudantes filhos de ex-com
batentes da 2.'" Guerra Mundial, a.'lSim re
conhecidos pela legislação pertinente, são
isentos da comprovação prevista no -artigo
anterior.

Art. 4.° Os demais estudantes, não
abrangidos por esta lei, devc'rão pagar ao
respectivo estll.belectmento de ensino em
que estiverem matriculados uma mensali
dade equivllllente à média oobmda. pelas
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escolas privadM congêneres, na resl)eC'tiva
região 1')mqlle estiverem loc,alizados.

Parágrafo único. As importâncias arre
cadadas na forma deste artigo reyerterão
íntegralmenteem henefício da caixa esc{)
lar, associação de pais e mestres ou enti
dade .similar instituída nos estabelecimen
tos de ,ensino federal.s, e destinar-se-ão a
cobrir despesas dos estudantes amparados
por esta lei, particularmente na aqui.sição
de livros didáticos, material escolar e uni
forme.'l necessários.

Art. 5.0 O Poder ExeGutivo, ouvido o Mi
nistério da Educação e Cultura, regulamen
tará esta lei no prazo de 60 (sessenta) dias,

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

Art. 7.° !Revogam-se as dispo<üções em
contrário.

Justificação
O ideal, evident,emente, seria que todos,

indistintamente, tivessem ·acesoo ao ensino
oficial gratuito. No entanto, num País como
o Brasil, que se defronta com 'a penosa e
grave crise financeira atual, esse objetivo
não é possivel.

Mesmo assim, impõe-se que seja o ensino
cada vez mais democrati2iado, a fim de que
os mais c'arentes de recursos tenham a
oportunidad.e de estudar, promovendo-se
sócio-culturalmente e econorulcamente tam
bém.

Em verdade, em faGe do rutual contexto
brasileiro, onde as f.amílias a cada dia têm
menos disponibilidades para empregar em
necessidades que não s'ejam a .alimentação
e a habitação, torna-se fundamental que
I'lejam assegurad,as, aos mais desprovidos de
recursos, vagas nos estabeleciment:lS f.ed.e
rais de ,ensino.

Comesse anelo, preconizamos, nesta pro
posição, que referidas instituições escola
res reservarão, obrigatoriamente, pelo me
nol'l oitenta por cento de suas vagas para
sel.'em preenchidas por estudantes que apre
sentem falta ou insuficiência de recursos
financeiros.

O proje'tado ,estabelece o critério segun
do o qual a família do aluno é considerada
como desproYida de recursos, ou que deles
tenha falta, determinando ainda que os
filhos de ex-integrantes da FEB fiquem
il'lentos de oferecer 'a necessária compro
vação desses status.

Temos plena c'onvicção de que -a proposi
tura ensejará as mais positivas repercussões
de caráter social, sendo vital para a de
mocratização do ensino, po's facilitará o
,aceaso, 'aos bancos ,escolares de todos os
niveis de escolaridade, dos alunos mais
carentes e que hoj-e, virtualmente, encon
tram-se marginalizados, pois não têm ne
nhuma disponibilidad'e financeira para ar
car com os pesa.dos ônus que 's. freqüência
à.s escolas exige.

Assinale-&e, por derradeiro, que na legis
latura transata o ilustre ex-Deputado Wal
ter Silva ofereceu à apreciação desta Casa
proposição assemelhada (PLO' n.O 781(79),
a qual, lamentavelmente, foi arquivada em
decorrência de disposição regimental.

Em se tratando de medida de Gapital im
portância para oensínO, em nosso Pais,
;possibilitando o 'aCesso a ele dos estudantes
mais carentes, esperamos que a inicia'tiva
merecerá a aprovação -dos ilustres memhros
desta Casa.

Sala das Sessões, 8 de junho de Hl83. 
Francisco Dias.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçào I)

PAREOER DA COMLSSAJO DE
-eON6TITUIÇAO E JUSTrçA

I - Relatório
A proposição em foco, de autoria do nobre

Deputado Wildy Vianna, tem por meta esta
belecer que "oitenta por ,cento das vagas
totais nos estabeelcimentos do Sistema Fe
deral de Ensino serão preenchidas por alu
nos carentes", verificada a c'arência "à vista
da renda anual do pai ou responsável, pelo
limite -de Declaração Obrigatória ou Isen
ção, para efeito de Impol-Jto de Renda, ou
ainda por declaração firmada por um deles,
e, tendo o aluno independênciaeconõmiGa,
pelos seus próprios rendimentos ou por sua
declaração" .

É salientado na justificativa:
"De fato, este projeto irá resolver a

grave questão da falta de vagas nos es
tabelecmentos oficiais de ensino aos
estudantes pobres, sistematicamente
prejudicados po-rque as vagas, em sua
quase totalidade, são preenchidas por
alunos cujo poder aquisitivo, em razão
da renda de que são possuidores os pais
ou responsáveis, está muito além da ne
cessid.ade de que fala o texto constitu
cional."

É o relatório.

11 - Voto do Relator

No aspecto constitucional importa exami
nar se a mrutéria encontra-se na compe
tência legislativa da União, se é adequada
a iniciativa parlamentar e se existe restri
çõe,'l eX'pressas à proposição.

O art. 8.0 , item XVII, define o elenGo de
matérias sobre as quais pode a União le
gislar.

O art. 56 confere legitimidade ao Depu
tado para iniciara tramitação legislativa,
eis que não se configuram as restrições
constantes dos ar'ts. 57, 6,5 e 115, IIO'

Pelo e:lQPosto, sou pela c'onstitucionalidade
e juridicidade do 'Projeto de Lei n.O 873/83,
que está lavrado em adequada técnica le
gislativa.

Sala da Cmnissão, 27 de setembro de 1983.
Osvaldo Melo, Relator.

UI - Parecer da Comissãll
A comissão de constituição e Justiça, em

reunião de sua TUIUlla "B" realizada hoje,
opinou unanimemente pela constitucionali
dade, juridicidade e técnica legislativa do
projeto de Lei n.O 873/83, nos termos do pa
recer do relator,

,Estiveram presentes os Senhores Depu
tados: Brabo de Carvalho e Leorne Belém,
Vice-Presidentes; Gerson Peres, Valmor
Giavarina, Gorgônio Neto, Djalma Bessa,
Jorge Arbage, Nilson Gibson, Júlio Martins,
JOl.'ge Medauar, Osvaldo Melo, Raimundo
Leite, Ernani Satyro, Raymundo Asfora, Ar
naldo Maciel, Rondon Pacheco, otávio Ce
sário, Egídio Ferreira Lima. Ibsen Pinheiro,
Amadeu Geara e Darcilio Ayres.

Sala da Comissão, 27 de setembro de 1S83.
- Brabo de Carvalho, Vice-Presidente, no
exercido da Presidência - Osvaldo Melo,
Relator.

PARECER DA COMISSAO DE
EDUCAÇAO E CULTURA

I _ Relatório

O nobre Deputado Wildy Vianna apresen
tou a proposi~ão supra, por intermédio da
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qual pretende deterrulnar que 80% das va
gas dos estahelecimentos no ensino federal
sejam preenchidas por estudantes carentes.

2 . Alega, em sua justificação, que o pro
jeto "irá resolver ,a grave questão de falta
de vagas nos estabelecimentos oficiais de
ensino aos estudantes pobres, sistematica
mente prejudicados, porque as vagas, em
sua quase totalidade, são preenchidas por
-alunos cujo poder aquisitivo, em razão de
renda de que são possuidores os pais ou res
ponsáveis, está muito além da necessidade
de que fala o texto constitucional" .

É o relatório.
3. Embora louvável a pretensão do ilus

tre representante a-creano em querer apoiar
a faixa economicamente mais necessitada
dos estudantes, o seu projeto peca por não
levar em conta que muitos 'Cursos dependem
de conhecimentos e hábitos básicos que
normalmente os carentes não têm, como,
por exemplo, o Curso de F'or::mação de Pro
fessores, seja para ,a pré-escola, seja para
as séries l.a a 4.a, do primeiro grau.

4. No terceiro grau, o a;proveitamento
dos melhores chega a constituir interesse
nacional, em busca da formação de uma eli
te cultural no Pais.

5. !Finalmente, o nobre Autor ac'ena com
o disposto no ,art. 177, in fine, da Constitui
ção Federal, apontando-o como apoio a sua
pretensão. Enganou-se, porque o ·dispositivo
deterrulna que "cada sistema de ensino te
rá, -obrigatoriamente, serviços de assistência
educacional, que assegurem aos alunos ne
cessitados condições de eficiência escolar"
(grifos do autor). Ora, esse direito se des
tina aos alunos já matriculados, alunos que
ocupam as vagas livremente oferecidas pe
los estabelecimentos de ensino. Não se re
fere o preceito constituC!onala alunos que
pretendam ingressar nas escolas, mas aos
que lá dentro estão... É, portanto, inaplicá
vel o fundamento apontado pelo erulnente
autor do projeto. O projeto apensado me
rece o mesmo parecer, porquanto encerra o
mesmo objetivo,

11 - Voto do 'Relator

Em face das ponderações acima e:ll'postas,
posicionamo-nos contra a iniciativa, votan
do, por isso, pela rejeição do Projeto de Lei
n.o 873, de 1983.

Sala da Comissão, 30 de novembro de
1983. - Arildo Teles, Relator.

IH - Parecer da Corulssão

A Comissão de Educação e Cultura em
sua reunião ordinária, realizada em 3'0 de
novembro de 1983, opinou, unanimemente
pela reje,ição do Projeto de Lei n.o 873/83:
do Sr. Wildy Vianna, que "de,termina. que
80% das volligas no ensino federal sejam pre
enchidas por estudantes carentes, e dá ou
tras providências", nos termos do parecer do
relator, Sr. Arildo Teles.

Estivera!!ll presEl~tes os senhores Depu
tados: Joao Faustlllo Presidente' Ferreira
Martins e Hermes Zanetti, Vice~Presiden
tes; Rômulo Galvão, Wall Ferraz Celso Pe
çanha, Randolfo Bittencourt A~ildo Teles
Márcio Braga, Oly Facchin, Dionísio Hage'
D!lircilio Ayre~, Casildo Maldaner, Walte~
Oasanova, Joao Bastos, Carlos Sant'Ana
Francisco Dias, Tobias Alves e Stéilo Dias. '

Sala da Comissão. 30 de novembro de 1983
.João Faustino, Presidente - Arildo Teles'
ReLator. '
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PROJETO DE LEI N.o 959-A, DE 1983

(Do Sr. Arthur 'Virgílio Neto)

Acresce parágrafo ao art. 133 do De
creio-lei n.o 200, de 25 de fevereiro de
1967, transformando em § 1.° o seu pa
rágrafo único, e dá out'ra"" providên
cias; tendo pareeeres:da Comissão de
Oonstituição e .Justiça, pela constitu
cionalidade, juridicidadc e técnica le
gislativa; c, da Comissão de Fisealiza
lI:ação Financeira e Tomada de Contas,
pela aprovação.

(Projeto de Lei n.o 959, de 1983, a que
se referem os pareceres.)

O Congresso Nacional d.ecreta:
Art. 1.0 O art. 133 do Deereto-lei n.o 200,

de 25 de fevereIro de 19ô7, que dispõe sobre
a organização da Aidministração F1cderal,
esta:belece diretrizes para a Reforma Admi
nistrativa, e dá outras providências, passa
a vigorar com o acréscimo do seguinte § 2.0,
,tramsforma:do em § 1.0 o \Seu parágrafo
úni<:o:

"§ 2.° (Elm igualdade de condições, os
Uci-tantes nacionaisterãio pref-erência
sobre os estrangeiros."

Art. 2.° Para .efeIto desta lei, con.side
mm-se licitantes nacionais as pessoas físi
cas de nacionalidade brasileira e as pessoas
jurídicas constltuidas oom eapltal exclusi
vamente nacion8!l.

Al't. 3.° Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.

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

Justificação

O Decreto-lei n.o 200, de 25 de fevereiro
de 1967, dispõe em seu 'título XII sobre as
normas relativas a lkitações para compras,
obras, rerviços e alienações na Administra
ção Direta e nas autarquias.

O Decreto n.o 73.140, de 9 de novembro
de 1973, ao regulamentar as licitações e os
c-ontratos relativos a obras e serviços de
engenharia, estabeleceu, no parágrafo úni
co do seu art. 38, a pl'€fe,rência dos lici
tantes nacionais ~obre os estrangeiros,
quando em igualdade de condições.

A medida, de justo amparo às empresas
nacionais, não é abrangente, vez que se re
fere tão-somente -às licitações e contratos
relativos a obras e serviços de engenharia,_
não protegendo todos os demais seto-res de
nossa ,economia, alglIDS deles tão ou mais
carentes que aquele.

O ,presente projeto, além de ser mais
um instrumento de fortalecimento da em
presa nacionllil, certamente concorl'e1'á para
evitar o desemprego e ensejará a economia
de divisas, neste momento em que o P_ais
atravessa séria cri.se econômica.

Sala das sessões, . - Arthur
Virgílio Neto.

LEGISLAÇAO CITADA, ANEXADA
PELO AUTOR

DECRErO-LEI N.o 200,
DE 25 DE FElVERiEmO DE 1967

Dispõe sobre a organização da Ailmi
nistração Federal, estabelece diretrizes
para a Reforma Administrativa, e dá
outras providências.

T1TULO xn
Das Normas Relativas a Licitações para
Compras, Obras, serviços e Alienações

DIÂRIO DO CONGRESSO N ACrONAL (Seçào I)

Aor\;. 1~ _ Na fixação de critérios para
julgamento das licitações levar-se-ão em
conta, no interesse do serviço público, as
condições de quaUdade, rendimento, preços,
condições de pagamento, prazos e outras
pertinentes, estabelecidas no edital.

Parágrafo único. Será obrigatória a jus
tificação escrita da auttoridadc competente,
sempre que não for escolhida a proposta de
menor preço.

DECRETO N.O 73.140,
DE 9 DE NOVEMBRO DE 1973

Regulamenta as licitações e os contra
tos relativo!! a obras e serviços de enge
nharia, e dá outras providências.

TíTULO 11 - LICITAÇAO

CAPíTULO ,v - HABILITAÇAO
Seção I - Para. o Convite

Art. 38. Verificada -absoluta igualdade
de condições entre duas ou mais propostas,
poderá a Administração proceder a nova
~iaitação entre os -autores das propostas
;empatadas. Se ·nenhum quiser ou puder
apresentM' proposta mais vantajü5a para a
Administração do que ,as anteriormente ofe
recidas, ou caso se verifique novo empate,
será a licitação -decidida por sorteio.

Parágrafo fulico. Em igualdade de con
dições, os licitantes nacloonais terão prefe
rência sohre os estrang>eiros.

PARECER DA COMISSAO DE
CONSTlTU]ÇAO E JUSTIÇA

I - Relatório
O nobre Deputado Arthur Virgílio Neto é

autor deste projeto ode lei que intenta as
segurar preferência a,os lidtantes nacionais,
em igualdade de condições, sobre os estran
geiros. Consideram-se licitantes nacionais as
pessoas físicas de nacion.alidade brasilei.ra
e as pessoas jurídicas constituidas com ca
pital exclusivamente nacional.

Em sua justificativa o autor afirma:
"O Decreto n.o 73.140, de 9 de no

vembro de 1973, ao regulamentar as
licitações e os contratos relativos-a obras
e serviços de engenharia, estabeleceu, no
:parágrafo único do seu art. 38, a pre
ferência dos licitantes nacionais sobre
os .estrangeiros, quando em igualdad,e .de
condições.

A medida, de justo amparo às em,,;
presas nacionais, não é abrang-ente, vez
que se refere tão-somente às licitações
e contratos l'clativos a obras e serviços
de engenrarla, não protegendo todos os
demais setores de nossa economia, al
guns deles tão ou mais carentes que
a,quele.

O presente projeto, além de ser mais
um instrumento de fortalecimento da
empresa nacional, certamente concor
rerá para evltM' o desemprego e ense
jará a economi-a de divisas, neste mo
mento em que o País atravessa séria
crise econômica."

~ o relatório.
11 __ IVoto do Relaior

Na forma regimental, cumpre-nos dizer
-da constitucionalidade, juridlc1dade e tée
'!lica legislatIva. (§ 4,0 do ,art. 28).
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A competência da União para legislar est.á
insc-rita na alinea ado inciso XVII do art.
8.° da Lei Maior, enquanto o poder de Ini
ciativa está respaldado pelo art. 56, eis que
não se acham presentes as restrições apre
sentadas pelos -arts. 57, 65 e 115, inciso lI.

A atribuição é do Congresso Nacional, com
a apreciação presidencial (art. 43) a ser
exercida atraV'és de lei ordinária (art. 46,
inciso ill).

A nosso ver, o ~rojeto de Lei n.o 959/83
deve ser considera-do constitucional, juri
dico e lavrado em boa técnica legislativa.

Sala da Comissão, 10 de agosto de 1983. 
Guido l\loesch, Relator.

IH - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça, em
reunião plenã,ria a:ealizada hoje, opinou una
nimemente pela constitucionalidade, juridi
cidade e técnica legislativa do Projeto de
Lei n.O 959/83, nos termos do parecer do re
lator.

EstIveram presentes os Senhores Depu
tados: BO<nifáeio de Andrada, Prestdente;
Brabo de Carvalho, Vice-Presidente; Ha
milton Xavier, Guldo Moesch, Ernani Saty
1'0, Plinio MM'tins, Osvaldo Melo, Nilson
Gibson, Brandão Monteiro, João Gilbe-:rW,
Armando Pinheiro, Leorne Be-lém, Darcílio
Ayres, Gomes da Silva, Gorgônio Neto, José
Genoino, EgídIo F1erreira Lima, Otávio Ce
sário, Jorge Arbage, Gerson pe-res, Valmor
Giavarina, Mário Assad, Jorge Uequed,
Djalma Bessa, Joacil Pel'eira, José Tavares,
Theodoro Mende.s, Júlio Martins, Sérgio Mu
rilo, Gasttone Righi, Raymundo Asfora, EI
quisson Soares e Rondon Pacheco.

Sala da Comissão, 10 de agosto de 1983. 
Bonifácio de Andrada., Presidente - Guido
Moesoh, Relator.

PARECER DA COMIoSSAO
DE FIBOAiLIZACiAO FINANCEIRA E

TOMADA ;DE CONTAS

I - Relatório

O pres-ente Projeto de Lei foi apresentado
pelo nohre e eminente Deputado Arthu-r
Virgílio, visando, de forma ca1iegórica, as
segamr aos licitantes nacionaís preferên
cia, em igualdade de condições, sobre os
estl'ange~ros, comiderando aquecres as pes
soas fisIcas de nacionalidade brasileira e
as pessoas jurldicas constituidas com capi
tal eJ<cluslvamell'te nacional.

JU8tifi.ca o autor:
"O Decreto n.O 73.1140, de 9 die noV'emlJro
-d-e 1973, ruo reogu,lamentar as licitações e
os con.tratolS a:ela.ti'Vos a obras e serviços
de engenJharia, estabele'ceu, no parágJ.'a
to únioo do 8e'ullJrt. 38, a pr-e-f'erência doS'
licitantes nacionais sohre 013 el5Jtrangei
1'os, quando em igual;c1ade de cQ'IlJdiçÕ€.s.

·A medida, de justo amparo às ell11
Ipresas nruClonaís, não é abrangente, vez
que -se refere tão-somente às lIcitacões
e contratos l'elativos a obras e serviços
de engeonharia, não protegendo bodo.s os
demais setores de nossa economia, al
,guns deles tão Ofll mais cail'entes que
'aquele-o

O presente pro1-eto, acrém de ser maís
'Um instrull11ento de fortalecimento da
e:rnpre.s:a rmcion-aJ, certamente conCOl"re
rá para evl1lar o desemprego e ensej am
-a economia de divisas, neste momento
em que o Pais IlJtravessa séria cr:ise eco
lllÔaIl1oa."
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tA matérIa teve paJreeer favoriveI do Re
lator na Comissão 11e Oonstltuição e Justi.
ça, Deputado Gu1do :Moeooh, sendo aprova
do por unMlimIdade, naquelIe órgão técni
co, quanto a sua oonstUucionalida<Ie, juri
diódade e técnica Iegisla,tiva, a.lém de ter
rooeb1<:lo mantfootação fav-orável pela sua
aprov.ação, com louvor, por parte da Presi
dência. da C\IDfedeq:ação NaciQIlal do Co
mércio.

J!: o Relaitório.

fi - Voto do Relator

Trata a presente proposição de assunto
do.s mais sérios e da mais alta relevância
par:a o ampaoro e for:taiLecimento das em
presas naeionais. Não se pode conceber um
País como o nOSSlO, aibalado e solrupado por
!Uma crise econômIco-fí:n:ancei'ra e social das
mais graV'es, permitir-se ao 1= de negar
às empresa.s genuinamente nacionais a
opor.tunidade de terem preferência, em
igualdade de condições, ""obre os estrang·ei
1"00, nas licitações pllil"a compras, serviços e
alienações.

Lacunas como esta de nossa legis'laçãJO
de há muito deveriam ter sido san.adas. Por
isso mesmo, sob pena de S€nIlOS sevemmen
te criticados pelos nossos póste-oos, não po
deremos noo omitir, rp€Tmitindo que movi
mento forte e organizado, que v-em de long'e
-e sub-reptieiamente, continue a combate'r
persiS!bentemente os av·anços cOfi'er-ciais e
tecnológicos nacionais, sob todas as formas,
sempJ.1e em defesa do"" interess€s de pode
·rosos grupo-s aUenÍogenas.

.com o f,echamento da lacuna, parllidoJl':a:l
mente, rubrir-se-'á, temos ce-rteza, um lequ'e
de soluções profícuas em prol do fortale'Ci
menta -e ampa-ro de nosso parque econômico,
o que se oonsti.tuia:á, indubitav,€ilmenot.e, em
fato marcante e de vi,tal importância para o
Intel"eo'ise público, pois propiciará, adém da
necessária e fundamental economia de di
vio'ias, a captação de novos e promisso'l'es
empregoS'.

Por todo o exposto, e sensivel aos justos
anseios dos interess€s nacionais, somos fa
voráveis à aprovação do pr-esente p-rodeto
de Lei, p8lra o qual solicitamos o aJpoiamento
de nossos nobres e dignos paores.

Sala das Reuniões, 29 de nOViemhro de
1983. - Castejon Branco, Re1ator.

lU - Parecer da. Comissão

tA Comissão de Fisc-a.1ização Fin.anceira e
Tomada de contas, em sua 1." Reunião Ex
traordinária, realiza.da dia 29 de novembro
de 1983, sob a Presidência do Senhor Depu
tado Humberto Souto, Presidente, e presen
tes os Senhores Deputados: MIlton Figwel
'rodo, Viee-Presidente, MendO'll~ Falcão,
Alencar Furta<Io, Siegfded Heuser, Aécio de
Borba, 02'ianrum Coelho, JosUJé de Souza, Au
.gusto Trein, João Alves e Oastejon Branco,
opinou, fa.voravelmente à a:provação do Bro
jeto de Lei n.O 959, de 1983, que "acresce
parágrafo ao ad. 133 do DecI'eto-lei núme
rO' 200, de 25 de feverei'ro de 1967, trans
formando em § 1.0 o &eU pa-rágrafo único,
e dá outras providênciao'i", nos teJ:lI11OS do
Pareoor do Rcla1Jor, Deputado Castejon
Branco.

Baila das Se8sões, 29 de novoembro de
[983. - Humberto Souto, P11eSidente - Cas
tejon Branco, Relator.
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PROJETO DE LEI N.o 1.4U4,-A, DE 1983

(Do Sr. Jorge Uequed)
Altera o Código da Propriedade In

dustrial - Lei n.O 5.772, de 21 de de
zembro de 1971; tendo pareceres: da
Comissão de Constituição e Justiça, pe
la constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa; e, da Comissão de
Ciência e Tecnologia, pela aprovação,
com emenda.

(projel:o de Lei n.O 1.404, de 1983, a
que se referem os pareceres.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 São introduzidas as seguintes al

. terações na Lei n.o 5.772, de 21 de dezem
bro de 1971:

I - Os artigos 9.0 e 19 passam a viger
acrescidos dos seguintes parágrafos:

"Art. 9.° .

§ 1.0 Ao autor de inventos não pri
vilegiáveis, exceção feita dos casos enu
merados na alínea "a" do caput, poderá
ser concedido, a requerimento do inte
ressado, certificado de auto·ria de In
venção.

§ 2.0 O certificado de autOTia de in
venção obedecerá ao mesmo rito de con
cessão da carta patente, sem ônus para
o interessado.

§ 3.° O certificado de autoria de in
venção é intransferível, e não confere
qualquer direito de exploração, mas terá
o mesmo tratamento de carta patente
para fins de divulgação (art. 22) e con
cessão de incentivos ao inventor.

Art. 19 .

§ 8.° 'Exceto por ato ou fato ao re
querente, o exame será considerado de
ferido se, decorrido um ano a contar
do pedido, o Instituto Nacional da iPro
~riedade Industrial não se manifestar
definitivamente a respeito.

§ 9.° Os prazos definidos neste ar
tigo exceto o disposto no § 8.°, contar
se-ão a partiT da ciência do interessado,
em processo, ou de sua notificação via
postal."

II - O artigo 24 é acrescido do parágrafo
que se segue, renumerado como parágrafo
2.° o atual parágrafo único:

"Art. 24 .

§ 1.0 Os prazos do caput serão am
pliados por tempo Igual ao que, entre a
data de pedido de exame e a concessão
da carta patente, exceder de dois anos,
sem culpa do requerente.

§ 2.° "

III - Os artigos 18, 40 e 103 passam a vi
gorar com as alterações adiante indicadas:

"Art. 18 .

§ 1.0 O pedido de exame deverá ser
formulado pelo depositante ou qualquer
interessado, até vinte e quatro meses
contados da notificação postal da pu
blicação a que se refe·re o caput."

Art. 40 .

§ 1.0 Inexistindo disposição contra
tual diversa, a compensação do traba
lho ou serviço prestado será limitada à
remuneração ou salário ajustado, salva
se judicialmente, for reconhecido que o
empregador agiu de má :M ou reserva
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mental ao estabelecer o contrato, hipó
tese em que o juiz fixará o percentual
a ser percebido pelo empregado ou pres
tador de serviço, em função dos rendi
mentos líquidos proporcionados pelo In
vento ou melhoramento.

Art. 103. O Instituto Naelonal da
Propriedade Industrial poderá delegar,
medionte convênio, o exame de pedido
de privilégio ou regIstro a órgão ou en
tidade a que se refere o artigo 102."

Art. 2.0 Esta Lei entrará em vigor na
data de sua publicação.

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

Justificação
Reapresento o projeto de Lei n.o 5.890/82

de minha autoria, por sua permanente
oportunidade e como resultante de suges
tões e conclusões do Simpósio Sobre o In
ventor Nacional realizado sob os auspícios
da Comissão de Ciências e Tecnologia da
Câmara dos Deputados no período de 27 a
31 de outubro de 1980.

Entre outras sugestões, ficou bem clara
naquele conclave a necessidade de alterar
o Código da Propriedade Industrial - CPI,
de modo a propiciar ao inventor maior pro
teção institucional.

Um dos pontos mais discutidos no Sim
pósio 11'01 a questão relacionada com a não
concessão de carta-patente para inventos
realizados em certas áreas como a de pro
dutos alimentícios. Conquanto justificáveis
princípios de ordem pública inspirem tal
exceção, não afeta menos o interesse coleti
vo e desestímulo dos pesquisadores dessas
áreas.

Na ocasião foi citado o exemplo de profes
sores da Universidade Federal de Viçosa,
responsáveis pelo desenvolvimento de sofis
ticados tipos de sementes de soja que em
bora rendessem elevados lucros a seus utili
>!iadores e divIsas ao País, nada lhes trouxe
áe concreto a não ser uma realização pes
soal pouco alentadora. Exemplos dessa na
tureza são registrados em Universidades e
institutos de Pesquisas de todo o Brasil.

No sentido de atender os reclamos do in
teresse público, sem esmorecer a iniciativa
do pesquisador, decidimos propor a institu
cionalização do certificado de autoria de
invenção (alteração do art. 9.° do CIPl.
Aludido título, a exemplo do que já ocorre
em países socialistas, não gerará qualquer
direito patrimonial a seu titular, mas além
de propiciar-lhe o status de inventor, me
diante ampla divulgação, aInda habilitar
lhe-á receber incentivos que venham a ser
dirigidos aos inventores portadores de
carta patente.

Outro aspecto enfocado pelos inventores
pre.<;-entes ao simpósio cinge-se à forma de
publicidade dos atos relativos aos processos
envolvendo requerImentos de carta patente.
Em muitos casos considera-se cientificado o
r€querente apenas por mera publicação em
jornais oficiais.

Ora, nem sempre o inventor está apare
lhado a seguir tais publicações, resultando
tal impossibilidade em Irreparáveis prejuí
zos ao pesquisador e à Nação, em face dos
prazos peremptórios do CPI.

Assim, achamos necessária uma medida.
legislativa mllsuístlca que facilite a orien
tação do inventor, estabelecendo que a ci
ência do interessado se dê pessoalmente,
no processo, ou via postal (ver alterações
propostas nos artigos 9.° e 18.°).
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Não menos importante !.ol a preocupação
<los participantes do conclave em relação à
morosidade do INPI no processamento da
concessão da carta patente, havendo casos
em que entre o requerimento inicial e a
decisão final, decorreram mais de dez anos.

Como o requerente está sujeito a prazos
rígidos para peticionar e dar andamento a.
seu processo, também o INPI deve ter deli
mitado o tempo dentro do qual deverá
manifestar-se conclusivamente sobre pedi
dos de privilégio. Essa é a sugestão que fa
zemos ao propor o acréscimo de parágrafos
ao artigo 19 do CPI, desde que para a pro
crastinação processual não tenha contri
buído o interessado.

outro assunto polêmico é o termo inicial
da duração do privilégio (10 e 15 anos, con
forme o caso). Atualmente, conta-se alu
dido prazo a partir da data do depósito e
não da concessão da carta patente como
no passado.

Critica-se o dispositivo legal em questão
(art. 24), pois, em face da morosidade do
processo de concessão dos privilégios, é co
mum transcorrerem vários anos - até dez
como já expusemos - para expedição da
càrta patente.

Como o direito de exploração só é exe
qüível após o deferimento desta (art. 23) e
levando-se em consideração que sem a
carta patente o inventor, mormente o na
cional, não encontra interessado economi
camente em seu trabalho, fácil é deduzir
que lhe resta dé regra 50% (cinqüenta por
cento) ou menos do tempo legal para o
exercício pleno de seu privilégio.

Nossa proposta é no sentido de, sem vol
tar aos inconvenientes do passado, em qUe
a demora na expedição da carta patente 
há casos registrados de até 42 anos - di
latava em muito o privilégio, compensar os
inventores, restituindo-lhes parcelas de
tempo que ultrapassarem o julgado razoável
para a finalização dos processos da espécie,
desde que .não haj a culpa do requerente (ver
redaçãopretendlda para o § 2.0 art. 24).

Também não escapou à nossa observação
o destaque que se deu à necessidade de pro
teger o inventor empregado contra o incon
tratável poder de barganha dos empregado
res..Conquanto o contrato de trabalho na
área de pesquisas assuma, em muitos casos,
um aspecto mais civil do que trabalhista, a
verdade é que aqui também persiste o gran
de desnível entre capital e trabalho.

O art. 40, caput, do CIP confere ao em
pregador a propriedade de inventos reali
zados por empregado &'ij}Ccialmente contra
tado para pesquisas, dÍSpOlrrdo o § 1.0 do
mesmo artigo que, salvo convenção em con
trário. persistirá como compensação do
empregado apenas a remuneração ajustada
no contrato de trabalho.

Essa orientação legal seria pacífica se
todos os inventores empregados tivessem
condições econômíca de impor suas cláu
sulas contratuais. Na realidade isso não
acontece, prevalecendo mais os contratos de
mera adesão aos interesses patronais, donde
a necessidade de se estabelecer, judicial
mente, na hipótese de má fé ou reserva
mental do empregador uma remuneração
justa para o inventor empregado (ver re
dação proposta ao § 1.0 do art. 40).

Finalmente, ao sugerir nova redação para
o art. 103, pretendemos dar ao INPI maior
flexibilidade no estabelecimento de convê
nios destinados à delegação de exames de
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privilégio, })Msibilitando àquele órgão fir
mâ--lOM. noo apenas em casos especiais, mas
nas hipóteses que os julgue necessários ain
da que como simples meio de descongestio
nar seus serviços.

É o que submetemos à apreciação dos
nobres pares, esperando contar com o ha
bitual apoio, no sentido de que se dê ao
inventor, mormente o nacional, melhores
condições de desenvolver seus trabalhos,
propiciando, assim, um desenvolvimento
mais rápido da nossa tecnologia e a con
seqüente economia de divisas.

Sala das Sessões, -
Jorge Uequed.

LEGISLAÇAO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇAO DAS
COMISSõES PERMANENTES

LEI N.o 5.772, DE 21 DE
DEZEMBRO DE 1971

Institui o Código da Proprieda'de In
dustrial, e 'dá. outrras providências.

Art. 1.0 É instituído o Código da Pro
priedade Industrial, de acordo com o esta
belecido nesta Lei.

Art. 2.° A proteção dos direitos relativos
à propriedade industrial se efetua medi
ante:

a) concessão de privilégios;

de invenção;
de modelo de utilidade; e

de desenho industrial;

CAPttUlJO II
Das Invenr;ões não Privilegiáveis

Art. 9.° Não são privilegiáveis:
a) as invenções de finalidade contrária

às leis, à moral, à saúde, à segurança pú
blica, aos cultos religiosos e aos sentimentos
dignos de respeito e veneração;

b) as substâncias, matérias ou produtos
obtidos por meios ou processos químicos,
ressalvando-se, porém, a privilegiabilidade
dos respectivos processos de obtenção ou
modificação;

c) as substâncias, matérias, misturas ou
produt<lS alimentícios químico-farmacêuti
cos e medicamentos, de qualquer espécie,
bem como os respectivos processos de obten
gão ou modificação;

d) as misturas e ligas metálicas em geral,
ressalvando-se, porém, as que, não com
preendidas na alínea anterior, apresenta
rem qualidades intrínsecas especificas, pre
cisamente caracterizadas pela sua composi
gão qualitativa, definida quantitativamente,
ou por tratamento especial a que tenham
sido submetidas;

e) ·as justaposições de processos, meios
ou órgãos conhecidos, a simples mudança
de forma, proporções, dimensões ou de ma
teriais, salvo se daí resultar no conjunto,
um efeito técníco novo ou diferente, não'
compreendido nas proibições deste artigo;

f) os usos ou empregos relacionados com
descobertas, inclusive de variedades ou es
pécies de microorganismos, para fim deter
minado;

g) as técnicas operatórias ou cirúrgicas
ou de terapêutica, não incluidos os dispo
sitivos, aparelhos ou máquinas;
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h) os sistemas e programações, os planos
ou os esquemas de escrituração comercial,
de cálculos, de financiamento, de crédito,
de sorteios, de especulação ou de propa
ganda;

i) as concepções puramente teóricas;
j) as substâncias, matérias, misturas, ele

mentos ou produtos de qualquer espécie,
bem como a modificação de suas proprie
dades físico-químicas e seus respectivos
processos de obtenção ou modificação, quan
do resultantes de transformação do núcleo
atômico.

SEÇAO Ir

Dos Modelos e dos
Desenhos não Privilegiáveis

Art. 13. Não são privilegiáveis:
a) o que não for privilegiável, como in

venção, nos termos do disposto no art. 9.°;
b) 'a5 obras de escultura, arquitetuta, pin

tura, gravura, esmalte, bordados, fotogra
fias e quaisquer outros modelos ou desenhos
de caráter puramente artIstico;

c) o que constituir objeto de privilégios
de invenção ou de registros prev1.'>tos na
alínea b do art. 2.°;

CAPíTULO VII
Da Publicação e do Exame do

Pedido de Privilégio '
Art. 18. O pedido de privilégio será man

tido em sigilo até a sua publlcação,a ser
feita depois de dezoito meses, conta.d.06 da
data da prioridade mais antiga, podendo
ser antecipada a requerimento do deposi
tante.

§ 1.0 O pedido do exame deverá ser for
mulado pelo depositante ou qualquer inte
ressado, até vinte e quatro meses contados
da publicação a que se refere este artigo, ou
da vigência desta lei, nos casos em anda
mento.

§ 2.0 O pedido de privilégio será conslde
ra>d.o definitivamente retirado se não for re
querido o exame no prazo pre\isto.

§ 3.0 O relatório descritivo, as reivindica
ções, os desenhos e o resumo não poderão
ser modificadas, exceto:

a) para retificar erros de impressão ou
datilográficos;

b) se imprescindível, paxa esclarecer, pre~
cisar ou restringir o pedido e somente até a
data do pedido de exame;

c) no caso do art. 19, § 3.°
Art. 1:9. Publicado o pedido de exame,

correrá o pmzo de noventa dia.s para apre
sentação de eventuais oposições, dando-se
ciência !llO depositante.

§ 1.0 O exame, que não ficará. condicio~

nado a eventuais manifestações sobre opo
sições oferecidas, verifioará se o pedido de
privilégio está de acordo com as prescrições
legais, se está tecnicamente bem definido,
se não há antertoridade e se é Buscetirel de
utilização industrial.

§ 2.° O pedido será indeferido se for
oonsict.erado imprivilegiável, por contratariar
as dJ8posl.çõea dos artigo,s 9.° e 13.

§ 3.° Por ocasião do exame, serão for
muladas as exigência.s julgadas neceuá.ri.as,
inclusive no que se refere à apresentação
de novo relatório descrito, rel.v1nd1ca.çÕCB,
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desenho.s e resumo, daJde que dentro d06
limites do que foi 1n.l.clalmente requerido.

§ 4.° No cumprimento das exigências, de
verão ser observaoos os limites do que foi
inlcialmente requerido.

§ 5.° A exigência não cumprida não con
testaxia no pl"aw de noventa dias a.carretQl'á
o arquh"'a.!Ilento do pedido, encerrando-se a
instância administrativa.

§ 6.° O pedido será arquivado se for con
siderado improcedente a oontestação ofere
cida à exigêncla.

§ 7.° Salvo o di&posto no § 5.° deste arti
go, do despacho que conceder, denegar ou
arquivar o pedido de privilégio caberá re
curso, no praw de sessenta dias.

Art. 20. Quando se tratar de pedido com
reivindicação de prioridade, deverão ser
e.presentados, sempre que solicitados, as ob
jeções, as buscas de autoridades ou o re
sultado dos exames para a concessão de
pedido correspondente em outros palses.

CAPíTULO IX

Da Duração do Privilégio

Art. 24. O privilégio de invenção vigo
rará pelo prazo de quinze anos, o de modelo
de utilidade e o de modelo ou desenho in
dustrial, pelo praw de dez anos, todos con
tados a partir da data do depósito, desde
que observadrus as pl"escrições legais.

Parágrafo único. Extinto o privilégio, o
objeto da patente cairá em domínio público.

CAPíTULO XIV

Do Invento Ocorrido na Vigência
de Contrato de Trabalho ou de

Prestação de Serviços

Art. 40. Pertencerão exclusivamente ao
empregador os inventos, bem como os aper
feiçoamentos, realizados durante a vigên
cía do contrato expressamente destinado a
pesquisa no Brasil, em que a ati'tidade in
ventiva do assalariado ou do prestador de
serviços sej a prevista, ou ainda que decorra
da própria natureza da atividade contrata
da.

§ 1.0 Salvo expre&Sa dlspos:ição contra
tual, a compensação do trabalho ou servi
ço prestado será limitada à remuneração ou
no salário ajustado.

§ 2.° salvo ajuste em contrário, serão
considerados feitos durante a vigência do
contrato os inventos, bem como os ·aperfei
çoamentos, cujas patentes sejam requeridas
pelo empregado ou pelo prestador de s.er
viços até um ano depois da extinção do
contrato.

§ 3.° Qualquer invento ou aperfeiçoa
mento decorrente de contrato, na forma
deste artigo, será obrigatório e prioritaria
mente patentea<io no Brasil.

§ 4.° A circunstância de que o invento ou
o aperfeiçoamento resultou de C'Ontrato, bem
como o nome do inventor, constarão do
pedido e da patente.

Art. 41. Pertence exclusivamente ao em
pregado Ou prestador fie serviços o invento
ou aperfeiçoamento realizado sem relação
com contrato de trabalho ou prestação de
seniçoo ou, ainda, sem utilização de re
cursos, dadoo, meios, matérias, instalações
ou equipamentos do empregador.

Art. 42. salvo expressa estipulação em
oontrário, o invento ou aperfeiçoamento
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realizado pelo empregado ou pelo pl'estador
de serviços não compreendido no disposto
no art. 40, quando decorrer de sua contri
buição pessoal e também de recursos, dacI.o.s,
meios. materiais, instalaçÕffi ou equiIJ'll.IIlen
tos do empregador, será de proprieda<ie co
mum, em partes iguais, garantido ao em
pregador o díreito exclusivo da licença de
exploração, assegurada ao empregado ou
prestador de serviços a remuneração que
for fixada.

§ 1.0 A exploração d.o objeto da patente
deverá ser iniciada pelo empregador dentro
do pr3.7>o de um ano, a contar da data da
expedição da patente, sob pena de passar à
exclusiva propriedade do empregado ou do
pl'estad.or de serviços. o invento ou o aper
feiçoaIllRnto.

§ 2.° O empregador poderá ainda re
querer privilég:o no estrangeiro, desde que
assegurada ao empregador ou prestador de
serviços a remuneração que for fixada.

§ 3.° Na falta de acordo para iniciar a
exploração da patente, ou o curso dessa ex
ploração, qualquer dos co-titulares, em
igualdaide de condições, poderá exercer a
preferência, no prazo que dispuser a legis
lação comum.

Art. 43. Aplica-se o dispo...to neste Capi
tulo, no que couber, às entidades da admi
nistração pública, direta ou indireta, fe
deral, estadual ou municipal.

CAPíTULO IH

Dils Técnicos Credenciados

Art. 102. O Instituto Nacional da Pro
priedade Industrial poderá manter, além do
quadro de pessoal próprio, um corpo de téc
nicos credenciados diretamente, ou por con
vênio firmado com órgão ou entidade da
Administração Pública, com organização re
conhecida pekl Governo Federal como ór
gão de utilidade pública ou com entidade
do ensino.

Parágrafo único. Os técnicos credencia
dos serão remune,rados de acordo com tabe
la aprovada pelo Ministro d,a :rndústria e do
Comércio por proposta do Instituto Nacio
nal da propriedade Industrial.

Art. 103. O Instituto Nacional da Pro
priedade Industrial poderá delegar, em ca
so especial, o exame de pedido do privilégio
ou registro a órgão ou entidade a que se
refere o art. 102.

PARECER DA COMIssAO:DE
CONSTI'IlUIÇAO E JUSTIÇA

I - Relatório

Pelo projeto que vem a exame, de auto
ria do nobre Deputado Jorge Uequed, obje
tiva-se introduzir várirus alterações na Lei
n.O 5.772, de 21 de dezembro de 1971. Essas
alterações são resultados das condições do
Simpósio sobre Inventor Nacional, realizado
sob os auspicios da Comis.são de Ciência e
Tecnologia, desta Câmara dos Deputados,
no ·ano de 1980. Ficou bem clara a necessi
dade de alterar o Código de Propriedade
Industrial, de modo a propiciar ao inventor
maior proteção institucional.

A proposição sugere a modificação dos
segUintes temas: concessão de carta-pa
tente, publicidade dos atos relativos 'aos
processos, praw para andamento do pro
cesso, termo inicial da dura~ão do privilé-
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gio, a situação do inventor-empregado e a
delega~ãO de ex;ames de privilégio.

É o .relatório.

n - Voto do Relator
Cabe-no.g, nesta oportunidade re em obe

diência à norma regimental, o exame da
matéria face à constitucionalidade, juridi
cidade e técnica legíslativ,a.

De fato, nada impede a tramitação legis
rlativa prevista, pois a Uniã>o é competente
para legislar sobre privilégio de invento in
dustrial, previsto no art. 153, § 24 (art. 8.°,
item X:VII, alínea "a"), através de lei ordi
nária (art. 46, item UI) 'a s<:lr elaborada. pelo
Parlamento com a sanção presidencial (art.
43, caput), &endo legítima a iniciativa por
parte de Deputado Federal (art. 56).

A técnica legislativa é a adequada.
Sobre o mérito falará a douta Comis.são

de Ciência e Tecnologia.
Face ao expos.to, sou pela constituciona

lidade, juridicidade e boa técnica legisla.tiva
do Projeto d,e Lei n.O 1.404/83.

Sala da Comissão, 29 de setembro de 1983.
- .Toacil Pereira, Relator.

IH - Parecer da Comissã.o

A Comissão de Constituição e Justiç.a, em
r,eunião de sua Turma "A" realizada hoje,
opinou unanimemente pela constituciOrIlali
dade, juridicidade e técnica legislativa do
Proj,eto de Lei n.O 1.404/83, nos termos do
pal'ecer do relator.

Estiveram presentes os Senhores Depu
tados: Bonifácio de Andrada, Presidente;
Leorne Belém e Bl'abo de Carvalho, Vice
Presidentes; Elquisson Soares, Valmor Gia
varina, Plínio Martins, Jorge Oarone, Go
mes da Silva, Nilson Gibson, José Genoino,
Osvaldo Melo, Júlio Martins, Raimundo
Leite, Theodoro Mend,eIS, Gorgõnio Neto,
Otávio Oesário, Joacil Pereira e Arnaldo
Maciel.

Sala da Comissão, 29 de &etembro die 1983.
- Leorne Belém, Vice-Presidente no exer-:
cicio da Pl'esi<iêncla - Joacil Pereira, Re
lator.

PARECER DA COMISSAO DE
CIJ1lNCIA E TEONOLOGIA

I - Relatório

O nobre Deputado Jorge Uequed subme
teu à consideração desta Casa o supra
ementado Proj.eto de Lei, que objetiva pro
mover al·terações na Lei n.O 5.772/71, que
institui o Código da Propriedade Industrial.
Parae·feito de maior clareza da exposição,
alinharemos, em artigo, as modificações w
vitra<ias.

I - acréscimo de parágrafo ao art. 9.°,
para autorizar a concessão de "certificado
de autoria de invenção" .ao autor de inven
tos não privilegiáveis, isto é, aqueIes para
os quais a Lei não permilJe seja requerido o
privilégio de invenção; objetiv'!r o "certifi
cado" assegurar ·a divulgação do invento e
·a concessão de incentivos ao inventor; cita
como inspiradores da alteração inventos
não privilegiáveis no setor de alimentação,
tais como sementes de soja;

H - acréscimo de parágrafos ao art. 19,
para considel'ar deferido o exame do pe
dido de privilégio, se o INPI não se mani
f,estar definittv.amente a seu respeIto no
prazo de um ano; estipula, ainda, que os
prazos relativos ao pedido de exame sejam
contados a partir da ciência do interessado
no processo ou notificação por via postal;
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m - Mréscimode parálP"afQ ao art. 24,
para estender a duração do prfv1légio doe
mvenção pelo mesmo prazo deoorrfdo, sem
culpa do r-equerente, ·entre o pedido de exa
me e a concessão da carta patente;

IV - nova redação do § 1.0 do art. 18,
para. determinar que a data da. notificação
postal da publicação do pedido de privilé
gio, e não a data da publicação do pedido
seja e.stabelecida como o termo inicial da
contaglem do prazo pal'a o <pedido de exame;

V - nova redação do § 1.0 do art. 4{); o
caput declara que pertencem ao emprega
dor os inventos e aperreiçoamentos reali
zados dumnte a vigência do contrato de
trabalho destinado a pesquisa; a nova re
dação do § 1.0 l'essalva que, nos casos de
má fé ou reserva mental, por parte do em
pregador, reconhecidos judicialmente, o
emprega,do fará jus a um pementual dos
,:rendimentos pro~rcionados pelo invento
ou aperfeiçoamento;

VI - nova .redação do art. 103, para
retirar o caráter ,especia:l da delegação do
exame do pedido de privilégio pelo INPI
,a órgãos ou entidades da administração pú
blica, a organizações ~conhecidas pelo go
verno como de utilid'ade pública ou a enti
dades de ensino; tal delegação passa a po
der &er :lieita, em regra, mediante convênios
com os órgãos e entidades mencionadas.

Em sua justificação, o Autor e.sclarece
que a proposição re.sulta. de sugestões e con
clusões do Simpósio sobre o Inventor Na
cional, promovido, lem 1980, por esta Co
missão Técnica, já tendo sido submetida à
apreciação desta Oasa em 1982, sob a forma
do Proj.eto de Lei n.O 5.890. Visa a mesma
proporcionar maior proteção institucional
ao inv,entor brasileiro, ao tempo em que
busca acelera·r a tramitaçãio dos pedidos de
privilégio doe invenção no INPI.

A douta Comissão de Constituição 'e Jus
tiça, por decisão unânime de seus mem
bros, opinou 'Pela consti!tucianalidade, juri
dicidade e boa técnica legislativ,a da pro
.!>OS,ta.

A .esta Comissão d'e Ciênda e Tecnologia,
nos termos regimentais, incumbe examinar
o mérito do Proj,eto de Lei n.O 1.404, de
1983.

li: o relatório.

II - Voto do Rela.tor

A proposiçoo ova sob exame resulta pre
cisamente de um conjunto rico de sug,estões
dirigidas ao Simpósio sobre o Inventor Na
cional, pelo Dl'. Osear Barreto Filho, Cate
drático em Direito Comercial, atuando en
tão 'em São Paulo. Reproduziremos, por
oportuno, algumas das observações por ele
e~pe:ndida.s.

com respeito ao "certificado de autoria
d~ invenção", destaca que o mesmo foi in
troduzido pela Lei de mvençÕBs e Marcas,
em 1976, do México. Qualquer pessoa pode
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explorar a in~enção m.ediante aconjo com
o titular ou autoridade administrativa, ten
do o titular o direito a "royalties", podendo
transferir o certificado a terceIros. Trata
se de um títuio de reconhecimento de 'Pa
ternidade da invenção, que opera como um
prêmio ao autor. Este não goza, entl'etanto,
do direito de monopólio de exploração do
invento.

Esclarec·e, ainda, o Dl'. Barreto Filho, que
o certificado se volta para o eostímulo à
criatividade dos pesquisadores, dentistas e
técnicos, que, por l'azão de vinculo com o
setor público ou com empresa privada, não
podem se habilitar à r.etribuição inerente
ao siostema de patentes de inv,enção.

No que tange às alterações nos arts. 18,
19 e 103, discor:ne o ,especialista sobre o sis
tema de exame prévio diferido, adotado
pelo Código da Proprieda.de Industrial.
Segundo este sistema, o pedido de 'Privi
légio é mantido em sigilo, até a sua publi
cação, que se dá 18 meses depois de apre
sentado, contados da prioridade mais 'an
tiga.

Efetuada a publicação, o pedido de exa
me ·tem de ser formulado no prazo de dois
anos, sob pena de o pedido de privilégio
ser considerado definitivamen1Jeretirado.
Ooncluído o pedido de exame, começa a
correr o prazo de novlenta dias para a even
tual oposição de teroeiros. No entender do
douto comercialista, o elevado número de
pedidos de privilégio explicaria a adoção do
:exame prévio ·dif,crido, uma vez que este so
mente seria requerido após o inv,entor ter
tido tempo para 5e oertificar da viabili
dade da exploração industrial do invento,
já que a prioridade havia Soldo assegurada
pelo depósito do pedido.

A despeIto da sis,temática del>crita, res
salta o Dl'. Barreto Filho que ,constata-se
(em 1980) o período de sete ,anos, em média,
para a realização do exame. Resultam dai
três propostas, a sabiex:a delegação efetiva.
da. realização do ,exame da invenção a ins
tituições técnicas independente<! do INPI;
a fixação de um prazo para o parecer do
INPI; o uso da notificação por via postal
ao interessado, para que, tome ciência do
parecer técnico ou de eventuais exigênciM
a serem cumpridas, contando-se os prazos
a partir de.s:sa notificação.

Por último, refere-se ,ao fato de que a lei
inglesa de patentes, de 1977, inovou com
respeito às invenções de empregados. Prevê
a mesma a possibilidade de o empregado
pleitear o pagam,e-ntode compensação re
ferente a invenções pertencentes ao em
pregador que sejam de notável proveito.
Dispõe, ainda, a lei em tela, que será de
vida compensação se a invenção pertencer
ao empregado e for concedida ao empre
gador. Na determinação do valor da com
pensação, por outro lado, são considerados
alguns fatores tais como a natureza das
obrigaçées assumidas pelo empregado, sua
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remuneração e vantagens derivadas do em
prego, assim como o seu esforço e habilida
de utilizados na obtenção de invento.

Estas considerações, pois, abalizadas e
inegavelmente prescientes, são a base de
apoio da proposição em tela. Os pontos ne
las abordados deixam claro o objetivo de
proporcionar aos inventores não apenM a
celeridade no processamento de seus pedi
dos, como também a segurança e o incentivo
em suas relações com os empregadores.

Trata-se de área extremam·ente sensí
vel, inegavelmente, na qual os interesses
maiores do Pais são postos em jogo, vista
que não se lida, aqui, apenas com o pre
sente, mas também, c, principalmente, com
o futuro, tal é a influência que as conquis
tas tecnológicas exercem sobre a vida dos
povos.

Entendemos que as co:ocações acima sin
t.etlzadas, à sua vez, são plenamente atuais,
razão por que não hesitamos em emprestar
o nosso ,apoio 'aos objetivos buscados.

Julgamos oportuno oferecer emenda CC'Jl

o fito de reparar erro contido na alteração
que se faz do art. 19 do Código da Proprie
d3lde Industrial.

A vista das considerações precedentes,
votamos pela aprovação do Projeto de Lei
n.O 1.404, de 1983, no que concerne à com
petência desta Comissão de Ciência e Tec
nologia, com a emenda em anexo.

Sala da Comissão, 1.0 de dezembro de 1983.
- Antônio Florêncio, Relator.

Emenda ao Projeto de Lei n.O 1.404, de 1983

Dê-se ao "§ 8.° do art. 19", constante do
art. 1.° do Projeto de Lei n.o 1.404, de 1983,
a seguinte redação:

"Art. 1.0 .

Art. 19, .

§ 8.° Exceto por ato ou fato impu
,tável ,ao requerente, o exame será con
siderado deferido se, decorrido um ano,
a contar do pedido, o Instituto Nacional
da propriedade Industrial não se ma
nifestar definitivamente a respeito."

Sala da Comissão, 1.0 doe dezembro de 1983.
- Antônio Florêncio, Relator.

III - Parecer da. Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, em
reunião realizada em 1.° de dezembro de
1983, aprovou por unanimidade, o parecer
favorável, com emenda, do Relator, Depu
tado Antônio Florêncio, ao Projeto de Lei
n.o 1.404, de 1983, do Sr. Jorge Uequed, que
"altera o Código da Propriedade Industrial
- Lei n.O 5.772, de 21 de dezembro de 1971",

Estiveram presentes os Senhores Depu
tados: Fernando Cunha, Presidente; Antô
nio Florêncio, Relator; Dirceu CarneIro,
Adail Vettorazzo, Erasilio Calado, lrineu
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LEGISLAÇAO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇAO DAS COMISSõES

PERMANENTES

DECRETO N.'" 63.Ui$,
DE 26 DE AGOSTO DE 1968

Ar,t. 4.0 Revogam-oo as diSposições em
contrário.

Justificação

O eX-PJ'esidente Costa e Silva, llItravés do
Decreto n.O 63.1166, de 26 d'e agosto de 1966,
dispenoou o reconhecimento de fi,rmas em
documentos que tTansít,em pela wdmInis
tração pública feder,al, direta e indireta.

Bailrou o DeC:J.'Ieto "consid.erando a nec'es
sidllide de rllIciona;lizar o funcionamento de
serviço público, diSlpensando exigências pu
ram,ente form'ais".

Dispensa o reconhecimento de firmas
em documentos qUe transitem pela Ad
ministração Pública, dire,ta e ind'ireta, e
dá outras providências,

O P.resident,e da R,epúbrrica, no uso da
atriJb<uição que l!heconfeDe o arl. 83, item lI,
da Constituição e tendo em vista o disposto
no Decreto-lei n.o 200, de 2,5 eLe fevereiro de
1967;

Considerando a necessidade de l'aciona
liz!l!r o funcionwffilento do serviçO público
dispensando exigências puramente formais;

Consideroodo que a f'alsidoade documental
e o est<llion8ito, €Oll todos S€nlSaspee'tos,
constituem crime de ação pública punível
na forma do Oódlgo P<enal; pelo que se tor-

"ConlSiderando que a falsidade doc:umen
tal e o estelionato,em todos os s.eus aspec
tos, constituem crime de ação pública pu
llíveJ na fo'rma do Código Penal; pe,lo qu.e
Soe IJorna dI,srpel1,sáv,el qualquer 'precaução
administrativ,a que, a se.u tmlIlO não -eUde
a ação penal."

Com o Dec'reto n.O 64.0M-'A, d'e 27 de
janeiTo de 1969, 8iC'rescento,u parágrafos ao
art. 1.0 do Decreto aiCÍrrna citado, para faci
litar o prolcess,amento dos contratos d8ocor
l'&ntes do Plano Nacional de Habitação,
mandando aplinar também aJOS documentos
neDeslSários àB o1Jerações, do Sist,ema Finaitl
ce~ro de Habitação a dis'pensa do l'econhe
cimento de firmas, assim como os cOl1t,ratos
e docume:rrtos em ge'ra1, nec,essáTios às ope
r.açõ-es entre órgãos de natureza privada in
tegrantes do Sistema Financeiro de Habi
tação, inclnlsive os agentes financeiros do
Banco Nacional d'a Ha,bitaçã'O.

Com a medida adotada pe'1o ex-P,l1esidel1te
Costa e Silva, ganhou-se tempo, evitlllndo
se as filas nos Car.tórios e economizou-se
d-rll'heiro do povo.

O proj-eto de Lei apr€senta-do, que' abran
ge tambérrn, os Esltados e Municípios, pDe
tende preenche.r uma lacuna dos Decr,etos
em vigo~, aJeima mencionados.

••••••••1.· ••••• 0.0 •••••••••"Art. 1.0

IArt. 2.° Verid'icada, em q.uaJ1quer tempo,
fa,lsificação de assinatura '€om dOcumen,to
público ou pa-rticular, a repartição ou enti
dade considerará não s!lltisfeita a exigên
cia dOBumental e dará conhecimento do
fato à autoriJdade competente, dentro do
prazo improrrogável de 5 (-cinco) dias, para
instauração do processo criminal.

Art. 3.0 O pres'ente Decreto entrará em
vigor na data de sua publieação, l"evoga-das
as, diEaJosiçães em corn·trário.

Acrescenta parágrafOS ao art. 1.0 do
Decreto n.° 63 .166, de 26 de agosto de
1968.

O P.residente da República, no uso da
atribuição que lhe confelre o a,rt. 83, item
lI, da Constituição e tendo em vis,ta o que
dispõe o DecDeto-lei n.o 200, de 25 de· fe've
rei'ro de 1967.

Considerando os termos do De.cJ.'leto nú
mero 63 .166, de 26 de agos'to. de 1968;

COnsiderando a necessidade de facilitar
o proeeslSamento dos contratos decorrentes
do Plano Nacional de Habitação, decre,ta:

Art. 1.0 O art. 1.0 do, Decretü n.O 63.166,
de 2,5 de agosto de 1-968, mantida a redação
original, fica a,cirescido dos seguintes pará
grafos:

DECiRETO N.'" 64.D24-A,
DiEJ 27 DE JANiE·IRO DE '1969

Art. 1.0 !Fica dis,pensad-a a exigência de
reconhecimento de firma em qualquer do
cumento produzido no P,aís quando apre
sentado paJ.'la fazer prova pe,rante rep·arli
ções públicas federais da administl"ação di
reta e indireta.

na dÍSlpe.I1Slável qualquer precaução admi
nistr.wtiva que, a oou turno, não elide a ação
penal, dec,reta:

§ 1.0 O disposto neste artigo aplica.r
se-á também aos documentos ne-Bessá
rios às operações do Sis,tema Financ,eira
de Habi'tação, regidÜl~ pela Lei n.O 4.380,
de 21 de agos'to de 1964 e pelo Decreto
lei n.O 70, de 21 de novembro d,e 19136.

§ 2.0 Da mesma f{),rma, ficam dis
pens,ados do r,econhecimento de firmas,
os contra;tos e documentos em geral, ne
,cessários às operações entre órgãos d'e
natureza privada inte:grante do Sistema
Financeiro de Habitação, inclusiv,e os
agentes financeiros do Banco Nacional
da Habitação."

Art. 2.0 O presente Decreto erntrllirá em
v·igo-r na data da sua publicação, revogad'as
as dispos~ções em contrário.

PARiElCER DA COMIISSlí.O
DE CONSTlTU"IÇAO E JUSTIÇA.

I - Relatório

PDetende o iJ.us!tre autor desta proposição
dispens.ar a exigência de autenticação, em

-de junho doe 1983. -Sala das S-essões,
Adroaldo Campos.

PROJETO DE LEI N.o 1.414-A. DoE 1983

Art. 19 .
§ 8.° Exceto por ato ou f8ito impu

tável ao requer·ente, o exame soerá con
siderado deferido se, decorrido um ano,
a 'contar do pedido, o Instituto Nacio
nal da Propriedade Industrial não se
manifestar definitivamente a respeito."

Sala da Comissão, 1.0 de dezembro de 1983.
- Fernando Cunha, Presidente - Antônio
Florêncio, Relat'Or.

"Art. 1.0 .................•.........

Colato, Jorge Uequed, Jorge Vargas e Mar
celo Gato.

Sala da Comissão, 1.0 de dezembro de 1983.
- Fernando Cunha, Presidente - Antônio
Florêncio, Relator.

Emenda adotada pela Comissão

Dê-se ao "§ 8.0 do art. 19", constante do
art. 1.0 do Projeto de Lei n.O 1.404, 'Cle 1983,
a seguinte redação:

(Do Sr. Adrowldo Oamposl

D~spensa a autenticação de documen
tos que transitem pela administra.;ão
pública direta e indireta e Banco Na
cional ,da Habitação; tendo pareceres:
da O(}missão de 'Constituição e Justiça,
pela constitucionalidade, jurid'icidade e
técnica legislativa; e das Comissiíes de
Serviço Público e do Interior, pela aprll
vação.

<-:8rojoeto de Lei n.o 1.414, de 1983, a
que se referem os pa·recel"es.)

O Congresso Nacional d,eere.ta:
Art. 1.0 Fica dispenslada a exigêneia de

autenti'cação em qualquer documento pro
duzido no País qn.rando aproe8Jentado para
fazer prova pe'rante repaJ.'ltições e entidades
públicas da adminis,traç-ão dire-ta e indi
reta.

§ 1.0 O disposto neste fl)rtigo aplicar-se-á
também aos documentos necessálrios às ope
rações do Sistema Financeiro de Habi,tação,
!I.1egidas pela Lei n.o 4..3-80, de 21 de agosto
de 1964 e pelo Decre,to-lei n.O 70, de novem
bro de 1966.

§ 2.0 Da mesma forma, fic,am dis!pensa
sados de autenticação os documentos em
geJ.'lal, necessários às operações de natUl'el'ia
pl'ivada integrantes do Sistema Financeiro
de Ha;brtação, inolusive os agentes finan
ceiros do Banco Nacional da Habitação.

A!rt. 2.0 Verid'Ic'ada, em qUllIlquer tempo,
falsttroação de documento público ou par,tI
oulwr, a oopllIrtif}ão ou entidade considoerará
não sa,tIMeita a eXi:gênda docUlIllJental e
dwrá conhecimen1o do fato à autori<l,ade
compe,tente, d€iIl!tro do prazo improrrogável
de 5 (cinco) dIas, paI"a instauxação do pro
cesso crlmi.naI.

ATt. 3.0 E.'lta Lei entra:rá em vigor na
data de .~ua puJblic'ação.
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qua.lquer documento prod~do no Pais,
quando apresentado para fazer prov,a pe
rante repartições e entidades públicas da
administração direta e indireta. A mesma
dispoo.sa é exte;nsiva para opeTaçóes do Sis
tema FinlllIlceiro de Habitação. Verificada a
falsificação, será dado conhecimento do
fa'to à alutoridade comrpetente, dentro de
cinco dias, para insta.uração do prooésso
criminal.

Na justificativa, o autor 1embl'a que a
matéria já foi objeto de Deoretos, quando
g<)VJernava o Presidente Costa e Silva.

É o Relatório.

II - Voto do Relator

QuaIJlJ:uer Deputado pode inictar a tra
mdtação 1'egisla!tiva, em caso como o da pre
sente propooição, eis qUe enc'ontra respaldo
no a'rt. 56 da cmtstituição Federal.

A a:tribuição é do Congresso Nacional,
com a sanção do Presidente da República,
ex vi do art. 4i3 do mesmo Diploma Básico.

A matéria é de competência legis.]ativ,a da
União, po'f forç,a do a,rt. 8.°, item XVII,
ailinea a.

O proje,to guarda conform1dade com as
boas regras da Técnica Legdslativa.

Quanto ao tn'érito, nada a obÍ'etar eis que
se pre'tende COIll'f,eri,r força de 1'ei à matéria
já disciplinada a nivel de deereto. Ressal,te
se, ainda, que o uss'unto tJern. merecido tr,a
ta.mento especial 'e adequado atl'lavés do
trabaLho desenvolvido pelo Min,is,tro Hélio
Beltrão (De{lreto n.o 83.'936, de 6-9-79).

'Meu pronunciamento é pel'a aprovaç'ão
do presente P'fojcl'o de Lei n.O 1.414/83, de
aJutü'ria do nobre Deputado Adil.'"oa.]do CMIl
poiS, por ser o mesmo constttucional e juri
di<:o, a:lém de esta.r 1a'VTooo em boa técnica
Legisla;tiva.

Sala da Comissão, 14 de setembro de H83.
- VabnoT Giavarina, Relator.

III - Parecer da Co:missã.o

A Comissão de Constituição e Justiça, em
reunião plenária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, ju
ridicidade 'e técnica legislativa do P'fojeto de
Lei n.o 1.414/83, nos termos do parecer do
relator.

Estiveram presentes os Senhores Depu
tados: Bonifácio de Andrada, Presidente;
Leorne Belém e Br.a:bo de Carvalho, Vice
Presidentes; Hamilton Xavier, Valmor Gia
val'ina, Jorge Arbage, Wagner Lago, Nilson
Gibson, Jorge Carone, Guido Moesch, Oní
sio Ludovico, Hélio Correia, Gorgônio Neto,
Otávio Cesárlo, Darcílio Ayres, Ernani Sa
tyro, Armando Pinheiro, Theodoro Mendes,
José Melo, Jorge Medauar, Márto Assad,
Celso Barros, Egídio Ferreira Lima, Jutahy
Júnior, Arnaldo Maciel, Walter easanova,
Ibsen Pinheiro, José Genoino, Raimundo
LeIte, José Penedo, Rondon Pacheco, Fran-
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cisco Benjamim, José Tavares, Amadeu
Geara, José Burnett e Antônio Dias.

Sala da Comissão, 15 de setembro de
1983. - Bonifácio de Andrada, Presidente
- Valmor Giavarina, Relator.

PARECER DA COMISSAO DE
SERVIÇO PúBLICO

I - Relatório

Com esta proposição legislativa, o nobre
Deputado Adroaldo Campos tem por objeti
vo dispensara exigência de autenticação,
em qualquer documento produzido no Pais,
quando apresentado para fazer prov,a pe
rante repartições e entidades públicas da
administração direta e indireta, bem como
perante o Banco Nacional da Habitação.

Na justificativa, o autor relembra Decre
tos expedidos ao tempo do ex-Presidente
Costa e Silva, nesse sentido, de real valia
para evitar as filas nos cartórios e economi
zar o dinheiro do povo.

O projeto foi considerado constitucional,
juridico e de boa técnica legislativa por de
cisão unânime da Comissão de Constituição
e Justiç.a, em reuni'ão plenária.

É o Telatório.

II - Voto do Relator

Nos termos ,regimentais do art. 28, § 17,
deve agora este órgão Técnico pronunciar
se quanto ao mérito da questão.

A medida preconizada é das mais desbu
rocratizantes e, inclusive, foi objeto de re
cente Decreto expedido pelo Presidente João
Figueiredo, que tomou o n.o 83.936, sendo
editado em 6 de setembro de 1979.

O cid,adão deve, perante a repartição pú
blica, ,ter a sua palavra aceita, até prov,a em
contrário. Assim, o cidadão passa a ser tra
tado de outra forma. Todavia, caso venha a
se apurar qualquer falsidllide, responderá
ele pelo seu ato.

Embora a matéria já esteja sendo discipli
nada a nível de Decreto, existirá evidente
mente maior g,arantia para o cidadão se o
assunto for considerado a nivel de lei, edi
tada pelo Congresso Nacional.

Face ao exposto, voto pela aprovação des
te Projeto de Lei n.o 1.414, de 1983, de au
toria do nobre Deputado Adroaldo Campos,
que dispensa a autenticação de documentos
que tr,ansitem pela administração pública
direta e indireta e Banco Nacional da Ha
bitação.

Sala da Comissão, - Gomes
da Silva, Relator.

IH - Parecer da Comissão
A Comissão de Serviço Público, em reu

nião ordinária realizada hoje, aprovou, por
una.nimidade, favoravelmente ao Projeto de
Lei n.o 1.414, de 1983, nos termos do Pare
cer do Rel-ator.

Compareceram os senhores Deputados:
Paes de Andrade, Presidente; Frs.ncisco
Erse e Jorge Leite, Vice-Presidentes; Gomes
da Silva, Relator; Francisco Pinto, Mozari:l-
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do Cavalcanti, Myrthes Bevilacqua e Renato
Vianna.

Sala da Comissão, 28 de setembro de 1983.
- Paes de Andrade, Presidente - Gomes da
Silva, Rela.tor.

PARECER DA COMISSAo DO INTERIOR

I - Relatório
O projeto de Lei em exame recebeu pare

ceres favoráveis nas Comissões de Consti
tuição e Justiça e de serviço PúbIico.

O relator da matéria na Comissão de Ser
viço Público, nobre colega Deputado Gomes
da SilVoa, entendeu que mesmo havendo sido
a matéria objeto do recente Decreto n.o
83.936, de 6 de setembro de 1979, que a dis
ciplina, não será supérflua a sua transfor
maç.ão em lei, como ora proposto.

II - Voto do Relator
É por demais louvável a iniciativa do no

bre colega, Deputado Adroaldo Campos, em
institucionalizar essa providência desburo
'cr.atizante de se dispensar a autenticação de
documentos exigidos pelo serviço público_

Isso posto, votamos pela aprovação do
P'fojeto de Lei n.o 1.414, de 19-83, de autoria
do Deputado Adroaldo Campos.

Sala da Comissão, de de 1983.
- Délio dos Santos.

IH - Parecer da Comissão
A Comissão do Interior, em reunião ordi

nária realizada hoje, OiPinou, unanimemen
,te, pela ,aprovação do Projeto de Lei nP
1.414/83, nos termos do Pare'Cer do Relator
- Deputado Délio dos Santos.

Estiveram presentes os Senhores Depu
tados: Inocêncio Oliveira, Presidente; Evan
dro .Ayres de Moura e Heráclito Fortes, Vi
ce-Presidentes; Josué de Souza, Délio dos
Santos, Geraldo Melo, Paulo Borges, Antô
nio Pontes, José Luiz Maia, Assis Canuto,
Paulo Guerra, Antônio Mazurek, Albérico
Cordeiro, João Rebello, Mansueto de Lavor,
Irma Passoni, Mi1ton Brandão, Alcides Li
ma, Leur Lomanto, Raul Ferraz, Nagib
Haickel, Luiz Guedes, Pedro Novais, Dante
Oliveira, Jorge Medauar, Domingos Leo
nelli, Jutahy Júnior, Dilson Fanchin, Mário
Frota, Manoel COsta Júnior, Carlos Alberto
De Carli, Wanderley Mariz, José Mendonça
Be2lerra, Angelo Magalhães e Manoel No
vaes.

Sala da Comissão, 30 de novembro de
1983. - Inocêncio Oliveira, Presidente
Délio dos Santos, Relator.

PROJETO DE LEI N.o 1.657-A, DE 1983

(Do Poder Executivo)
MENSAGEM N.o 242/83

Institui a Lei de Execução PeDal; ten
do parecer, da Comissão de Constituição
e Justiça, pela constitucionalidade, jn
ridicidade, técnica leAislativa e, no mé
rito, pela aprovação, com emendas e
voto em separado do Sr. .João Gilberto.

(Projeto de Lei n.o 1.657, de 1983, a que se
refere O parecer.)
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psicõlogo e um assistente social, quando se tratar de condenado
ã pena privativa da liberdade.

Parãgrafo unico. Nos demais casos a Comissão atua

ri junto ao Juizo da Execução e serã integrada por fiscais do

Serviço Social.

Art. 89 O condenado ao cumprimento de pena pri
vativa de liberdade, em regime fechado, seri submetido a exam~

criminolõgico para a obtenção dos elementos necessarios a uma

adequada classificação e com vistas ã individualização da exe

cução.
Parágrafo unlCO. Ao exame de que trata este ar

tigo pode rã ser submetido o condenado ao cumprimento da pena pri
vativa de liberdade em regime semi-abe~to.

Art. 99 A Comissão, no exame para a o~tençáo de
dados reveladores da personalidade, observando a êtica profis 
si anal e tendo sempre presente peças ou informações do processo,

poderão

- entrevistar pessoas;

II - requisitar, de repartições ou estabelecimen
tos privados, dados e informações a respeito do condenado;

III - realizar outras diligências e exames necessi

rios.

CAPITULO II

DA ASSISTl::NCIA

Seção

Disposições gerais

Art. l~ A assistência ao preso e ao internado i

dever do Estado, objetivando prevenir o crime e orientar o re
torno ã convivência em sociedade.

Parãgrafo unico. Quando o estabelecimento p~

na] não estiver aparelhado para prover a assistência mêdica n~

cessaria~ esta serã prestada em outro local, mediante autoriz!

ção da direção do estabelecimento.

Seção IV

Da assistência juridica

Art. J5. A assistencia juridica e destinada aos
presos e aos internados sem recursos financeiros para consti

tuir advogado.

Art. 16. As unidades da Federação deverão ter
serviços de assistência juridica nos estabelecimentos penais.

Seção

Da assistência educacional

Art. 17. A assi stenei a educaci anal compreenderá
a instrução escolar e a formação profissional do preso e do in
ternado.

Art. 18. O ensino de primeiro grau será obriga
tõrio~ integrando-se no sistema escolar da unidade federativa.

Art. 19. O ensino profissional serã ministrado
em nivel de iniciação ou de aperfeiçoamento tecnico.

Parágrafo uni co. A mulher condenada teri ensino
profissional adequado ã sua condição.

Art. 20. As atividades educacionais podem ser
objeto de convênio com entidades publicas ou particulares, que
instalem escolas ou ofereçam Cursos especializados.

Se ção VI

egresso.

Parigrafo unico. A assistência estende-se

Art. 11. A assistência será:

} - material;

II - ã sat1de;
111 - jUrldica:

IV - educacional;
V - social;

VI - rel'igiosa.
Seção II

Da assistência material

ao Da assistência social

Art. 21. A assistência social tem por finalida
de amparar o preso e o internado e preparã-los para o retorno
ã liberdade.

Art. 22. Incumbe ao serviço de assistência so-
ci aI:

conhecer-os resultados dos diagnõsticos e
exames;

11 - relatar, por escrito, ao diretor do estabe
lecimento, os problemas e as dificuldades enfrentados pelo as
sistido;

III - acompanhar o resultado das permissões desai
das e das saldas temporãrias;

VI - providenciar a obtenção de docum~ntos, dos
beneficios da previdência social e do seguro por acidente no
trabalho;

v - promover a orientação do assistido, na fase
final do cumprimento da pena, e do liberando,de modo a facili 
tar seu retorno ã liberdade;

Art. 12. A assistênda material ao preso e ao
internado consistirá no fornecimento de alimentação, vestuário
e instalações higiênicas.

Art. 13. O estabelecimento disporá de instala 
ções e serviços que atendam aos presos nas suas necessidades
pessoais, alem de locais destinados'ã venda de produtos e obj~

tos permitidos e não fornecidos pela Administração.

IV - promover, no estabelecimento, pelos
disponíveis, a recreação;

meios

Seção III

Da assistência ã saude

Art. 14~ A assist~ncia i saGde do preso e do i~

ternado, de carãter preventivo e curativo~ compreendera atendi

menta medico, farmacêutico e odontológico.

VII - orientar e amparar, quando necessário, a fa
m;lia do preso, do internado e da vítima.

Seção VII

Da assistência religiosa

Art. 23. A assistência religiosa, com liberdad~

de culto, será prestada aos presos e aos internados, permitind!
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se-lhes a participação nos serviços 'rganizados no estabeleci

menta penal, bem como a posse de livros de instrução religiosa.

Seção 1I

Do trabalho interno.

§ 19 No estabelecimento haveri locais apropria

dos para os cultos religiosos.

§ 29 Nenhum preso ou internado poderã ser obri

gado a participar de atividade religiosa.

seção VIlI

Da assistência ao egresso

Art. 24 A assistência ao egresso consiste:

- na orientação e apoio para reintegrã-lo

da em liberdade;

vi

Art. 30. O condenado ã pena privativa de liberda

de estã obrigado ao trabalho na medida de suas aptidões e capa

cidade.

Parâgrafo unico. Para o preso provisõriolo traba-

lho não ~ obrigat5rio e s5 poderi ser e.ecutado no interior do

estabelecimento.

Art. 31. Na atribuição do trabalho deverão ser l~

vadas em conta a habilitação, a condição pessoal e as necessid~

des futuras do preso, bem como as oportunidades oferecidas pelo

mercado.

11 - na concessão, se necessario, de alojamento e

alimentação, em estabelecimento adequado, pelo prazo de dois

meses.

lQ Deverã ser limitado, tanto quanto possível,

o artesanato sem expressão econômica, salvo nas regiões de turismo

desta1ei:

CAPITULO lI!

Art. 25. Considera-se egresso para os efeitos

I - o liberado definitivo~ pelo prazo de um afIO

a contar da salda do estabelecimento;

§ 29 Os maiores de sessenta anos poderão solici

tar ocupação adequada ã sua idade.

§ 3Q Os doentes ou deficientes flsicos somente

exercer[o atividades apropriadas ao seu estado.

Art. 32. A jornada normal de traba lho naa será

inferior a seis, nem superior a oito horas, com descanso nos do

mingos e feriados.

Parãgrafo ü,'li co. Poderã ser atribuído horário es

pecial de trabalho aos presos designados para os serviços de con

servação e manutenção do estabelecimento penal.

Art. 33. O trabalho poderã ser gerenciado por

fundação, ou empresa publica, com autonomia administrativa,

terá por objetivo a formação profissional do condenado.

ped odo11 - o liberado condicional, du'ante

de prova.

Parigrafo ~nico. O prazo estabelecido no inciso

Il poderi ser prorrogado uma unica vez, comprovado, por decl~

ração do assistente social, o empenho na obtenção de emprego.

Art. 26. serviço de assistência social colobo

rari com o egresso para a obtenção de trabalho.

DO TRABALHO
Seção

Disposições Gerais

Art. 27. O trabalho do condenado, como dever so

eia1 e condição de dignidade humana, terã finalidade educativa
e produtiva,

§ lQ Aplicam-se ã organização e aos métodos de

trabúlho as precauções relativas ã segurança e ã higiene.

§ 2Q trabalho do preso não esti sujeito ao

regi"me da Consolidação das Leis do Trabalho,

Art. 28. O trabalho do preso seri remunerado,m!

diante pr~viB tabela, nio podendo ser inferior a tr~s quartos

do salãrio mínimo.

Parágrafo unico. Nessa hipotcse, incumbirá â en

tidade gerenciadora promover e supervisionar a produç~o,com cri
terias e metodos empresariais, encarregar-se de sua comerciali
zação, bem como suportar despesas, inclusive pagamento de rernu

neração adequada.

Art. 34. Os órgãos da administração dlreta 0.1

indireta da União. Estados, Territ5rios, Distrito Federal e dos

Municlpios adquirirão, com dispensa de concorrência publica, os

bens ou produtos do trabalho prisional, sempre que nâo for pos

slvel ou recomendável realizar-se a venda a particulares.

Par~grafo Gnico. Todas as importâncias arrecad!

das com as vend~s reverterâo em favor da fundação ou empresa pQ

blica a que alude o artigo anterior ou, na sua falta, do estab~

lecimento penal.
Seção 111

§ 19 O produto da remuneração pelo trabalho de Do trabalho externo
veri atender:

a) a indenização dos danos causados pelo crime,

desde que determinados judicialmente e não reparados por ou-
tros meios;

b) a assistência ã família,

c) a pequenas despesas pessoais;

d) o ressarcimento ao Estado das despesas real~

zadas com a manutenção do condenado, em proporção a ser fixada

e sem prejuízo da destinação prevista nas letras anteriores.

Art. 35. O trabalho externo ser5 admissivel pa

ra os presos em regime fechado somente em serviço ou obras pu
blicas realizados por órgãos da administração direta ou indire
ta, ou entidades privadas, desde que tomada~ as cautelas con-

tra a fuga e em favor da disciplina.

lQ O limite mâxirno do n~mero de presos sera

de dez por cento do totalde empregados na obra.

§ 2.Q A prestaçao de trabtllho

Jepende d~ (orsent~rn~nto cxpr'esso do preso.

§ 2Q Ressalvadas outras aplicações legais, seri

depositada a parte restante para constituição do pec~lio, em

caderneta de poupança, que serã entregue ao condenado quando

posto em I :berdade.

dade ou

29 Caber[ ao 6rgão da administração, enti-

enlDresa empreiteira a remuneração desse tr'abalho.

entid3de privada

Art. 29 As tarefas eX8cuta~as co~o pl"estaçâ0 de

servi~o i comur,idade não serão remuneradas.

Art. 36 A prestaç~o de trab~lno e~t~-rlC, a ser

ayt~i-ir~d~ peja diYeç~J do estabele~1mento, de~~ndcr~ de apti-
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dão, disciplina e responsabilidade, alem do cumprimento mlnimo
de um sexto da pena.

Parágrafo unico. Revogar-se-ã a autorização de
trabalho externo ao preso que vier a praticar fato definido como
crime, for punido por falta grave, OI' tiver comportamento con
trário aos requisitos estabelecidos neste artigo.

CAPITULO IV

DOS DEVERES, DOS DIREITOS E DA DISCIPLINA

Seção

Dos deveres

Art. 3~ Cumpre ao condenado, ~lem das obriga 
ções legais inerentes ao seu estado, submeter-se ãs normas de
execução da pena.

Art. 38. Constituem deveres do condenado:

- comportamento disciplinado e cumprimento fiel

da sentença;
11 - obediência ao servidor e respeito a qual~er

pessoa com quem deva se relacionar;

111 - urbanidade e decência no trato com os demais
condenados;

IV - conduta oposta aos movimentos individuaiS ou
coletivos de fuga ou de subservão ã ordem ou ã disciplina;

V - execução do trabalho, das tarefa~ e das or-
dens recebidas;

VI - submissão ã sanção disciplinar imposta;

VII - in~enização ã vitima ou seus sucessores;

VIII - indenização 00 Estado, quando posslvel, das
despesas realizadas com a sua .manutenção, mediante desconto pr~

porcional da remuneração do trabalhJ;

IX - higiene pessoal e asseio da cela ou alojame~

to;

X - conservação dos objetos de uso pessoal.

Parãgrafo único. Aplica-se ao preso provisõrio,
·no que couber. o disposto neste artigo.

Seção 11
Dos direitos

Art. 39. Impõe-se a todas as autoridades o res.Jl!.!.
to ã integridade flsica e moral dos condenados e dos presos provisó
rios.

Art. 40. Constituem direitos do preso:

IX entrevista pessoal e reservada com o advogado;

X - visita do cõnjuge, da companheira, de paren 
tes e amigos em dias determinados;

XI -.chamamento nominal;

XII igualdade de tratamento salvo quanto às "xi 
gencias da individualização da pena;

XIII - audiência especial com o diretor do estabele-
cimento;

XIV - representação e petição a qualquer autorida
de, em defesa de direito;

XV - conta to COm o mundo exteri.or por mei o de cor
respondencia escrita,da leitura e de outros meios de informação
que não comprometam a moral e os bons costumes.

Parágrafo único. Os direitos previstos nos incisos
V, X e XV poderão ser suspensos ou restringidos mediante ato mo
tivado do diretor do estabelecimento.

Art. 41. Aplica-se ao preso provisório e ao sub"~

tido ã medida de segurança. no que couber. o disposto nesta ~~

ção.

Art. 42. r gar.antida a liberdade de contratar .e
dico de confiança pessoal do internado ou do submetido a trata 
~ento ambulatorial. por seus familiares ·ou dependentes, a fi.
de orientar e acompanhar o tratamento.

Parágrafo "nico. As divergencias entre o medico ~

ficial e o particular, serão resolvidas pelo juiz da execução.

Seção 111
Da disciplina

Subseção

Disposições gerais

Art. 43. A disciplina consiste na colaboração caR •
ordem. na obediência às determInações das autoridades e seus .!
gentes e no desempenho do trabalho.

Parãgrafo único. Estão sujeitos à disciplina o co~

denado à pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos e
o preso provisório.

Art. 44. Não haverá falta nem sanção disciplinar sem
expressa e anterior previsão legal ou regulamentar.

§ 19 As sanções não poderão colocar em perigo a i~

tegri dade fi si ca e ll1 ora1 do condenado.

§ 29 t vedado o emprego de cela escura.

§ 39 são vedadas as sanções coletivas.

Art, 45. O condenado ou reu. no inicio da execução
da pena ou da prisão. serã cientificado das normas disciplinares.

tempo

Art. 46. O poder disciplinar. na execução da pena
privativa de liberdade, será exercido pela autoridade administr.!
tiva conforme as disposições regulamentares.

Parãgrafo "nico. Nas faltas graves. a autoridade re
presentarã ao juiz da execução para os fins dos arts. 117. inc!
so I. 124. 126, 180, §§ 19. letra ~,e 29.

Subseção II

Das faltas disciplinares

Art. 48. As faltas disciplinares classificam-se
em leves. medias e graves. A legislação local especificarã as

- alimentação suficiente e vestuário;

11 - atribuição de trabalho e sua remuneração;

111 - previdência social;

IV - constituição de pecúlio;

v - proporcionalidade na distribuição do
para o trabalho, o descanso e a recreação;

VI - exerclcio das atividades profissionais, int~

lectuais, artlsticas e desportivas anteriores, desde que compatl
veis com a execução da pena;

VII - assistência material, ã saúde.jurldica, educa
cional, social e religiosa;

VIII - proteção contra qualquer forma de sensaciona-
lismo;

Art. 47. Na execução das penas restritivas de
reitos. o poder disciplinar serã exercido pela autoridade
nistrativa a que estiver sujeito o condenado.

di
ach i~
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elaboração de planos nacio
as metas e prioridades da P!l.

leves e médias, bem assim as respectivas sanções.
Parãgrafo único. Pune-se a tentativa com a san

ção correspondente ã falta consumada.

Art. 49 •. Comete falta grave o condenado ã pena
privativa de liberdade que:

I - incitar ou participar de ~ovimento para sub
verter a ordem ou a disciplina;

11 - fugi r;

111 - possuir, indevidamente, instrumento capaz
de ofender a integridade física de outrem;

IV - provocar acidente de trabalho;

V - descumprir. no regime aberto, as condições
impostas;

VI - inobservar os deveres previstos no art. 38,
incisos 11 e V.

Parágrafo único. O disposto neste artigo aplic!
se. no que couber, ao preso provisõrio.

Art. 50. Comete falta grave o condenado ã pena
restritiva de direitos que:

I - descumprir, injustificadamente, a restrição
imposta;

11 - retardar, injustificadamente, o cumprimento
da obrigação imposta;

111 - inobservar os deveres previstos no art. 38,
incisos II e V.

Art. 51. A prática de fato previsto como crime
doloso constitui falta grave e sujeita o preso, ou condenado,ã
sanção disciplinar, sem prejuízo da sanção penal.

Subseção 111

Oas sanções e das recompensas

Art. 52, Constituem sanções disciplinares:

I - advertência verbal;
II - repreensão;

111 - suspensão ou restrição de direitos (art.40,P!
r.ágrafo único).

IV - isolamento na prõpria cela, ou em local ade
quado, nos estabelecimentos que possuam alojamento coletivo.ob
servado o disposto no art. 87.

Art. 53. As sanções dos incisos I a 111 do artigo
anterior serão aplicadas pelo diretor do estabelecimento; a do
inciso IV, por conselho disciplinar, conforme dispuser o regul!
Illento.

Art. 54. As recompensas consistem no reconhecimen
to do bom comportamento do condenado. de sua colaboração com a
disciplina e de sua dedicação ao trabalho.

Art. 55. são recompens.as:

I - o elogio;
11 - a concessão de regalias.
Parágrafo único. A legislação local e os. regula 

mentos estabelecerão a natureza e a forma de concessão de rega
lias.

Subseção IV
Da aplicação das sanções

Art. 56. Na aplicação das sanções disciplinares
levar-se-ã em conta a pessoa do faltoso, a natureza e as cir
cunstâncias do fato, bem como as suas consequênciase

Parãgrafo unico. Nas faltas graves, aplicam-se as
sanções previstas nos incisos 111 e IV do art. 52.

Art. 57. O isol?-mento, a suspensão e a restrição

de direitos não poderão exceder a trinta dias.

Parãgrafo unico. O isolamento ser~ sempre comuni
cado ao juiz da execução.

Subseção V

Do procedimento disciplinar

Art. 58. Praticada a falta disciplinar. deverá

ser instaurado o procedimento para sua apuração. conforme regul~

mento. assegurado o direito de defesa.

Parãgrafo ünico. A decisão será motivada.

Art. 59. A autoridade administrativa poderá decre
tar o isolamento preventivo do faltoso, pelo prazo m'ximo de dez
dias. no· interesse da disciplina e da averiguação do fato.

Parágrafo ünico. O tempo de isolamento preventivo
será computado no período de cumprimento da sanção disciplinar.

TITULO·III

DOS ORG~OS OA EXECUÇ~O PENAL
CAPITULO I

DISPOSIÇOES GERAIS

Art. 60. São õrgãos da execução penal:

I - O Conselho Nacional de política Criminal e Pe-
nitenci ãri a;

II - o JUlzo da Exec.ução;

fU - o Ministério piiblico;

IV - o Conselho Penitenciãrio;

V - os Departamentos 'Penitenciários;

VI - o Patronato;

VII - o Conselho da Comunidade.

CAPITULO I I

DO CONSELHO NACIONAL DE POLITICA CRIMINAL E
PENITENCI~RIA

Art. 61. O Conselho Nacional de politíca Crimi
nal e Penitenciária, com sede na Capital daRepüblica, ê subord!
nado ao Ministério da Justiça.

Art. 62. O Conselho Nacional de politica Crim!
nal e Penitenciária serã integrado por treze membros, nomeados
por decreto do Governo Federal, dentre professores e profissi!l.
nais na área do Direito Penal, Processual Penal, Penitenciãrio
e ciencias correlatas, bem como por representantes da comunida
de e dos Ministêrios do setor social.

Parãgrafo único. O mandato dos membros do Con
selho terã a duração de quatro anos.

Art. 63. Ao Conselho Nacional de política Crim!
nal e Penitenciária, no exercício de suas atividades, em âmbito
federal. ou estadual, incumbe:

I - propor diretrizes da política criminal q~a~

to a prevenção do delito. Administração da Justiça Criminal e
execução das penas e das medidas de segurança;

11 - contribuir na
nais de desenvolvimento, sugerindo
litica criminal e penitenciãria;

III - promover a avaliação periõdica do sistema
criminal para a sua adequação às necessidades do pais;

IV - estimular e promover a pesquisa criminolõg!
ca;

V - elaborar programa nacional penitenciãrio de
formação e aperfeiçoamento do servidor;
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CAPITULO III

DO JUIZO DA EXECUÇ~O

Art. 64. A execuçio penal competirá ao juiz indica
do na lei local de organização judiciãria e, na sua ausência, ao
da senten ça.

VI - estabelecer regras sobre a arquitetura

construção de estabelecimentos penais;

VII - estabelecer os criterios para a elaboração

da estatlstica criminal;

VIII - inspecionar e fiscalizar os estabelecime~

tos penais bem assim informar-se, mediante relatórios do Cons~

lho Penitenciãrio
t

requisições, visitas ou outros meios, acerca

do desenvolvimento da execução penal nos Estados, Territórios e
Distrito Federal, propondo as autoridades dela incumbida as medi
nas necessarias ao seu aprimoramento;

IX ~ representar ao juiz da execução ou a autorida
de administrativa para instauração de sindicãncia ou procedimen
to administrativo, em caso de violação das normas referentes i

execução penal;

X - representar' ã autori dade competente para a i n
terdição, no todo ou em parte, de estabelecimento penal.

guiasI - fiscalizar a regularidade formal das
de recolhimento e de internamento;

b) ,a instauração dos incidentes de excesso o~

desvio de execução;
c) a aplicação de medida de segurança, bem co

mo a substituição da pena por medida de se
gurança;

dI a revogaçao da medida de segurança;
e) a conversa0 de penas, a progressão ou re

gressão nos regimes e a revogação da sus
pensa0 condicional da pena e do livramento
condicional;

f) a internação, a desint rnação e o restabe
lecimento da situação anterior.

II - requerer:

a) todas as providências necessárias ao de
senvolvimento do processo executivo;

CAP nULO I v

DO MINISTtRIO PUBLICO

Art. 66. O llinisterio Publico fiscalizará a exe
cução da pena e da medida de segurança, oficiando no processo
executivo e nos incidentes da execução.

Art. 67. Incumbe, ainda, ao Ministerio Público:

III - interpor recursos de decisões proferidas pela
autoridade judiciária, durante a execução.que

Art. 65. Compete ao juiz da execução:

I - aplicar aos casos julgados lei posterior
de qualquer modo favorecer o condenado;

11 declarar ~xtinta a punibilidade;
111 - decidir sobre:

Parágrafo único. O órgão do Ministério Público vi
sitarã mensalmente os estabelecimentos penais, resgistrando a sua
presença em livro próprio.

a) soma ou unificação de penas;
b) progressão ou regressão nos regimes;
c) detração e remição da pena;
d) suspensão condicional da pena;
e) livramento condicional;
f) ·incidentes da execução.

IV autorizar saidas temporárias;

V - determinar:

a) a forma de cumprimento da pena restritiva
de direitos e fiscalizar sua execução;

CAPITULO V

DO CONSELHO PENITENCI~RIO

Art. 68. O Conselho Penitenciaria é órgão consul
tivo e fiscalizador da execução da pena.

§ 19 O Conselho será integrado por membros nomea
dos pelo Governador do Estado, do Distrito Federal e dos Terri
tõrios, dentre professores e profissionais da ãrea do Direito Pe

nal, Processual Penal, Penitenciario e ciências correlatas, bem

como por representantes da comunidade. A legislaçao federal e
estadual regularã o seu funcionamento.

b) a conversão da pena restritiva de direitos
e de multa em privativa de li-

berdade;

c) a conversão da pena privativa de liberdade'~
em restritiva de direitos;

d) a aplicação da medida de segurança, bem co
mo a substituição da pena por medida de se
gurança;

e) a revogação da medida de segurança;
f) a desinternação e o restabelecimento da si

tuação anterior;

g) o cumprimento de pena ou medida de segura~
ç~ em outra Comarca;

h) a remoção do condenado na hipótese previs
ta no § 19 do art. 85;

§ 29 O mandato dos membros do Conselho Penitenciá
rio tera a duração de quatro anos.

Art. 69. Incumbe ao Conselho Penitenciaria:

I - emitir parecer sobre livramento condiciona1,i~

dulto e comutação de pena;

11 - inspecionar os estabelecimentos e serviços p~

nais;
III - apresentar, no primeiro trimestre de cada ano,

ao Conselho Nacional de Po11ti~a Criminal e Penitenciãria, rela
tõrio dos trabalhos efetuados no exerclcio anterior.

VI - zelar Dela corre~o cumprimento da pena e da
medida de segurança;

IV - supervisionar os patronatos bem como a assis
tência aos egressos.

CAPITULO VI
VII - inspecionar, mensa'imente, oS estabel~cirnentos

penais tornando providências para o adequado funcionamento e pr~

movendo, quando for o caso, a apuração de responsRbilidade;

VIII - interditar, no todo ou em parte, estabeleci
mento penal que estiver funcionando em condições inadequadas ou
com infringência aos dispositivos desta lei;

IX - compor e instalar o Conselho da Comunidade,

DOS DEPARTAMENTOS PENITENCI~RIOS

Seção I

00 Departamento Penitenciãrio Nacional

Art. 70. O Departamento Penitenciário Nacional, s!!,
bordinado ao Ministério da Justiça, é órgão executivo da Politi-
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Art. 78. Incumbe também ao Patronato:ca Penitenciãria Nacional e de apoio administrativo e financeiro
·do Conselho Núciona1 de po1itica Criminal e Penitenciãria. - orientar os condenados pena restritiva de dJ-

Art. 71. São atribuições do Departamento Peniten 
ciãrio Nacional:

I - acompanhar a fiel aplicação das normas de exe
cução penal em todo o território nacional;

rei tos;

I I - fiscalizar o cumprimento das penas de prestação

de serviço comunidade e de 1 imttação de fim de semana;

I I1 - colaborar na fiscalização do cumprimento das

condições da suspensão e do livramento condicional.

sepa ra da.

Paragrafo unico. Havera instalação destinada
estãgio de estudantes universitãrios.

§ 29 O preso que,ao tempo do fato ,era funcionã
rio da Administração da Justiça Criminal, ficarã em dependência

§ 19 A mulher serã recolhida a estabelecimento
próprio e adequado ã sua condição pessoal.

seção

mate-IV - diligenciar pela obtenção de recursos

§ lQ preso primario cumprira pena em
distinta daquela reservada para os reincidentes.

Art. 84· O estabelecimento penal deverã ter lot!

ção compatível com a sua estrutura e finalidade.

Art. 83. O preso provisório ficarã separado do
•condenado por sentença transitada em julgado.

Art. 82. O estabelecimento penal, conforme a sua
natureza, devera contar em suas dependências com areas e servi
ços destinados a dar assistência, educação, trabalho, recre.ação
e prãtica esportiva.

§ 29 O mesmo conjunto arquitetônico poderã abr~

gar estabelecimentos de destinação diversa desde que devidamen
te isolados.

Art. 81. Os estabelecimentos penais destinam - se
ao condenado, ao submetido ã medida de segurança, ao preso pro
visório e ao egresso.

riais e humanos para melhor assistência ao preso ou internado,
em harmonia com a direção do estabelecimento.

CAPITULo I

DISPDSIÇDES GfRAIS

TITULO IV

DDS ESTABELECIMENTOS PENAIS

CAPITULO VIII

DO CONSELHO DA COMUNIDADE
Art. 79. Haverá, em cada Comarca, um Conselho da Co

munidade, composto, no mínimo, por um representante de associação

comercial ou industrial, um advogadO indicado pela seção da Ordem

dos Advogados do Brasil e um assistente social escolhido pela De

legacia Seccional do Conselho Nacional de Assistentes Sociais.

Parágrafo único. Na falta da representação prevista

neste artigo, ficará a critério do juiz da execução a escolha dos

integrantes do Conselho.

Art. 80 • .Incumbe ao Conselho da Comunidade:

I - visitar, pelo menos mensalmente, os estabeleci

mentos penais existentes na Comarca;

I I - entrevistar presos;

II I - apresentar relatórios mensais ao juiz da execu

ção c ao Conselho Penitenciário;

Art. 73. O Departamento Penitenciãrio local, ou
órgão similar, tem por finalidade supervisionar e coordenar os

estabelecimentos penais da unidade da Federação a que pertencer.

Seção 111

Da direção e do pessoal dos estabelecimentos penais

§ 1e: o ing .... esso do pessoal penitenciârio, bem como

a progressão ou a ascensão funcional, dependerão de cursos especí

ficos de formação, procedendo-se ã reciclagem periõdica dos servi

dores em exercício.

§ 2<: No estabelecimento para mulheres somente se

permitirá o trabalho de pessoal do sexo feminino, salvo quando se

tratar de pessoal técnico especial izado.

Art. 74. O ocupante do cargo de diretor de estabe

lecimento deverã satisfazer os seguintes requisitos:

I - ser portador de diploma de nivel superior de
Direito, ou Psicologia, ou Ciências Sociais, ou Pedagogia, ou

Serviços Sociais.
II - possuir experiencia administrativa na ãrea;

III - ter idoneidade moral e reconhecida aptidão p~

ra O desempenho da função.
Paragrafo único. O diretor deve rã residir no est~

be1ecimento, ou nás proximidades, e dedicarã tempo integral ã
sua função.

Art. 75. D Quadro do Pessoal Penitenciãrio serã
organizado em diferentes categorias funcionais, segundo as ne
cessidades do serviço, com especificação de atribuições relati

vas ãs funções de direção, chefia e assessoramento do estabele

cimento e ãs demais funções,
Art. 76. A escolha do pessoal administrativo, es

pecializado, de instrução técnica e de vigilância atenderã a v~

cação, preparaçao profissional e antecedentes pessoais do cand~

dato.

CAPrTULO VII

DO PATRONATO

Do Departamento Penitenciãrio local

Art. 72. A legislação local poderã criar Departa-

mento Penitenciãrio ou órgão similar, com as atribuições que

estabelecer.

seção II

II - inspecionar e fiscalizar periodicamente os es
tabelecimentos e serviços penais;

111 - assistir tecnicamente as unidades federativas
na implementação dos principios e regras estabelecidos nesta lei;

V - colaborar com as unidades federativas para
realização de cursos de formação de pessoal penitenciãrio e de

ensino profissionalizante do condenado e do internado.

Parãgrafo único. Incumbe também ao Departamento a

coordenação e supervisão dos estabelecimentos penais e de inte~

namento federais.

IV - colaborar com as unidades federativas, median

te convênios, na implantação de estabelecimentos e serviços pe
nais;

Art. 77. O Patronato públ ico ou particular destina 

se a prestar assistência aos albergados e aos egressos (art.25).

Parágrafo unico. O Conselho Naciona' de Po1iti
ca Criminal e Penitenciária determinará o limite máximo de cap~
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cidade do estabelecimento, afende~do a sua natureza e peculiari

dades.

Art. 85 .. As penas privativas de liberdade aplí
das pela Justiça de uma unidade federativa podem ser executadas
em outra unidade, em estabelecimentu local ou da União.

§ 19 A União Federal poderã construir estabel~

cimento penal em local distante da condenação para recolher, m~

diante decisão judicial, os condenados ã pena superior a quinze
anos quando a medida se justifique no interesse da segurança pQ
blica ou do próprio condenado.

Art. 94. Em cada região haverã,pelo menos,uma C!
sa do Albergado, a qual deverâ center, alem dos aposentos para
acomodar os presos, local adequado para cursos e palestras.

Parãgrafo unlCO. estabelecimento terâ instal!
ções para os serviços de fiscalização e orientação dos condena

dos.
CAPITULO V

DO CENTRO DE OBSERVAÇ~O

Art. 95. No Centro de Observação realizar-se-ão
os exames gerais e o criminolõ9ico, cujos resultados serão en
caminhados ã Comissão Tecnica de Classificação.

§ 29
le poderão trabalhar
obras publicas ou ao

Conforme a natureza do estabelecimento, n~

os liberados ou egressos que se dediquem a
aproveitamento de terras ociosas.

Parãgrafo finico.
zadas pesquisas criminológicas.

No Cen.tro, poderão ser reali-

CAPITULO II

DA PENITENCI~RIA

Art. 86. A Penitenciãria destina-se ao condenado
ã pena de reclusão, em regime fechado.

Art. 87. O condenado serã alojado em cela indi
vidual que conterã dormitório, aparelho sanitãrio e lavatório.

Parãgrafo unico. são requisitos bãsicos da uni-
dade celular:

a} salubridade do ambiente pela concorren
cia dos fatores de aeração, insolação e
condicionamento termico adequado ã exis
tência humana;

b} ãrea mínima de seis metros quadrados;

Art. 88, Alem dos requisitos referidos no artigo
anterior, a penitenciãria de mulheres poderã ser dotada de se
ção para gestante e parturiente e de creche com a finalidade de
assistir ao menor desamparado cuja responsãvel esteja presa.

Art. 89. A penitenciãria de hQmt;ns serã construi
da em local afastado do centro urbano ã distância que não res
trinja a visitação.

CAPITULO I I I

DA COLONIA AGRICOLA, INDUSTRIAL OU SIMILAR

Art. 90~ A Colónia Agrícola, Industrial ou sim'
lar destina-se ao cumprimento da pena em regime semi-aberto.

Art. 91 • O condenado poderã ser alojado em com
partimento coletivo, observados os requisitos da letra ~ do pa
rãgrafo unico do art. 87.

Parãgrafo unico. são tambem requisitos bâsicos

das dependências coletivas:

a) a seleção adequada dos presos;
b) o limite de capacidade mâxima que atenda

os objetivos de individualização da pena

CAPITULO IV

DA CASA DO ALBERGADO

Art. 92. A Casa do Albergado destina-se ao cum
primento de pena privativa de liberdade, em regime aberto, e da

pena de limitação de fim de semana.

Art. 93. O predio deverã situar-se em centlo ur
bano, separa'do dos demais estabelecimentos,.. e caracterizar-se p~

l~ ausênçia de obstâculos físicos contra a fuga.

Art. 96. O Centro de Observação serã instalado em
unidade autônoma ou em anexoa estabelecimento penal.

Art. 97. Os exames poderão ser realizados pela
Comissão Tecnica de Classificação, na falta do Centro de Obser
vação.

CAPITULO VI

DO HOSPITAL DE CUSTODIA E TRATAMENTO PSIQUI~TRICO

Art. 98. O Hospital de Custõdia e Tratamento Ps!
quiâtrico destina-se aos inimputáveis e semi-imputãveis referi
dos no art. 26 e parãgrafo finico do Código Penal.

Parâgrafo finico. Aplfca-se a este, no que couber,
o disposto no parâgrafo unico do art. 87.

Art. 99. O exame psiqufãtrico e os demais exames,
necessãrios ao tratamento são obrigatõrios para todos os inter
nados.

Art. 100. O tratamento ambulatorial, previsto no
art. 97, segunda parte, do Cõdigo Penal, serã realizado no Hos
pital de Custõdia e Tratamento Psiquiátrico ou em outro local
Com dependencia medica adequada.

CAPITULO VII

DA CADEIA POSLICA

A'rt. 101. A Cadeia Publica destina-se ao recolh!
mento de presos provisôrios.

Art. 102. Cada Comarca terã, pelo menos, uma Ca
deia Pública a fim de resguardar' o interesse da Administração
da Justiça Criminal e a permanencia do preso em local prôximoao
seu meio social e familiar.

Art. 103. O estabelecimento de qUE trata este C!
pltulo serã instalado próximo de centro urbano, observando-se
na construção as exigências mínimas referidas no art. 87 e seu
parágrafo unico.

TITULO V

DA EXECUÇAO DAS PENAS EM ESPtCIE

CAPITIJLO

DAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE

Seção I

Disposições Gerais

Art. 104. Transitando em julgado a sentença que
aplicar pena privativa de liberdade, se o reu estiver ou vier a
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111 - não se ausentar da cidade onde reside, sem
autorização judicial;

Art. 112. O ingresso do condenado em regime aber
to supõe aceitação de seu programa e das condiçoes impo~

tas pelo juiz.

Art. 113. Somente poderã ingressar no regime aber
to o condenado que:

I - estiver trabalhando ou comprovar a possibi
lidade de fazê-lo imediatamente;

11 - apresentar, pelos seuS ant~edentes ou p~

10 resultado dos exames a que foi submetido, fundados indí
cios de que irã ajustar-se, com autodisciplina e senso de

responsabilidade, ao novo regime.

Parãgrafo unico. Poderão ser dispensados do tra

bolho as pessoas referidas no art. 116.

condiç'ões
prejuízo das

du

horf11 - sair para o trabalho e retornar, noS

rios fixados;

Art. 114. O Juiz pode rã estabelecer
para a concessão de regime aberto, sem
condições gerais e obrigatõrias:

I - ptrmanecer no local que for designado,
rante o repouso e nos dias de folga;

especiais
seguintes

instrução;

§ 39 Se o condenado, ao tempo do .fato, era funci~

narlD da Administraçãoda Justiça Criminal, far-se-ã. na guia,me,!!,

ção dessa circunstância, para fins do disposto no §2Q do art.83.

~rt. 105. A guia de recolhimento, extraída pelo

escrivão~ que a rubricará em todas as folhas e a assinarâ com

oJuiz o serã remetida ã autoridade administrativa incumbida da
execução e conterã:

I - o nome do condenado;
11 - a sua qualificação civil e o nfimero do regis 

tro geral no õrgão oficial de identificação;
111 - o inteiro teor da denfincia e da sentença conde

natõria, bem como certidão do trãnsito em j~lgado;

IV - a informação sobre ps antecedentes e o grau de

V - a data da terminação. da pena.

§ 19 Ao Ministério P~blico se darã ciência da guia
de recolhimento.

§ 2Q A guia de recolhimento seri retificada sem
pre que sobrevier modificação quanto ao inicio da execução ou ao
tempo de duração da pena.

ser preso, o juiz ordenarã a expedição de guia de recolhimento
para a execução.

justiArt. 106 . Ninguém seri. recolhido, para cumprimento
de pena privativa de liberdade, sem a guia expedida pela autori
dade judiciãria.

§ 19 A autoridade administrativa incumbida da ex~

cução passarã recibo da guia de recolhimento, para juntar-se aos

autos do processo, e darã ciênci a ~.o:s seüs._ termos ao condenado.

§ 29 As guias de recojhi~ento serão registradas
em livro especial, segundo a ordem cronolõgica do recebimento, e

anexadas ao prontuirio do condenado,.,adit~.rido-se, no cürso da
execução, o cãlculo das remições e,d.e oottas retificações poste

riores.

Art. 107. O condenado â que sobrevier doença me~

tal serã internado em Hospital de Custõdia e Tratamento Psi

quiãtrico.

Art. 108. Cumprida ou extinta a pena o condena-

do serã posto em liberdade, mediante alvarã do juiz, se por
outro motivo nao estiver preso.

Seção 11

Dos regimes

Art. 109. O juiz, na sentença, estabelecera o
regime no qual o condenado iniciara o cumprimento da pena pri
vativa de liberdade, observado o disposto no art. 33 e seus
parãgrafos do Código Penal.

Art. 110. Quando houver conde~ação por mais de
um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a d~

terminaçã, do regime de cumprimento serã feita pelo result~

do da soma ou unificação das penas, observadas, quando for o
caso, a detração ou remição.

Parigrafo unico. Sobrevindo condenação no curso

da execução, somar-se-a a pena ao restante da que esta sendo
cumprida, para determinação do regime.

Art. 111. A pena privativa de liberdade seraexe
cutada em forma progressiv·a, com a transferência para regime

meno~ rigoroso, a 5er determinada pelo juiz. quando a preso
tiver cump~ido ao menos um sexto da pena no regime anterior
e seu m~rito indicar a progressâo.

Parãgrafo uni:o. A decisão sérâ motivada e pr~

cedida de parecer da Comissão -Técnica de Classificação e do
exame criminológico, quando necessariG.

IV - comparecer a juízo, para informar e
ficar as suas atividades, quando for determinado.

Art. 115. O juiz poderã modificar as condições
estabelecidas, de oflcio, a requerimento do Ministerio Publ!
co, da autoridade administrativa ou do condenado, desde que

as circunstâncias assim o recomedem.

Art. 116. Somente se admitirã o recolhimento do
beneficiirio de regime aberto em residência particular quan

do se tratar de:
I - condenado maior de setenta anos;

II - condenado acometido de doença grave;
111 - condenada com filho menor ou deficiente fí

s;co ou mental;
IV - condenada gestante.

Art. 117. A execução da pena pri va t i va de 1i be!:

dade ficara sujeita ã forma regressiva, com a transferência p2.
ra qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:

I - praticar fato definido como crime doloso ou
fa lta grave;

11 - sofrer condenação, por crime anterior, cuja
pena, somada ao restante da pena em execução, torne incabível
o regime ( art. 110 ).

§ lQ. O condenado sera transferido do regime aber.
to se,além das hipõteses referidas nos incisos anteriores,
frustrar os fins da execução ou não pagar, podendo, a multa
c~mulativamente imposta;

§ 2Q. Nas hipóteses do inciso I e do paragrafo
anterior, devera ser ouvido, previamente, o condenado.

Art. 118. A legislação local poderá estabelecer
normas complementares para o cumprimento da pena privativa

"de liberdade em regime aberto ( art. 36, § 19 do Cõdigo Penal ).

Seção I Il

Das autorizações de saída

Subseção I

Da permissão de saída
Art. 119. Os condenados que cumprem penaem regi

me fech~do ou semi-aberto e os presos provisórios poderão o~

ter permissão para sair do estabelecimento, mediante escolta,
quando ocorrer um dos seguintes fatos:

: - falecimento ~u doença grave do r0 njuge, com

pBnheira~ ascendente, descendente ou irmão:
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código
para

a

II - necessidade de tratamento midico(parigrafo
único do art. 14).

Parágrafo unlCO. A permissão de salda serã con
cedida pelo diretor do estabelecimento onde se encontra
preso.

Art. 120. A permanência do preso fora do estab!
lecimento terã a duração necessãria ã finalidade da saída.

Subseção 11

Da salda temporiria

Art. 121. Os condenados que cumprem pena em regi

me semi-aberto poderão ob~er autorização para saida ~~mporãria do
estabelecimento, sem vigilãncia direta, nos seguintes casos:

-' visita ã família;

II - frequência a curso supletivo profissionalizant~

bem como de instrução do segundo grau ou superio,r,'na Comarca do
JUlzo da Execução;

III - participação em atividades quetoÍlcorram par·a
o retorno ao convIvi o social.

Art. 122. A autorização seri concedida ..:pin: jlt~ moti
vado do juiz da execyção, ouvidos o Ministerio P~.'i,>·lj:~Q',:·~ a' ·admi 
nistração penitenciãria, e dependerã da satisfaçãQifl?s:;.S'~gujntes

requisitos:
I - comportamento adequado;

II - cumprimento minimo de um sexto"da,,:pená •. .se o
condenado for primirio, e um quarto, se reinciden'te·;.

UI - compatibilidade do benefiCio C:o)1l ..0$:.ób·jeti,vos da

pena.

Art. 123. A autori zação serã ·co.ncedlda' p'ó:r'''Il'ráz'Q não
superi ar a sete di as, podendo ser renovada pO'r máT.s :qjJ,a,tr.<J;·. vll.zeS

durante o ano.

Parãgrafo unlCO. Quando se tratar.',de"fre(f1t<l"~'i,a:

curso profissionalizante, de instrução de segun~Q::,,',g.l'ajJ:,'OU:··<.:sJ,i·pe:"

rior, O tempo de. saída seri o necessãrio para o'Cumprlllle·n't.Q<,;··das
atividades discentes.

Art. 124. O benefí ci o ser'ãautoma<\::j'éll'li1en·te"r.$'"pga'de:.
quando o condenado prati car fato defi ni,do cOlI\o·..>'c:r:imli';'''l'cI~:l1·$'il·:;;'f.or'
punido por falta grave, ,desatender as,c:ondiç9·eS:,'.'imii:il)l:tas'::;.ni;"ia\ft',0:~

rização ou revelar baixo grau de aprove1"tal11entl):"ii!,.õ':,'·puti;,!!.';':

Parágrafo único. A re{;up~raçãodll::.~'1'fifj:tP:j,\X,;:;'5\;:J),l'd~

temporãria dependerá da absolvi ção no proc~.ssp·;ii'''Itá,lY,J:lo,:,:~,;tri'~e;'1,~1~

mento da punição disciplinar ou da demonstraçãG.·.:'d.o·,'m."'téctnre'llto,·'1I0··

condenado.
Seção IV

Da Remi ção

Art-12S: O condenado que cumpre ~':"p~,fla,:e11I"í":ejj-i;ililÍ';:"ft:

chado ou semi-aberto 'poderá remir, pelo trabalbó",:j)at.t~;;dlF;·'t.em~

de execução da pena.

§ 19 A contagem do tempo par~ jj",fim, 'de,;'tÉ>'·... ;·.·r't:üi;"
será fe ita ã razão de um di a de pena por três;,d·e·""trabaTlúj;~

§ 29 O preso impossibi 1itado d'l",p'éllS'Se'g'uir '·rio tl'a
balho por acidente, continuarã a beneficiar-se,.'com· a ·remIção.·

§ 39 A remi ção serã dec1 arada pelo jufz da execu
ção, ouvido o Ministerio Público.

Art. 126. O condenado que for punid'o ,por fa.1ta gr!,
ve perderi o direito ao tempo. remido, começando o novo· período
a partir da data da infração disciplinar.

Art. 127. O tempo remido será computado para
concessão de livramento condicional e indulto.

Art. 128. A autoridade administrativa encaminharã
~ensalmente ao Juízo da Execução, cópia do registro de todos os

condenados que estejam' trabalhando e dos dias de trabalho de ca

da um deles.

Parãgrafo unico. Ao condenado dar-se-ã relação de

seus dias remidos.

Art. 129. Constitui o crime do art. 299 do
Penal declarar ou atestar falsamente prestação de serviço
fim de instruir pedido de remição.

Se ção V

Do livramento condicional

Art. 130. O livramento condicional poderã ser con
cedido pelo juiz da execução, presentes os requisitos do art.83,
incisos e parigrafo unico do CÓdigo Penal, ouvidos o Ministerio
Público e o Conselho Penitenciãrio.

Art. 131. Deferido o pedido, o juiz especificará as
condições a que fica subordinado o livramento.

§ 19 Serão sempre impos'tas ao liberado condicional
as obrigações seguintes:

a) obter oc.~paçã.o lícita,'dentro de prazo razoãvel
se for apto para o trab·al.h'~; ,'" .

b) comu·riiê'a~,lJ.e·r;odi'i:;amenteao JUlZ. sua ocupação;
c) não rIlud'a:r.-:do,t.e'i+.liõrio 'da' Comarca d'o Juizo da

Execução, sem previa a'(j.tl;>:rJ.:z<,'çâl)·'peúe.

§ 29 Pode..ra.o,·a.indi'i· serimpo'stas ao liberad.o condi,
clonal, entre outras o'br'i:g:,'j11ii:e's':" as s~guintes:

a) não mu.diti~:, ..d·e,,:rú}den·c·ia··sem comunicação ao juiz
e ã autoridade i ncumb1:c(a.'.d;a: .Qbs'eÍ'v,ação'.cautela~ e de proteção;

b I reco"':~er,;.s:E!.:.ã".hà'bi.ta~ã'oem hora fixada;
c) não 'Ii.("equ·ê(j:j:a.l'd.i!ter.miÍlados lugares.
Art. 132,:.S~:f*r,Í'~nniti.doao liberado residir fo-.

ra da Comarca do Julzo,d:iCl:'it:eaÍl·çâo, ,rêmeter-se-â cópia da sente!!
ça do livramento ao jú1'zÇi':-q'b:].ugar p'i'l,r'aonde ele se houver tran~

ferido e, ã autoridad~:fJrC9,lii~tija';da 'observação cautelar e de pro
teção.

Art. l3,3... ·ij';,':i/i.ú·á,do ser'i advertido da Obrigação de
aprese nta r-se ime di a t·amé:I'!i;\!i,as. ""\I,t'b:Í"i d,ades referi da s no art i ,90

anteri ar.

Art. l3·4'.:!:R~·f:Pj"niáda:~,s:entençadenegatória.do H
vramento, os autos bafxâ+i~,'iG,jtir.zo'da'·EXecucão. Da ra as Orovi
dências cabíveis.

Art. 135;;.'éon'c'e:ai·'(Jô:'il'benefic'i o. serã expedi da a
carta de livramento <:,úi):·;}"~~P:·P:i'ii-i·'nÚgrald~ sentença em duas vlas.
remetendo-se uma ã a."~:~f.~'!'Ià(i1E!::':il"drn:i:Íl.i~t.rat:i.va .ipcumbida 'da execu~

ção e outra ao Consli'~:tl'-iI';'!>·iiii·~'te:n·dãi'i·o·.

Art. l,36,;':.:N·i;:ê'r'l·iI!i1rJ.'ia,.,do.li'vramento condi cl ona1 's.!!,
rã realizada solenel]i~'í1~,ei:;'Íljj-'-,d·.j~·lÍIar~adop.E!10 presidente doCons.!!,
1ho 'Penitenci iri o, n'o 'ê$,tábiJeê~mentoonde es tã sendo, cumpri da a
pena, o'bservando-se ,Q.' jl~iltltoté~.

I - a 'i;:e:l1t'êiJ'lia.,s'eraTida ao liberando; na p'resença
dos dema i s condenados;."j:ie}o·,pr'e·S'itlent'e do Conse 1ho Peniten~ i ãr; o
ou membro. por ele de$:'ÍBI1AJJ'o,:l;fi.l;·ria falta', pelo juiz:

11 - a a\itP~i·.dade ·administrativa chamarã a ate'ilção
do 1iberando para as (:Óii·dfcõ.e$:·illl~ostas na sentença de 1ivram'en
to;

III - o libe'ranM' dechrari se acei ta as condi ções.

§ 19 De'· túdo~::e!Jl Úvroprõprio, será lavrado termo
subscrito por quem presjiji:r'.ã 'cer.imõnia e pelo liberando. ou al

guem a seu rogo. se não .sóu/iú óu não puder escrever.

§ 29 Cõpia··d.e.'ssetermo deverã ser remetido ao juiz
da execução.

Art. 137: 'A?',:saH o liberado do estabelecimento pe-
nal, ser-lhe-á entregue. ili-i;m 'do saldo de. seu pecülio e do que
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lhe pertencer. uma caderneta. que exibirã ã autoridade judiciária
ou administrativa. sempre que lhe for exigida.

§ 39 A caderneta conterá:

a) a identificação do liberado;
b) o texto impresso do presente Capítulo;
c) as condições impostas.

§ 29 Na falta de caderneta. será entregue ao libera
do um salvo-conduto. em que constem as condições do livramento.po
dendo substituir-se a ficha de identificação ou o seu retrato pe:
la descrição dos sinais que possam identificá-lo.

§ 39 Na caderneta e no salvo-conduto deverá haver
espaço para consignar-se o cumprimento das condições referidas no
art. 131.

Art. 138. A observação cautelar e a proteção reali
zadas por serviço social penitenciãrio. Patronato ou Conselho da
Comunidade. terão a finalidade de:

I - fazer observar o cumprimento das condições esp~

cificadas na sentença concessiva do benefício;

11 - proteger o beneficiário, orientando-o na execu
ção de suas obrigações ~ auxiliando-o na obtenção de atividade l~

bora ti va.
Parigrafo .inico. A entidade encarregada da observa-

~ão cautelar e da proteçã6 do liberado apresentarã relatõrio ao

Con~e1ho Penitenciirioi'para efeito da representação prevista nos

arts. lÚ'e' 143.

Art'. 139, 'A revogação do livramento condicional dar
se-â nas hipõteses preif~tas nos arts. 85 e 87 do Cõdigo Penal.

Parigrafo··ij1.ico. Mantido o livramento condicional,
na hipõtese da revo~a~~~f~~ultativ~, o jtliz deverã advertir
liberado ou agravar "as' ·';·o,ndições.

Art. 140 ......~e·a revogação for motivada por infração
pen~l ant~rior à vi~inc~~do livramento. computar-se-ã como tem
po de cumprimento da P\Í,P~·.'o período de prova, sendo permitida,p~

ra a 'concessão de novo ...i.~';r·amento, a soma do tempo das duas pe-

nas. Ar~.· 141:"':~b,caso de revogação por outro motivo.não
secomplltárã ná pen·~·o:.t:~~po em que esteve solto o liberado, e
tUII'0UCO :,se ciln.ce1.e,rá"':~~:}~·1 ação ã mesma pena. novo 1i vramento.

" ...... At.t.· J':.1?':',':~.'·~:evogação serS decretada a requeri,"en-

·to .do Mfn'nd;.'erío ':pib-l'iÓ~·;:·:midi ante representação do Conse 1ho Pe
rtile'~cJâti'~~",o'~,~':d~:·:~'f'f:2';f~'(:peiojuiz,ouvido o liberado.

, .' '.' - '" -,' .';"; . .:' ~, .", .... , . .

ou a requerimento do Ministirio Pin1ico, promoverã a execução, p~

dendo, para tanto. requisitar. quando necessário, a colaboração
de entidades piblicas ou solicita-la a particulares.

Art. 147. Em qualquer fase da execução, poderá o
JU1Z. motivadamente. alterar a forma de cumprimento das penas dé
prestação de serviços à comunidade e de limitação de fim de sema
na. ajustando-as às condições pessoais do condenado e ãs caracte
rísticas do estabelecimento. da entidade ou do programa comunita

rio ou estatal.

l>eçao 11

Da prestação de serviços ã comunidade

Art. 148. Cabera ao juiz da execução:

I - designar a entidade ou programa comunitário ou
estatal. devidamente credenciado ou convencionado, junto ao qual
O condenado deveri trabalhar gratuitamente. de acordo com as suas
aptidões;

11 - determinar a intimação do condenado. cientifi 
cando-o da entidade, dias e horario em que deve rã cumprir a pena;

111 - alterar a forma de execução, a fim de ajusti-1a
às modificações ocorridas na jornada de trabalho.

§ 19 O trabalho terá a duração de oito horas sema
nais e sera realizado aos sabados. domingos e feriados. ou em
dias uteis, de modo a não prejüdicar a jornada normal de trabalh~

nos horirios estabelecidos pelo j~iz.

§ 29 A execução terá início a partir da data do pri
meiro comparecimento.

Art. 149. A entidade beneficiada com a prestação de
serviços encaminhari mensalmen~e~ a~ -juiz da execuçio, relat6rio
circunstanciado das ativi'dad~'s';do ~ondenado, bem como, a qualquer
tempo, comunicação sobre ausênci'a bu·.falta disciplinar.

Seção III

Da limitação:d'efim de semana

Art. 150 .. ca.b.j!~~~"~o'j~l.i'da 'execução determinar a
intimação do condenado cio'nÚ··fj,c·a:n.db<~'·:diJ lo~a~, dias e horário
em que deverã cumprir a _p"ep"a,;' ," ... , .

Parágrafo' ün~cp"":"A.~x~cuçã'oteráinício a partir

da data do Pri:~:~01~~~~·~~~'~;~~!'~::~';~1.~i,S:t,r~.90S ao condenado. du-

ran te o tempo de pe r,"anên'ci'à';" ·ê,Ii'~S.ó~~:,e··p'a))$t'ras ou a tri buí das
atividades educativas.

Art. 152. O 'estabelecjmento',designado encaminhará,
mens a1men te, ao j ui z da~,~~.~ü~:i~'~.:,~~t~tili,\pf"bem as sim comun i ca ri,
a qualquer tempo. a ausên':c'i.'á'·;o·u'·'Va1.t~::dísC'i·:plinar do condenado.

o :,:_:.:•.-':' ::.:.:.:.;•••••••• _'. '," ,', ."",

autoridade
condenado.

$écãb'i'v

".:~;;:;;::':;l!;j~~~:j;;':i;;;;;::.';;:;::;;. ,:
§ 19 Na hip,o.te~\i; .. \lo 'pena deinterdiçao do art.

nQ I do Cõdigo Penal, a a~'t§~'fdade ·devera. e.m vinte e quatro
raso contadas do recebiment·o·do:·.Ofí·cio. baixar ato, a partir
qual a execução teri seu in~cio.

47.
ho

do

CAP!TULO II

DAS PENAS RE~TRITIVAS DE DiREITOS
Seção I

Disposições Gerais

Art. 145 • .Transitada em julgado a sentença que apli
cou a pena restritiva de direitos, o juiz da execução. de ofício

§ 29 Nas hipjjteses do art. 47, incisos 11 e IlI. do
Cõdigo Penal, o Juízo da Execução determinarã a apreensão dos do

cumentos. que autorizam o ~i~r~rCiO do direito interditado.

Art. 154. A autoridade devera comunicar imediata
mente dO juiz da execução o descumprimento da pena.

Parãgrafo unico. A comunicação prevista neste art.i
go, poderá ser feita por'qualquer prejudicado.
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§ 19 De igual mode proceder-se-i quando o Tribu
nal modificar as condições estabelecidas na sentença recorrida.

§ 69 ,Se .f.or permitido:ao b'!neficiirio mudar-se,se
rã feita comupi~aí;ãoao juiz é 'â'-:e~Ú<t"de, fiscalizadora do local
da nova residê'~cia;'aos qúais,o prim'!i~o deverá' apresentar-se imediata-'
mente.

§ 29 O Tribunal, ao conceder a sQspensão condici~

nal da pena, póderã, todavia, conferir ao Juizo da Execução a i.!'.
cumbência de 'stabelecer as condições do'benefício, e, em qual
quer caso, a de"realizar a audiencia'admonitõria.

CAPITULO I II

DA SUSPENSAo CON?ICIOMAL
Art. 155. O juiz poderã suspender, pelo periodo de

dois a quatro anos, a execução da pena privativa de liberdade,não
superior a dois anos, na forma prevista nos arts. 77 a 82 do Cõdi
!lO Pen'al.

multa,
penhora

deterlllinilr
do ,c'lndima
I'restações.

§ 19 O juiz, antes de d'!cidir, ~oderã

di 1i gen ci as para verifi cal" a rea 1 situação e,conômica
do e, ouvido o Ministério Público, fixarã ,o nikero ae

§ 19 Decorrido o prazo sem o pagamento da
ou o deposito da respectiva importância, proceder-se-â â
de tantos bens quantos bastem para garantir a execuç~o.

§ 29 Se o condenado for impontual ou se lIIelhorar d'!

situação '!conômica, o juiz, de ofício ou a réqu~rimenro ~o Minis
teria Público, revogarã o b'!neflcio executando-se ~ lIIulta', ,n;
forma prevista neste Capítulo, ou prosseguindo-se na '!xecuçi~ já
iniciada.

Art. 169. Quando a pena de multa for apl~eada cum!
lativamente com pena privativa da liberdade, enquanto '!sta eSt1
ver sendo executada poderã aquela ser cobrada mediante desconto
na remuneração do condenado (art. 167).

Art. 166. A execução da pena de multa seri suspen
sa quando sobrevier ao condenado doença mental (art. 52 do Côdi
go Penal).

Art. 168. Até o término do prazo a que s'! refere o
art. 163 poderi o condenado requer'!r ao juiz, o pagamento· da mul
ta em prestações mensais, iguais e sucessivas

§ ~9. A nomeação de ben. â p'!nhora '! a posterior
execuçâo seguirâo o que dispuser a lei processual civil.

~
§ ,9 O registro e a averbação serão sigilosos, sal

vo para efeito de informações requisitadas por órgão judiciârio
ou pelo Ministêrio Püblico, para instruir processo penal.

§ 19 Revogada a suspensão ou extinta a pena, seri
o fato averbado ã marg'!m do registro.

Art. 164. Se a penhora recair em bem Imõvel, os a~

tos apartados s~rão remet,dos ao juizo civel para prosseguimento.

Art. 163. Extraída certidão da sentença condenatõ
ria com trânsito em ju,gado, que valerã como título executivo j~

dicial, o Ministério Público requereri, em autos apartados, a ci
taçâo do condenado para, no prazo de dez dias, pagar o valor da
multa ou nomear bens â penhora.

DA PENA DE MULTA

CAPITULO IV

Art. 165. Recaindo a penhora em outros bens, dar
se-i prosseguimento nos termos do § 29 do art. 163.

Art. 167. O juiz poderã de~erminar que a cobrança
da multa se efetue mediante desconto no vencimento ou salãrio do
condenado, nas hipotes'!s do art. 50, § 19 do Cõdigo P'!nal, obseL
vando-se o seguinte:

1 - o 1imite mãximo do des'conto mensa 1 s'!ri/ o da'
quarta parte da remuneração e o minimq ode u~ décimo;

II - o d'!sconto serã feito mediante ordelll, ira juiz
a quem de direito;

111 - o responsivel pelo d'!sconto serã intimado •
recolher mensalmente, atê o dia fixado pelo juiz, a i~portãncia

determinada.

apli.
arti

pena
condi-

Art. 158. Quando a suspensão condicional da
for concedida por Tribunal, a este caberi' estabelecer as
ções do benefício.

Art. l59. Transitada'em julgado a sentença conden!.
toria, o juiz a ,lerã ao condenado, em :~u,diencia, advertindo-o das
consequencias de nova infração penal ~ dO descumprimento das
condições impostas.

Art. 160. Se, intimado pessoalmente ou por edital
com prazo de vinte dias, o réu não comparecer injustificadamente
ã audiência admonitõria, a suspensão ficarã sem ef'!ito e seri
executada imediatamente a pena.

Art. 156. O juiz ou Tribunal, na sentença que
car pena privativa de liberdad~, na situação determinada no
go anterior, deverã 'pronunci~r-se, motivadamente, sobre a suspe.!'.
são condicional, quer ~ conceda, ,quer a denegue.

Art. 157., Conc!"dida a suspensão, o juiz especific!.
rã as condições a que, fica sujeito o condenado, pelo prazo fixado,
começando este a correr 'da ',aud'iênCia prevista no art. 159.

§ 19 As,' éon,d,içõE!s,serão adequadas ao fato e ã si
tuação pessoal doconden,ado', d~vend.o', ser incluida entre as mesmas
a de prestar servi,Çó~ ~t~muhidade;,'ou limitação de fim de semana,
salvo hipõtese dO' art.' ,78, ,§' 29" 'ú CÕ'digo Penal.

§ 29 O juiz poderã, a qualquer tempo, de oficio, a
requerimento do Ministirt~P6bjic~~u mediante proposta do Cons!
lho Penitenciârio, ~.odific~i ,~ ~ondições e regras estabelecidas
na sentença, ouvido o COndenado.

§ 39 A fiscaliza'ção do cumprimento das condições,
regulada nos EstadQs, Térritõrios e Distrito Federal
Ror normas supletivas, 'serã aÚibuidà 'a serviço social penitenci
irio, patronato"C~nselho,daCom~Í1idade'ou instituição beneficia
da com a prestaçÍio 'dei 'se~viços;'inspécfonados pelo Conselho Peni
tenciâri o, pe 10 iH n1Stiri o ,Pübl i cd'.. o'ti' ambos, devendo o j UlzO da
execução supri r, por, üe';' a' fal'tada,,' normas supl et i vas.

§:49 O'be~eficiÚi~,:aqComparecerperiodicamente
li entidade fiSc~liz'ado'ra" ,par~ COnll1~';.y~:r a observância das co.!'.
dições a que es,tCsuje,lto, comu'ni'cara-',"t8ínbêm, a sua ocupação e
Os salârios o'u~ró~entdsd~ que ,~l:.:ét,: '

'§ 59:':A ~:nÍi dade,ii's~~:i'Ú~drira deveri comuni ca rim!
diatamente ao ôr:gíi6,de', fnspeçâ'o,. P,a:,a 'os"'f'ins legais, qualquerf~

to capaz de ~c~t,r:~'tá~~' revogação <!ô'b,~heficio, a prorrogação do
prazo ou a modifi caçãô das éondi'ç,õe~',:"::;

Art. 161. A revogação da suspensão condicional da
pena e a prorrogação do periodo de p~ova ~ar-se-ão na forma do
art. 81 e respeétivos parãgrafos do CÇidigo'Penal.

§ 19 Se o condenado cumprir a pena privativa de
liberdade ou obtiver livramento condicional, sem haver resgatado
a multa, far-se-i a cobrança nos termos deste capítulo.

Art. 162. A sentença condenatõria serã registrada,
com a nota de ,suspensão, em livro especi~l do juizo a que couber
a execução da pena.

§ 29 Aplicar-se-i o disposto no parãgrafo ante-
rior aos casos em que for concedida a suspensão condicional da
pena.
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TITULO VI

O~ EXECUÇAO DAS MEDIDAS DE SEGURANÇA

Art. 177. Nas hipóteses de desinternação
ração (art. 97, § 3Q, do Código Penal), ap1icar-se-ã o
nos arts. 131 e 132.

ou de 1 i be
disposto

na;

to;
- o condenado a esteja cumprindo em regime aber-

II - tenha sido cumprido pelo menos um quarto da p!

Na conversão, a cada dia-multa corresponderã
cujo tempo de duração não poderã ser supe-

§ 1Q
um dia de detenção,
rior a um ano.

§ 39 A pena de interdição temporãria de direitos
serã convertida quando o condenado exercer, injustificadamente,o
direito interditado ou se ocorrer qualquer das hipôteses d~s le
tras ! e ! do § lQ deste artigo.

c)- recusar-se, injusti eicadamente, a pr:estar o

serviço que lhe foi imposto;

.d)- praticar falta grave;

e)- sofrer condenação por outro crime ã pena priv!
tiva de liberdade. cuja execução não tenha sido suspensa.

§ 29 A pena de limitação de fim de semana será co~

vertida quando o condenado não comparecer ao estabe}ecimento de

signado para o cumprimento da pena, recusar-se a exercer a ativl
dade determinada pelo juiz ou se oçorrer qualquer das hipóteses
das letras ~, d e ~ do parãgrafo anterior.

~rt. 181. A pena de multa serã convertida em dete~

çao, na forma prevista pelo art. 51 do CSdigo. Penal.

Art. 178. Transitada em julgado a sentença, o juiz
expedi rã ordem para a desinternação ou a liberação.

T1TULO VII
DOS INC(DENTES DE EXECUÇAO

CAP1TuLO I
DAS CONVERSllES

111 - os antecedentes e a personalidade do condenado
indiquem ser a conversão recomendave1.

Art. 179. A pena privativa de liberdade, não supe
rior a dois anos, podera ser convertida em restritiva de direi

tos desde que:

Art. 180. A pena restritiva de direitos serâ con -

vertida em privativa de liberdade nas hipóteses e na forma do
art. 45 e seus incisos do Código Penal.

§ 19 A pena de prestação de serviços ã comunidade
sera convertida quando o condenado:

a)- não for encontrado por estar em lugar incerto
e não sabido, ou desatender a intimação ~or edital;

b)- nãocomparecer, injustificadamente, ã entidade
ou programa em que deva prestar serviço;

Paragrafo único. Nesta hipótese, o prazo mínimo de
internação serã de um ano.

~ ~~ A conversa0 tornar-se-a sem efeito se, a qual
quer tempo, for paga a multa.

Art. 182. Quando, no curso da execução da pena pri
vativa de liberdade, sobrevier doença mental ou perturbação da
saude mental, o juiz, de ofrcio, a requerimento do Ministêrio Pu
blico ou da autoridade administrativa, podera determinar a substl
tuição da pena por medida de segurança.

Art. 183. O tratamento ambulatorial podera ser con-
vertido em internação se o agente revelar inco~)atibi1idade com
a medida.

CAPITULO I
DISPOSIÇOES GER~IS

Art. 170. Transitada em julgado a sentença que ap1j.

car medida de segurança, sera ordenada a expedição de guia para

a execução.
~rt. 171. Ninguêm sera internado em Hospital de

Custódia e Tratamento Psiquiãtrico, ou submetido a tratamento am
bulatorial, para cumprimento de medida de segurança, sem a guia
expedida pela autoridade judiciaria.

Art. 176. Nos exames sucessivos para verificar-se
a cessação da periculosidade, observar-se-ã, no que lhes for apl.!.
cave1, o disposto no artigo anterior.

~rt. 172. A guia de internamento ou de tratamento
ambulatorial, extraída pelo escrivão, que a rubricara em todas
as folhas e a subscreverã com o juiz, serã remetida ã autoridade

administrativa incumbida da execução e conterã:
l-a qualificação do agente e o numero do regis 

tro geral do órgão oficial de identificação;

II - o inteiro teor da denuncia e da sentença que
tiver aplicado a medida de segurança, bem como a certidao do tra!:,
sito ePl julgado;

111 - a data em que terminara o prazo mínimo de in
ternação, ou do tratamento ambulatorial.

§ 1Q Ao Ministério Publico serã dada ciência da
guia de recolhimento e de sujeição a tratamento.

§ 2Q A guia serã retificada sempre que sobrevier
modificação quanmao prazo de execução.

Art. 173. Ap1icar-se-ã, na execução da medida de
segurança, naquilo que couber, O disposto nos arts. 8Q e gQ.

Art. 175. Em qualquer tempo, ainda no decorrer do
prazo minimo de duração da medida de segurança, poderã o juiz da
execução, dia~te de requerimento fundamentado do Ministério Pu
blico ou do interessado, seu procurador ou defensor, ordenar
exame para que se verifique a cessação da periculosidade, proce
dendo-se nos termos no artigo anterior.

trico; .
III - juntado aos autos o relatório ou realizadas as

diligências, serão ouvidos, sucessivamente, o Ministério Publico
e o curador ou defensor, no prazo de três dias para cada um;

IV - o juiz nomeari curador ou. defensor para o age!:,
te que não o tiver;

V - o juiz, de ofício ou a requerimento de qual
quer das partes, podera determinar novas diligências, ainda que
expirado o prazo de duração mínima da medida de segurança;

VI - ouvidas as partes ou realizadas as diligências
a que se refere o inciso anterior, o juiz proferirâ a Sua deci

são, no prazo de cinco dias.

CAPITULO I I
DA CESSAÇAo DA PERICULOSIOADE

Art. 174. A cessação da periculosidade serã averi
guada no fim do prazo mínimo de duração da medida de segurança,
pelo exame das condições pessoais do agente, observando-se o se
guinte:

I - a autoridade administrativa, até um mês antes
de expirar o prazo de duração mínima da medida, remetera ao juiz
.inucioso relat6rio> que o habilite a, resolver sobre a revoga

ção ou permanência da medida;
II - O relatório serã instruído com o laudo psiqui~
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CAPTTULO Ir

DO EXCESSO OU DESVIO

Art. 184. Haverâ excesso ou desvio de execução ;em
pre que algum ato for praticado alem dos limites fixados na sen
tença, em normas legais ou regulamentares.

Art. 185. Podem suscitar o incidente de excesso ou
desvio de execução:

I - o Ministerio Publico;
11 - o Conselho Penitenciario;

111 - o sentenciado.

CAPfTULO I II

DA ANISTIA E DO INDULTO

Art. 186. Concedida a anistia, o JUlZ de oficio,
requerimento do interessado ou do Ministeric Publico, por propos
ta da autoridade administrativa ou do Conselho Penitenciãrio,

declarara extinta a punibilidade.

Art. 187. O indulto individual poderá ser provocado
por petição do condenado, por iniciativa do Ministério Publico,
do Conselho Penitenciãrio, ou da autoridade administrativa.

Art. 188. A p~tição do indulto, acompanhada dos
documentos que a instruírem, será entregue ao Conselho Peniten
ciãrio, para a elaboração de parecer e posterior encaminhamento
ao Ministério da Justiça.

Art. 189. O Conselho Penitenciârio, ã viSta dos
autos do processo e do prontuario, promovera as diligências que
entender necessãrias e farã, em relatório, a narração do iiici
to penal e dos fundamentos da sentença condenatória, a exposi 
ção dos antecedentes do condenado e do procedimento deste de
pois da prisão, emitindo seu parecer sobre o mérito do pedido
e esclarecendo qualquer formalidade ou circunstâncias omitidas na
petição.

Art. 180. Processada no Ministerio da Justiça com
documentos e o relatório do Conselho Penitenciãrio, a petiçãos~

rã. submetida a despacho do Presidente da República, a quem se
rão presen'tes os autos do processo ou a c,ertidão de qualquer de
suas peças, se ele o determinar.

Art. 191. 'Concedido o indulto e anexado a'Os autos
c5~ia do decreto, o juiz declarari extinta a pena ou ajustari à

eXl>Cução aos termo's do, decreto, no caso de comutação.

§ 29 Entendendo indispensãve1 a realização de pro
va pericial ou oral, o juiz a ordenarã, decidindo após a produ 
ção daquela ou na audiência designaoa.

Art. 196. Das decisões proferidas pelo juiz cabe rã
recurso de agravo, sem efeito suspensivo.

TITULO IX

DAS DISPOSIÇOES FINAIS E TRANSITORIAS

Art. 197. r defeso ao integrante dos órgãos da ex~

cução pena1,e ao servidor, a divulgação de ocorrên~ia que pertu!
be a segurança e a disciplina dos estabelecimentos, bem como
exponha o preso a inconveniente notoriedade, durante o cumprime~

to da pena.

Art. 198. O emprego de algemas serã disciplinado
por decreto federal.

Art. 199. O condenado por crime político não está
obrigado ao trabalho.

Art. 200. Na falta de estabelecimento adequaao, o
cumprimento da prisão civil e da prisão administrati~a se efeti
v~rã em seção especial da Cadeia Publica.

Art. 201. Cumprida ou extinta a pena, não constara
da folha corrida, atestados ou certidões fornecidas P9r autorid~

ae policial oU por auxiliares da Justiça, qualquer noticia ou re
ferência ã condenação, salvo para instruir processo pela prática

de nova infração penal ou outros casos expressos em lei.

Art, 202. No prazo de seis meses, a contar' da/p!!.
blicação desta lei, serão editadas as normas complementares ou
regulamentares, necessárias à eficãcia dos dispositivos não aut~

-a 1'1 i cãvei s .

§ ,Q Dentro do mesmo prazo deverão as unidades f~

derativas, em convênio com o MinÚtêrio da Justiça, projetar a
adaptação, construção e equipamento de estabe1f~imentos e servi
ços penais previstos nesta lei.

§ 39 O praz'O a qu.e se refere o caput deste artigo
poderâ ser ampliadO, por ato do Conselho Narl'onal de Pontica Cri
min?l e Penitenciária, mediante justificada solicitação, instrui
aa com os projetos de reforma ou de construçãõ de estabel ecimen
tos.

prazo, dev'erã ser provide.!!
de prédios para instal ção

Art. 192. Se o sentenciado for beneficia'do por
indulto coletivo, o juiz, de oficio, a requerimento do interes
sada, do Ministério Publico, ou por iniciativa do Conselho Peni
te.nciãrio ou da auto-ridade a.dministrativa, pl"ovidenciara de

~cordo com o disposto no artigo anterior.

TITULO VI I I

DO PROCEOIMENTO JUOICIAL

Art. 19o. ~ procedimento correspondente is situa
~ões previstas nesta lei, s~rã judicial, desenvolvendo-se pera~

te ~ Juizo da Execução.

Art. T94. O procedimento judicial inlC"t1ír-se~ã de
oficio, a requerimento do Ministério Publico, a pedido do int~ 
res,sado, me'diante proposta do Conselho Penitenciãrio ou, ainda',
da autorid~e administrativa.

§ 29 Tambem, no mesmo
ciada a aquisição ou desapropriação
de casas de albergado.

§ 49 O descumprimento injustificado dos
estabelecidos para as unidades federativas implicará na
são de qualquer ajuda financeira a elas destinada pela
para atender is despesas de execução das penas e medidas

rança,

deveres

suspe.!!.

União,

de seg!!.

Art. 195. A portaria ou petição serã autuada ouvi~

do-se,em trl;s dias, O condenado e O Min'isterio Publico, quando não
figurem como requerentes da medida.

§ 19 Sendo desnecessária a produção de prova, o
juiz decidirã de plano, em igual prazo.

Art. 203. Esta lei entrarâ em vigor concomitant~

mente com a lei de reforma da Parte Geral do Código Penal, rev~

gadas as disposições em contrário, especialmente a Lei n9 3.274,
de 2 de outubro de 1957.
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LEGISLAÇÃO CITADA

LEI N.· 3.214 - DE 2 DE OUTUBRO DE 1957
OI,eôE SoBRE NORMAS GERAIS DO REGIME
PENITENCIÁRIO, EM CONFORMIDAOE DO QUE
ESIAflJl O ART. 5.', N.' XV, LETRA "B", DA
t:üNS f1TUIÇÁO FEDERAL E AMPLIA AS ATRI·
BUIÇõES DA INSPETORIA GERAL PENITENCIÁ.

RIA (.)

Art. 1.9' São normas: geraIs de regime penl·
t~,.clárjo, rtl1uladoras: da e)(ecu~ãD das penas crl~

.11I1l,)i5 e das lTIedidas de: segurança deteIlU.vas, em
tDdo D território nacionaL

I - A j,ndividualização das penas, de modo
que a. cada senteflciadoj conhecida a sua persa
1l.Jli d.lCle, corresponda o Lratamento pemlenc:iã.rlo
àjequadQ.

li - A clas!>lfica~âo dos sentenciados, para
efl.'ito de cumprimento das penas.

III - A internação, em estabelecimentos apro
IJtlàdos, dos que eSlivel'em pass(w:is de prisão
prt:ventlva Oll provisória.

IV - O trabal_oo obrigatórIo dos seBLencia.
do'i, ~gundo os J}rece-llCoS da pSlt()l~Cnici:\ e o
IlbJelivo corretivo e educacional das mesmas.

V - A ptrctpção de salãrlo, conforme a es
pécie d! trabalha executado, sua perfeição e
(tlldlmento, levado em canla, aInda, o procedi
mento dI) sentenciado.

VI - A formação do pecúlio penitenciário, de~

aLltido do salário percebido no trab.dho llxecutado.
VII - O fieguro cOlltra acidentes no trabalhO

wteroo, ou exLerno, dos enabe~imenlos pfnit~n_

ciátio:ã_
VIII A separa,!o dos sentencIadas em es.

tabel«:imel1tos adequados, consoanLe a :natureza
e gra~idade das pena5 - prisáo simples, deten
,ão oU reclusão.

IX ._.- O Isolamento e tratamento, em estabe.
leclmentos para as~ flm j dos stnteflC-lados que
sofrerclII .:lU reyelarem comêço, infiltra~ãoj ou
,ontaminaçáo de tuberculose' ou lepra.

X - A separação das mulheres sentellcladas
tm estabelecimentos apropriados, tt:ooo-se em lJis
ta • dISposto nos In<lsos VllI e IX deste "'.
tlgo, .

'XI - A lnternac!o, em eSLabeleclmentos- apro_
priados, dos ~noJ'es Infratores que tiverem mais:
de 18 anos e menos: de 21.

XII - lo. Internação, em e!Lab.l.cimonlos od.·
quadosl dos: que forem atl.ngidos por me-didas de
segprança detentivas.

XIIl - lo. edll<ação mor'l, Int.lectual, flslc. e
profis~ional dos senLencladQs.

XIV - O livramento condicionai, ~~nchldo5 os
reql,lisitos enumerados nas leis penJls e proces
suals·pfnais.

XV - A asslst@ncla social, aos sentenciados,
aos liberados condicionais, aos egreSáO$ definltivlls
di. prl~o, e às farnflliU dos mesmas e das v(
Umas.

Art. 2.' C.nstltu.m elementos ntcessárlM pa.
ti a apIkação deSlaJ normas.

I - (Velado).
11 - O preparo t~nleo especializado em nor.

mas e administração penltenetárlas, ministrado
lOS direlores e pmoaj de vigilán<:l. Interna dos
r~;pectivos eslabtlecimentps.

III - O cadastro peniL!nciárlo como b~se da
estatistica crImInal, para efeito d! Ser aCOm.
pinhada a curva da reincidência, segundo a n(l·

tureza dos crimes e a classificação dos crimino..
SOS, de m<>do que pQssam ser t,ra,aOOs oS meios
de prevenção e defesa social.

IV - A centrallzaçâQ técnico-cienllflea de to·
dos OS servi,os penitenciários, de tal scrt: llue
fique ássevurada a unidaôe dt sua exetLl\jaQ no
regime eSlabelecldQ no Código !'en.1.

V - A padroniza~ão dos estabc-lecilneRtos pe
nltenclirlo5 no mfnimo estabelecido por esta lei.

VI - A' uniformização dos regulamentos dês·
ses estabelecimentos, seguooo a cat..eYoda res
pectlwa, salvant.f5 as adaptações de caráter lo..
cal.

Art. 3.9 A classlflcaCão dos: sentenciados, com
O obl~livo de tstudar·lhe5" a p.ersOllalidade, indl.
widllalizar.. lhes o tratamento corretf~o e educacio
nal (art. 1.0, Incisos I, 11 e IV) e distrlbul·l.s
pelos estabelecimentos adequados l será feita no
Distrito Fed....I, nos EstadQs e nos Territ6·
rios.

Art. 4.'0 Na C~t'l\tal de. cada uma d~ssas Uni.
dades Federatlwas, ou onde estl.verem sediados oS
principais -estabelecimentos: penitencié,rios, funclo
nará. uma Comissão de Clas5ifica,ao.

A't. 5,' (Vetado).
I - (Vel.do).
aJ (Vetado),
b) (VeMd.).
c) (Vetado).
d) (Vetado).
e) (Vetado).
II - (Vet.doJ.
Art. 6.' (VeladQ),

Parigrafo único. (V.tado).

Ar!. 7.' (Vet.do),
a) (Vetado).
Mt. 8.~ (Vetado).
Parãgrafo único. (Vetado).
Arl. 9.9 O lrabalho penitenciário Carl. 1.0,

illCiso IV) será .,.adonalizado, lendo-se em conw
os fndkes 'p!icotknlcos de cada sentenciado.

§ 1.9 Visando a, habilitar o seJlterlliiad(} ao
aprendJZadO; ou aperiei,oatllento, de uma profis
sãol que lhe as,egure subsistência honesta na
recuperação da vida IIwê

j
au.nderá o trabalho

às circunstâncias ambIentaIs do seu futuro em~

prêgo: melo urbano ou melo rural.
li 2.9 Conforme a disposto no parágriif~ an

tecedenle O triibalho ierá IRdustriat, ministrado
em ofJcina de ReformatÓrios desta. allvldade: àgro~

pecllárlo, em Reformat6rios OU C~lõl1ias dessa
especlalldade

l
ou de pesca, em Colànias que se

lhe de~ti[jem.

A,t. 10. TtalandQ'" do t<abaltlO de mulh<·
res j serão seguIdas, precIpuamente, as atividades
profiSSionais compaU~eis Com o seu sexo, em
estab~lecjmentos apropriados {art. 1.9, inciso X},
tendo-se ainda em conla o disposto no art. 9.0
e seus p~~grafQs.

Art. 11. Quando se tratM' de m~noreS lnira·
lores {artigo 1.9 , Inciso Xl), regular-se-Ihes-á Q

trabalho d' ",ôrdo oom o estaWldo para os Ins.
tilutos ou Escolas de Reforma, que lhes fortm
destinados.

Art. 12. Verificando·se pela vida pregressa
dos sentencll1'lios que os mesmos exerciam atl~i·

dades IntelectuaIs, ou artfsticasj ser-Ihes-ã perml·
tida, nos estabtlecimentos onde cumprirem pena
{ilrl. 1.'~, il1Ciso IX) e dentro em IImlLt$ com·
pat(yeis com os resp~tlyos Regulament(,~. a con
tinuação dessas atividades, cu sua adapta,ão a
atividades congêneres.

Ar!. 13. O trabalho externo dos sentencia..
il'os obedecerá às me5mas regras e será cercado
das me5mas garantias que se atribuem ao traba
lho realizado no Interior dos estabelecimentos pe
nais.

Ar!. 14. Far·se·~ o pagamenlo do salário aos
sentencIados me.diante prÓlla tabela de 'lal&re~1

deduzidas as percentagens marcadas Desta leI.
§ 1.9 Essa tabelat que levará ~m conu, as

sim a espécie dt trabalhoj sua perfeição e ren·
olmento (art. 1.9, incíso V), como as condições
do melo ou local ollde o mesmo fõr uecutado,
será organizada, no DlSlrito Federal, nos Esta·
dos e nas Terril6rlos, Dtlos diretores dos res
pecLlyos eSlabel~cimentQs penitenc.iãrios.

§ 2.' (V,lado).
Art. 15. Deduzidas do salário, em percenta

gert~ rI1ensais, as quantias que se destinam a
compor as 1l1de11tzaçôes previstas em lei ~ mM'
eMas na sentença, O restante será o que há de
forlllar o pecúlio do sentenciada.

Parágrafo único. (V,tado).
a) (Vetado).
b) (Vel.do).
c) (Vel.do),
Ar!. 1b. QuandQ o senlenelado naQ tiver fi.

mflia a qlklU deva assistir, a parcela do pe
cúlío que lhe era destinada será dividida em
duas partes igudis, se-ndo UtOd leililda a cr~dito

de peclllio de reserva, e a outra acrescida à
parte dL' audlJo ã manutenção do pró prlo sen
tenciado no estabelecimenw t1enltenciário.

Ar!. 17. (Velado),
Parágrafo tÍJllco. (Vetado),
Art. 18. O pec6110 de reserva serA mandado

depOSItar pE'10 dlr~tor do estabelecImento penl~

tenclárlo, em l1ame do sentenciado, em caderne
ta da Caixa Econômica Federal, a qual s6 lhe
será entregue em caso de livramento condicio
nar, olJ de cumprlmtnto da pena.

Pdrágrafo único. sempr~ que () genlenclado
jU~1 ificJr a lIecessidade do levantamento de de·
terminada quahLia do Pecúlio de reserva, para
Seu usa particular, pockrá autorizá-lo o ctirelor
do e-stabeleclmenlo p~nlt.eRcJária.

Ar! 19. Para cumprimento do disposto no
ar!. 1.9, lilclso VII, o Diretor do estabelecimen..

fi 2.Q Sempre que !õt tornar necess.árla, pode
ria ser criadas subseções de Patronatos nos Mu
nidpios_

Art. 29. A lei estabele<:erá o m.neira de com·
posição jurfdica e administrati"lil 'fiOs Patrona
tos, ~inir·lhes·~ as .tribui,ôes t Indlcar·lhes·~

a fonte de receita.
Art. 30. tvetaOOJ.
Parágrafo único. (Vetado>.
Art. 31. tvet.da).
Art. 32. tvetada).
§ Lo (Vet.doJ.
§ 2.0 (VeladoJ.
Art. 33. (Vetadol.
Art. 34. (Vetada).
P.rágrafo única. (Vetado).
Art. 35. Constituem mf.i,,", de estabelecim!J>

tM penittnclários padronizados, ou adaplados. I!

de :"Órgãos técnicoS' neo!ssarlOs ao cumprimento
das pr:estllçôes desta lei:

a) Reformatórios para homens;
b) Reformatórios para mulheres;
cl Institutos, ou Es<;Qlas, para menores infra·

tores;
d) Colônias Penais;
~} Colônias para Libtradl)5~

f) Sanat6rins Penais;
gJ CaSrlS doe Custódia e Tratamento;
h) Manicômios Judiciários;
j) lnstitutost ou Gabinetes de Blot.i?oh~91a. Cri

mrnal.

Parágrafo único. Enquanto não hotNer e~abe·
!~jmef\t~.. adeaUMOS à P.'xN:ução das medidas d~
\~qurança. str;1o os ';l!qtJrandos colocados em se
.;ó"s ~spt'ciai':i dos Manic5miôs: Judiciários, JU

jas~r~~I~~~as é;P~~~~~fil'.1,-fo de Cr$ l t OO {um

cruzeiro) o valor Jo sê la penitenciário apôsta
nns (eQuerimentos ~ certidões d~ Que tratam \JS
,,'s. 31.., 32 do de<:. n.o 1.441, de 8 de r...,..
reiro de 1937.

Art. 37. O produto da venda do selo penl·
tl!nciãrfo, será aplicadol (vetado) em perc~ntagen1
nunca Infl!rior a 800/0 {oitenta por centO), tIilS
obras ~ serviÇO! penit~nciários das Unidades da
FoderaçiÍQ onde tIver sido amcadado, (vetadal.

Art. 38. Do Orçamento Geral da UnJao cons·
tará rubrica M'Pecial para a renda. prD'lement!:
da venda do S~lo ~nitertel;§:rlo,. de acôr:Jo CDm

a estlmatiu fixada pela Diretoria de Rendas
rntBnas, consfgnando~se na Orcamento ?2 ~espe
~a, I:om dotação, no A~xo do MIRlst!rlo da
Justiça e- Negócios rnterlores, à Inspetoria Genl
Penitenciária correspondente à mesma ren~a.

Art. 39. ~ o Poder ExecutIvo 1utaritaóQ -t fa
l!r l l'tOVa emissão d!sse sl:lo, atendendo à eJen·
;ão' 'io ;eu valor.

Art. 40. €sta :el !'1trará: em vigor na dat!
<Je sua oubiica.çáo. ~ogad3s as diSlJcslçõ~s em
:onl:ário.

to penltenci~rTo. onde se acfIa trabalh.ndo o
Stnlencia-dor prom~rã o respectlvo seguro em
Instituto, Empr~sa ou Companhia 5tquraaora, t!n
do em vista • Jeqlslação d. ospócie.

Art. 20. Quando não !fl!tuado êsse 5'~guro MS

t~rmos do artigo ant~dente, a IDdenizacão < do
acidente correrá por conta do poder público.

JIrt. 21. tvetado).
Parágrafo único. tvetadol.
Art. 22. rada a ~ucação dos: sent~nciadm:

(art. 1.•, IncIso xlln. levando-se'lbes em ""nla
os índi~5' psicopedagõgico5 (art. 9.9) e orien
tada a sua vocação na escolha de uma profis
siQ 6tr1, obklivará readiljltá-Ios aO melo social.

Parágrafo único. Nesse sentido serão organiza·
dos OS respectivos programas, ~ modo QIlIe Q

!ducação intell!ctual, artfstlca, profissional e n.
sica SI! processem em equilfbrro no desenvolvi.
menta ellgêníco das faculdades mentais: tm conso
nância com 11 saúde e fortalecimento do corpo.

Art. 23. Na educação moral dos sentenciacfos,
ínfundindo~se-Ihes hábitos de disciplina e de ar..
d!m, também se compreendem os princrpios de
civismo e amor à Pátria, bem como os ensina
'lTentos de r1!!liqião, respeitada, quanto a êsU!s, a
crença de cada Qual.

Art. 24. Quando pera cfassific:ação dos S!11.
tencíados (vetado) se ~is:trar a presenÇ"a de
retardados mentais, dar-se-Ihes-ã, em curso se
parado, e em estabelecimentos OU pavilhão à
Part!, a educação compiUvel com as suaS. fa.
culdades.

Art. 25. O livramento -:ondrtional (art. 1.9,
inciso XIV) e bem assfm. out(.J.~ 'Tledjdas da
competência dos COIT'i~!hilS Pen;tç"ci;i.;,.,~ lO Oi,.
trilo federal, nos E:>~,ada5" ~ n05 Tf.'rn~~r;us, con
tinuam a' ~r proce;Í~acos e dec':;':as 1a filrma
das leis penais.

Art. 26. A assistl!ncia social aos .iefliendacios,
ao! Iib!rados condrcionais, aos egresso) .1efi..
lIitiYos da Prisão e: às famfnas dos mesmos e
das vftImas (art. 1.9, fnci$Q XVJ, CQm~ca dente
o Infcio do cumprimento da peBa nos estabele~

cimentos penitenciários.
Parágrafo anico. Essa assistência abrange 0$

qUI! forem atingidos por mtdldas de 5e.gurança de.
t.entivas e de H~rdade vigilada_

Art. 27. A assistência, a que se refere C) ar.
lIgo anterior, será moral, material ~ jurrdica,
comprtenóendo todos os meios de prevenção con
tra a f'eincidência, de modo Que Jsse~ure, aos
assistidos e às suas fammas. lar honr3.l:Jo, pro..
fissão hone~ta e amoi-ente de bons costumes.

Art. 28. São órgãos des~ asshtência I)S Pa
tronatos, •qtH! serão criados, cmde 05 não ~uver,

00 Distrito F~deral e nii:S capitais dos Estadcs
! dos Território!.

§ 1.9 Os Patronatos pOdem ser aticLils OU
'articulares.
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MENSAGEM NQ 242, DE 1983 (DO Poder Executivo)

des de Almeida, José Gabriel de Lemos Brito e Heitor Carrilho

EXCELENTtSSIMOS SENHORES MEMBROS DO CONGRESSO NACIONAL:

ciário. Com efeito, se a etapa de cumprimento das penas ou medi

dasde segurança-não se dissocia do Direito Penal, sendo, ao eon

trário, o esteio central de seu sistema, não há como sustentar a

idéia de um Código Penal unitário e leis de regulamentos regionais

de execução pena:!:'. Uma lei específica e abrangente atenderá "a' t2

dos os problemas relacionados com a execução penal, equacionando

Matérias pertinentes aos organis.as administrativos, à interve~

ção jurisdicional e, sobretudo, ao trata~nto penal em suas dive~

sas fases e estágios, demarcando, assim, os limites penais de s~

gurança. Retirará, em suma, a execução penal do hiato de legalid~

de em que se encontra" (Diário do Congresso Hacional, Suplemento

ao nQ 61, de 4-6-1976; pág. 9).

8. O tema relativo à instituição de lei especifica

para regular a execução penal vincula-se â autonomia cientifica'

da disciplina, que em razáo de Sua modernidade não possui àes~

ção definitiva. Tem-se usado a denominação~ Penitenciário,

à semelhança dos penalistas franceses, embora se restrinja essa

expressão ã problemática do cárcere. OUtras, de sentido nais abra!!

gente, foram propostas, COIllO~~ Executivo por Roberto

Lyra ("As execuções penais no Brasil", Rio deJaneiro, 1963, pág.

13) e~ Executivo~ por !talo Luder ("El principio de

legalidad en la ejecución de la pena", ~ Revista deI Centro de

Estudios Criminológicos, Hendoza, 1968, págs. 29 e seguintes).

9. Em nosso entend~nto pode-se denominar esse r!

mo Direito de Execução Penal, para abrangência do conjunto das

normas jurídicas relativas à execução das penas e das medidas de

1 983.de

Em 1933, a Comissão integrada por Cândido MeE

(Do Senhor Ministro de Estado da Justiça),

Excelentissimo Senhor Presidente da República,

EXPOSICAo DE MOTIVOS NQ 213, DE 9 DE MAIO DE 1983

2.

Nos termos do artigo 51 da Constituição, t~

nho a honra de submeter ã elevada deliberação de Vossas EXc~

lências, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Mini~

tro de Estado da Justiça, o anexo projeto de lei de Execução
Penal.

apresentou ao Governo o Anteprojeto de Código Penitenciário da

República, encaminhado dois anos depois à càmara dos Deputados

por iniciativa da',bancada da paraiba, e cuja discussão ficou im

pedida com o advento do, Estado Novo.

3. Em 1955 e 1963, respectivamente, os eminentes

A edição de lei especifica para regular a ex!

cuçáo das penas e das medidas de segurança tem sido preconizada

por numerosos especialistas.

juristas Oscar Stevenson e Roberto Lyra traziam a lume os Ante segurança (cf. Cuello calón, I1Derecho PenalA, Barcelona, 1971,

projetos de CÓdigo das Execuções penais, que haviam elaborado,

e que não chegaram à fase de, revisão. Objetava-se, então,-ã con~

vaI. II, tomo I, pãg, 773; Jorge de Figueiredo D1.as, "D1xeito Pr~

cessual Penal", Coimbra, 1974, pÃg. 37).

titucionalidade da iniciativa da União para legislar sobre as

regras juridicas fundamentais do regime penitenciário, de molde

a instituir no pais uma politica penal executiva.

dor da Comissão de Est~10s Legislativos, Professor José Carlos

Moreira Alves, encaminhou ao Ministro Alfredo Buzaid o texto do

Anteprojeto de Código das Execuções Penais elaborado pelo Profe~

Bar Benj~min Moraes Filho, revisto por com~sBão composta dos Pr~

fessores. José Frederico Marques, José salgado Martins e JOséCaE

los Moreira Alves.

a sançâo, em 2 de outubro de 1957, da Lei n9 3.274, que

aobre as normas gerais de regime penitenciário.

zaçào da pena como garantias do homem perante o Estado.

Vencida a crença histórica de que o direito r~10.

gulador da execução é de indole predominantemente administrativa,

deve-se reconhecer, em nome de sua própria autonomia, a imposs1

bilidade de sua inteira subm1.ssão aos dominios do Direito Penal

e do Dire~to processual Penal.
11. Seria, por outro lado, inviável a preténsão de

confinar em diplomas herméticos todas as situações juridicas orir!:!

das das relações estabelecidas por uma disciplina. Ha Constitu!

ção existem normas processuais penais, como as proibi;;ões de d~

tenção arbitrária, da pena de IIlOrte, da prisão perpétua e da pr!

são por dívida. A Constituição consagra ainda regras caracter!~

ticas da execução ao estabelecer a personalidade e a individual!

dispõe

Contentou-se, assim, o Governo da República com

Finalmente, em 29 de outubro de 1970 o Coorden~

4.

5.

to já se demonstrou com bastante clareza a pertinência constit~

cional da iniciativa da União para editar um Código de Execuções

Penais.

no Código penal existem regras de execução, destacando-se, dentre

elas, as pertinentes aos estágios de cumprimento da pena e respe.!:

tivos regimes prisionais.

6. Ha Exposiçáo de Motiv~s desse último Anteproj~

12. O Projeto reconhece O caráter material de muitas

da Comissão Parlamentar de Inquérito instituida em 1975 na Câm~

ra dos Deputados para apurar a situação penitenciária do País. ~

centuávamos, ali, que a doutrina evoluíra no sentido da constit~

regras que delimitam e jurisdicionalizam a execução das medidas

se~

7. ~oi essa a posição que sustentamos no Relatório de suas normas. Não serido, porém, regulamento penitenciário

estatuto do presidiário, avoca todo o complexo de principios

de reação criminal. A execução das penas e das medidas de

ou

e

cionalidade de um diploma federal regulador da execução, alija~

do, assim, argumentos impugnadores da iniciativa da União para

legislar sobre as regras jurídicas fundamentais do regime peni~

rança deixa de ser um Livro do Código de Processo para ingressar

nos costumes jurídicos do país com a autonomia inerente à dign!

dade de um novo ramo juridico: o Direito de Execução Penal.
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das finalidades da pena, curva-se o Projeto, na esteira das con

a correta efetivação dos mandamentos existentes nas sentenças ou

outras decisões, destinados a reprimir e a prevenir os delitos,

cepções menos sujeitas à polêmica doutrinária, ao princípio de

tradição

Nenhum programa destinado a enfrentar os probl~

com a declaração de que não haverá nenhuma di~

tatal, sino todo 10 contrario. Mientras la ejecución penal hum~

nizada es un apoyo deI orden y la seguridad estatal, una ejecución

23.

penal deshumanizada atenta precisamente contra la seguridad est~

tal" ("Principios para la Reforma de la Ejecución penal ll
, Buenos

Aires, 1977, pág.• 5.5).

cão quanto às vítimas mortas ou traumatizadas, a comunidade paE

ticipa ativamente do procedimento da execução, quer através de

24.

jeto contempla o princIpio da isonomia, comum ã nossa

jurIdica.

tinção de natureza racial, social, religiosa ou política, o Pr2

mas referentes ao delito, ao delinqdente e à pena se completaria

sem o indispensável e contínuo apoio comunitário.

25. Muito além da passividade ou da ausencia de rea

um Conselho, quer através das pessoas jurídicas ou naturais que

assistem ou fiscalizam não somente as reações penais em meio f~

chado (penas privativas da liberdade e medida de segurança dete~

tiva] como também em meio livre (pena de multa e penas restritivas

de direitos).

às

proteção

nacional,

DO~~ DA APLICAÇ~O DA LEI
DE EXECUÇAo PENAL

Contém o artigo 19 duas ordens de finalidades:

A aplicação dos princípios e regras do Direito

Sem'questionar profundamente a grande temática

e a oferta de meios"pelos quais os' apenados e ÕS stibmefidos

13.

munhão social.

tribunais da justiça ordinária, em todo o território

16.

medidas de segurança venham a ter participação construtiva na c~

do~ bens jurídicos e a reincorporação do autor ~ comunidade.

15. A autonomia do Direito de Execução Penal corre~

pande o exercício de uma jurisdição especializada, razão pelaqual,

no artigo 29, se estabelece que a "jurisdição penal dos juizes ou

será exercida, no processo de execução, na conformidade destalei

e do Código de Processo Penal"a

que as penas e medidas de segurança devem realizar ~

14.

Bário e ao coneenado pela Justiça Eleitoral ou Militar, quandor~

Processual Penal constitui corolário lógico da interação existe~

te entre o direito de execução das penas ~ das medidas de segu

~ e os demais ramos do ordenamento jurídico, principalmente

os que regulam em caráter fundamental ou complementar os probl~

mas postos pela execução.

damental para demarcar c início da execução çientífica das penas

privativas da liberdade e da medida de segurança detentiva. Além

de constituir a efetivação de antiga norma geral do regime 'pen!

tenciário, a classificação é o desdobramento lógico do princípio

d~ personalidade da pena, inserido entre os direitos e garantias

17. A igualdade da aplicação da lei ao preso prov!

26.

~CLASSIFICAÇ~ODOS CONDENADOS

A classificaçáo dos cond~nados é requisitq f~

colhidos a estabelecimento sujeito à jurisdição ordinária, ass~ constitucionais. A exigência dogmática da proporcionalidade da

gurada no parãgrafo único do artigo 29, visa a impedir o tra~

to discriminatório de presos ou internados ~ubmetidos a jurisd!

ções diversas.

18. Com o texto agora proposto, desaparece a inju~

pena estã igualmente atendida no processo de classificação, dem2

do que a cada sentenciado, conhecida a sua persoQalida~e e anal!

sado o fato cometido, corresponda o tratamento penitenciário ad~

quado.

tificável diversidade de tratamento disciplinar a presos recolh! 27. Reduzir-se-á a mera falácia o princIpio da ind!

dos ao mesmo estabelecimento, aos quais se assegura ~tico, reg!

pIrito do Projeto, de forma a impedir que o excesso oU o desvio

da execução comprometam a dignidade e a humanidade do Direito p~

me jurídico.

19. o princIpio da legalidade domina o corpo e o e~

vidualização da pena, com todas as proclamações otimistas sobre

a recuperação social, se não for efetuado o exame de personali~

de no início da execução, como fator determinante do t:!,.",,:Je tra~

mento penal, e se não forem registradas as mutaçôes de comport~

mento ocorridas no itinerário da execução.

nal. .28. O Projeto cria a Comissão Técnica de Classific~

20. 2 comum, no cumpr~ento das penas privativas da cão com atribuições específicas para elaborar o programa de i~

ria competent.e~

29. Fiel aos objetivos assinados ao dinamismo do

procedimento executivo, o sistema atende não somente aos direi

tos do condenado, como também, e inseparavelmente, aos interesses

da defesa social. O mérito do sentenciado é o critério que coma~

da a execução progressiva, mas o Projeto também exige o cumpr!

privativasacompanhar a execução das penas

da l·iberdade e restritivas de direitos. Cabe-lhe propor as progre~

sões e as regressões dos regimes, bem como as conversões quecon~

tituem incidentes de execução resolvidos pela autoridade jUdiei!

dividualização e

a comunidade carcerária, de direitos sociais, econômicos e cultu

remunerado sob reg~e previdenciário, ensino e-desportos.

rais de que ora se beneficia uma restrita percentagem da popul~

ção penitenciária, tais como segurança social, saúde, trabalho

liberdade, a privação ou a limitação de direitos inerentes ao p~

trimônio jurídico do homem e não alcançados pela sentença cond~

natória. Essa hipertrofia ~ punição não só viola a medida da pr2

parcionalidade como se transforma em poderoso fator de reincidê~

eia, pela fe.rmação de focos criminógenos qUe propicia.

21. O Projeto torna obrigatória a extensão, a toda

humanizada no solo no pone en peligro la seguridad y el arden es

22. como reconhece Hilde Kaufrnan "la ejecución penal menta de ~elo menos um sexto do tempo da pena no regime inicial

ou anterior. Com esta ressalva, limitam-se 05 abusos a que conduz
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a execução arbitrária das penas privativas da liberdade em mani- dois tipos de análise, sendo o exame de personalidade submetido

festa ofensa aos interesses sociais. Através da progressão, ev~ a esquemas técnicos de maior profW1didade rl':)S campos morfológico,

lui-se de regime mais rigoroso para outro mais brando (do reg..!. funcional e psíquico, como recomendam os mais prestigiados esp~

me fechado para o semi-aberto i do semi-aberto para o aberto). Na cialistas, entre eles Di Tullio (lIprincipi di criminologia gener~

regressão dá-se o inverso, se ocorrer qualquer das h~póteses ta

xativamente previstas pelo Projeto, entre elas a prática de

fato definido como crime doloso ou falta gravR_
30. Em homenagem ao princípio da presunçâo de íno-

le e clinica ti, ROmêt, V ed., págs. 213 e seguintes).
35. . O exame criminológico e o dossiê de persor.alid~

de constituem pontos de conexão necessários entre a Criminologia

e o Direito pp,nal, particularmente sob as perspectivas da causa

cência, o exame criminológico, pelas suas peculiaridades de in

vestigação t somente é admissível após declarada a culpa ou a p~

lidade e da prevenção do delito.
36. O trabalho a ser desenvolvido pela Comissão Té~

riculosidade do sujeito. O exame é obrigatório para os

dos à pena privativa da liberdade em regime fechado.
31. A gravidade do fato delituoso ou as

conden~

condições

nica de Classificação não se limita, pois, ao exame de peças ou

informaçõe~ processuais, o que restringiria a visão do condenado

a certo trecho de sua vida mas não a ela toda. Observando aspre~

pessoais do agente, determinanb;s da execução em regime fechado, crições éticas, a Comissão poderá entrevistar pessoas e requis~

aconselham o exame criminológico, qUE!: se orientará no sentido de tar às repartições ou estabelecimentos privados elementos de iQ.

conhecer a inteligência, a vida afetiva e os principias morais
formação sobre o condenado, além de proceder a outr.as dHigê,!!.

cautelas

do preso, para determinar a sua inserção no grupo com o qual con

viverá no C1).rso da execução da pena.

32. A ausência de tal exame e de outras

cias e exames ~ue reputar necessários.
37. Trata-se, portanto, de individualizar a observa

ção corno meio prático de identificar o tratamento penal adequado,

tem permitido a transferência de reclusos para o regime de semi- em contraste com a perspectiva massificante e segregadora, re~

liberdade ou de prisão-~lbergue,bemcomo a concessão de livramen ponsável pela avaliação feita " a través das grades: "o lhando" para

dos, em flagrante desatenção aos interesses da segurança social.

33. Com a adoção do exame criminológico entre as re

gras obrigatórias da execução da pena privativa da liberdade em

to condicional, sem que eles estivessem para tanto prepar~ um delinqüente por fora de sua natureza e distante de sua cond~

cão humana" (René Ariel Dotti, "Bases e alternativas para o sis

tema de penas", Curitiba, 1980, págs. 162/3).

regime fechado, os projetos de reforma da Parte Geral do Código

Penal e da Lei de Execução Penal elimi~arn a controvérsia ainda 38.

DA ASSISTE:NCIA

A assistência aos condenados e aos internados é

não exaurida na literatura internacional acerca do momento

cessual e dos tipos criminológicos de autores passíveis

pr~

desta

exigência básica para se conceber a pena e a medida de segurança

como processo de diálogo entre os seus destinatários e a comuni

vadas a partir de tais textos revelaram que não obstante aS natu

cões e da fase em que se deve processá-las, a sorna das divergê~

Anteprojetodo código de Processo Penal elaborado pelo Professor José Fr."'.

para o conhecimento mais aprofundado não só da relação delito-d~

re

PenitenciárioNo Relatório da CPI do Sistema39.

tui-se de uma rede de prisões destinadas ao confinamento do

dade.

dos no sentido da reeducação do delinqüente. Singularidade, esta,

cluso, caracterizadas pela ausência de qualquer tipo de tratame~

to penal e penitenciárias entre as quais há esforços sistematiza

sua conseqüente distrihuição por estabelecimentos distintos, onde

lização da pena sobre a personalidade, requisito inafastável para

a eficiência do tratamento penal, é obstaculizàda na quase tota

lidade do sistema penitenciário brasileiro pela superlotação caE

acentuamos que " a ação educativa individualizada ou a individua

cerária, que impede a classificação dos prisioneiros em grupo e

se concretize o tratamento adequado ll
••• "Tem, pois, esta singul~

ridade o que entre nós se denomina sistema penitenciário: const!

São

exame

categ~

evento

investig~

derico Marques, quando se previu o exame facultativo de

sentença (Álvaro Mayrink da Costa, "Exame Criminológico 11,

rias determinadas de delinqüentes, no curso do processo ou, cog

forme a condição do autor, no período inicial do cumprimento da

forma de exame. Os escrfrones brasileiros tiveram o ensejo de ana

lisar mais concretamente este ângulo do problema cem a edição do

Paulo, 1972, pâgs. 255 e seguintes). As discussões amplamentetr~

linqUente, mas também da essência e da circunstância do

cias não afetou a convicção da necessidade desse tipo de

rais inquietações a propósito dos destinatários das

anti-social a

34. o Projeto distingue o exame criminológico do

vincada por caracteristica extrembrnente discriminatória: a mino

ria infima da população carcerária, recolhida a instrtuições ~

~ da personalidade corno a espécie do gênero. O primeiro paE nitenciárias,tern assistência clinica, psiquiátrica e psicológ~

te do binômio delito-delin1üente, numa interação de causa e efei ca nas-diversas fases da execução da pena, tem cela individual,

to, tendo como objetivo a investigação médica, psicológica e 50 trabalho e estudo, pratica esportes e tem recreação. A grande

cial, como o reclamavam os pioneiros da Criminologia. O segundo maioria, porém, vive confinada em celas, sem trabalho, sem estu

consiste no inquêrito sobre o agente para além do crime CCIlEtido. dos, sem qualquer assistência no sentido da resscx::ialização" {"Di,ª-

Constj.tui tarefa exigida em todo o curso do procedimento crimi rio do Congresso Nacional", Suplemento ao n9 61, de 4-6-76, pág. 2}.

nal e não apenas elemento característico da execução da pena 40. Para evitar esse tratamento discriminatôrio, o

ou da medida de segurança. Diferem também quanto ao método esses Projeto institui no Capitulo II a assistência ao preso e aointer
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nado, concebendo-a corno dever do Estado l visando ã prevenir o __ J, sendt-lhe garantidos os bene:fiicios da Previdência Social lT •

delito e a reincidência e a orientar o retorno ao convívio social.

nal, social e religiosa - e a forma de sua prestação pelos esta

to o preso e o internado - material, à saúde, jurídica, educaci~

Enumera o artigo 11 as espécies de assistência a que terão dire!
416, de 1977, que estabeleceu também

A remuneração obrigatória do trabalho prisional

foi introduzida na Lei nQ

50.

pelo crime, desde que determinados judicialmente e não reparados

reproduzido o elenco das exigências pertinentes ao emprego da

remuneração obtida pelo preso: na indenização dos danos causados

a forma de sua aplicação. O Projeto mantém o texto, ficando assim

le-

gislativo dominante neste setor.

belecimentos prisiona-i-s-,- cobrindo-se, dessa forma, o vazio

41. Tornou-se necessário esclarecer em que consiste por outros meios; na assistência à própria família, segundo a

cada urna das espécies de assistência em obediência aos princípios

e regras internacionais sobre os direitos da pessoa presa, esp.í':.

lei civil; em pequenas despesas pessoais; e na constituição de

pecúlio T em caderneta de poupança, que lhe será entregue à saida

do estabelecimento penal.

ressarcimento do Estado quanto às despesas de manutenção do cond.§.

nado, em proporção a ser fixada e sem prejuizo da destinação pr~

vista nas letras anteriores (artigo 28, § 19 e 29).

Acrescentou-se a essas obrigações a previsão do

cialmente as que defluem das regras mínimas da ONU.

42. Em virtude de sua importância prática e das pr~

jecões naturais sobre a atividade dos estabelecimentos penais, o

tema da assistência foi dos mais discutidos durante o I Congre~

so Brasileiro de política Criminal e Penitenciária (Brasília, 27

a 30/9/81) por grande número de especialistas. Reconhecido o ace~

51.

52. A remuneração é previamente estabelecida

to das disposições contidas no Anteprojeto, nenhum dos parti. em tabela ~:róI"'ria e não poderá ser inferior a três

cipantes fez objeção à existência de textos claros sobre a maté quartos do salário mínimo (artigo 28).

ria. Os debates se travaram em torno de seus pormenores e de seu 53. Essas disposições colocam o trabalho penitenci~

alcance, o mesmo ocorrendo em relação às emendas recebidas pela rio sob a proteção de um regime jurídico. Até agora, nas peníte~

Comissão Revisora. ciárias onde o trabalho prisional é obrigatório, o preso não re

43. O Projeto garante assistência social à família cebe remuneração e seu trabalho não é tutelado contra riscos nem

do preso e do internado, consistente em orientação e a~xrro,qua~

do necessários, estendendo à vítima essa forma de atendimento.

profissionais dos presos em trabalhos gratuitos.

qualquer natureza, os Poderes Públicos têm-se valido das aptidões

44. Nesta quadra da vida nacional, marcada pela ex

amparado por seguro social. Nos estabelecimentos prisionais de

lador da execução, lei específica sobre o processo de reintegrar

preocupar-se com a vítima e sua família.

mo causa a falência, ainda que ocasional, dos organismos de pr~

ã vida social as pessoas liberadas do regime penitenciário.

o

o

a

além

o Projeto adota a idéia de que o trabalho pen!

O trabalho externo, de natureza excepcional, d~

54.

pende da aptidão, disciplina e responsabilidade do preso ,

pena.

55.

dirão o favor arbitrário, em prejuizo do sistema progressivo

sível do trabalho na sociedade. Admite, por isso, observado

que se submete a execução da pena. Evidenciado tal critério,

grau de recuperação e os interesses da segurança pública, o tra

do cumprimento mínimo de um sexto da pena. Tais exigências imp~

balha externo do condenado, nos estâgios finais de execução da

tenciário deve ser organizado de forma tão aproximada quanto po~

le

Adotam alguns países, além do diploma legal reg~45.

tensão de.benefícios previdenciários a faixas crescentes da pop~

vençâo da segurança pública, mantidos pelo Estado.Se os Poderes

Públicos se preocupam com os delinqüentes, com mais razão devem

lação, devem ser incluídas entre os assistidos, por via de

gislacão especifica, as familias das vitimas, quando carentes de

recursos. A perda ou lesão por elas sofrida não deixa de ter c2

46. o Projeto unifica os sistemas. A legis·lação ora Projeto dispõe sobre os casos em que deve ser revogada a autor i

zacão para o trabalho externo.proposta, ao cuidar minuciosamente dos problE~as da execução em

geral, cuida também da questão do egresso, ao qual se estende a 56. O Projeto cOL~_itua o trabalho dos condenados

assistência social nele estabelecida. prp~os como dever social e condição de dignidade humana _ tal co

Projeto reconhece corno egresso o liberado definitivo, pelo prazo

de um ano, a contar da saída do estabelecimento penal, e o libe

rado condicional, durante o período de prova (artigo 25) ~ renças entre a vida nas prisões e a vida em liberdade, os textos

propostos aplicam ao trabalho, tanto interno como externo, a 0E

Procurando, também nesse paBso, reduzir as dife

47.

48.

Para impedir distorção na aplicação da lei, o

A assistência ao egresso consiste em orientação

mo dispõe a Constituição, no artigo 160
1

inciso II

do-o em dupla finalidade: educativa e produtiva.

57.

assentan

ne, embora não esteja submetida essa forma de atividade à Canso

e apoio para reintegrá-lo à vida em liberdade e na concessão, se

necessária, de alojamento e alimentação em estabelecimento ·ad~

ganização, métodos ~-:ecauções relativas ã seg;.Jrança e à higi~

quado, por dois meses, prorrogável por urna única vez mediante lidacão das Leis do Trabalho T dada a inexistência de condição

comprovação idônea de esforço na obtenção de emprego.

DO TRABALHO

fundamental, de que o preso foi despojado pela sentença condena

tóxia: a liberdade para a formação do contrato.

49. No Projeto de reforma da Parte Geral do Código 58. Evitando possíveis antagonismos entre a obrig~

Penal fiCOU previsto que o trabalho do preso "será sempre remun~ ção de trabalhar e o princípio da individualização da pena, oPr2



0088 Sexta-feira 9 OTÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Março de 1984

jeto dispõe que a atividade laboral será destinada ao preso

na medida de suas aptidões e capacidade. Serão levadas em conta

a habilitaçâo, a condição pessoal e aS necessidades futuras do pr~

SO, bem como as oportunidades oferecidas pelo mercado.

balho do preso, sua remune~ação e forma de aplicação de seus fru

tos, sua higiene e segurança poderiam tornar-se inócuas sem a

previsão de mudança radical em sua direção e gerência, de forma a

protegê-lo ao mesmo tempo dos excessos da burocracia e da impr~

visão comercial.
em 26 de setembro de 1934.
70. Concluída a 2~ Grande Guerra, foram várias aS

sugestões oferecidas pelos especialistas no sentido da refusão

de execução penal, o reconheqimento dos direitos da pessoa presa

configura exigência fundamental.

69. As regras mínimas da ONU, de 1955, têm como ~

tecedantes remotos as disposições do Congresso de Londres, de

1872, e as da =euniáo de Berna, de 1926. Publicadas em 1929noBo

~ da Comissão Internacional Penal Penitenciária, essas dis~

sições foram levadas ao exame do Congresso de Eraga em 1930 e

submetidas à Assembléía Geral da Liga das Nações, que as aprovou

No estágio atual de revisão dos métodos e meios68.

o Projeto dispõe que o trabalho nos estabelec~

o conjunto de normas a que se subordinará o tra

60.

59.

mentos prisionais será gerenciado por fundação ou empresa públi

ca dotada de autonomia administrativa, com a finalidade especif~

ca de se dedicar à formação profissional do condenado. Incumbirá

a essa entidade promover e supervisionar a produção, financiá-la

e CQnercializá-la,bem como encarregar-se das obrigações salariais.

dos textos. Reconhecendo que nos últimos vinte anos se promovera

acentuada mudança de idéias sdJ":"e a execução penal, a Comissão I!!,

ternacional Penal Penitenciária propôs no Congresso de Berna de

1949 o reexame do elenco de direitos da pessoa presa. Multiplic~

ram-se, a partir de então, os debates e trabalhos sobre o tema.

61~ O Projeto limita o artesanato sem expressão ec~

nômica, permitíndo-o apenas noS presídios existentes em regiões

fissional ao preso, oProjeto faculta aos órgãos da administração

direta ou indireta da União, Estados,Territórios, Distrito Fed~

ral e Municípios a adquirir} com dispensa da concorrência públ!

ca, os bens ou produtos do trabalho prisional, sempre que não

for possível ou recomendável realiaar-se a venda a particulares.

de turismo.

62. Voltado para o objetivo de dar preparação pr~

Finalmente, durante o I Congresso das Nações Unidas sobre a P~

venção do Delito e Tratamento do Delinqdente, realizado em Gen~

bra, em agosto de 1955, foram aprovadas as novas regras mínt.as

que progressivamente se tem positivado nas legislações dos

ses membros.

71. O tema foi novamente abordado pelo Grupo Consu!

tivo das Nações Unidas sobre Prevenção do Delito e Tratamento do

Delinqüente, que recomendou ao Secretário Geral da ONU a necess!

dade de novas modificações nas regras estabelecidas, em face do

progresso da doutrina sobre a proteçáo dos direitos humanos nos

63. A instituição dos deveres gerais do preso (art~

domínios da execução dr pena (Ilpacto Internacional de

Civis e Políticos", Nova Iorque, 1956).

72. Cumprindo determinação tomada no IV

Direitos

Congresso

da ONU sobre prevenção do Delito e Tratamento doDelinqüente/r.~

lizado em Kioto, em 1970, a Assembléia Geral recomendou aos Es~

dos membros, pela Resolução n9 2.858, de 20 de dezembro de 1971,

go 37) e do conjunto de regras inerentes à boa convivência {artl

go 38), representa uma tomada de posição da lei em face do fen~

meno da prisionalização, visando a depurá-lo, tanto quanto po~

sivel, das distorções e dos estigmas que encerra. Sem caracterí~ reiterada pela Resolução n9 3.218, de 6 de novembro de 1974, a

no x~pertório normal das obrigações do apenado como ônus na~s

da existência comunitária.

do condenado, cuja conduta passa a ser regulada !1Ediante ~asdisc~

plinares claramente previstas.

tica jnfamante ou aflitiva, os deveres do condenado se implementação das regras mínimas na administração das inB~itu!

ções penais e de correção. A propósito dessa luta pelos direitos

da pessoa presa, retomada, ainda, no V Congresso da ONU, realiz~

do em Genebra, em 1975, merecem leitura a pesquisa e os co.en~

rios de Heleno Fragoso, Yolanda Catão e Elisabeth·Sussekind, em

aegui~"Direitos dos Presos·, Rio de Janeiro, 1980, págs. 17 e

inserem

interesseA especificaçáo exaustiva atende ao64.

efeitos nocivos da prisionalização, sem que se estabeleça a gara!!.

tia jurídica dos direitos do condenado.

65.

DOS DIREITOS

Tornar-se-á inútil, contudo, a luta contra os

teso
73. As regras mínimas da ONU constituem a expréaaio

de valores universais tidos como imutáveis no patrimônio juri4!

co do homem. Paul Cornil observa a semelhança entre a redação dO

texto final de 1955 e as recOlIIendaçães ditadas por

do serão assegurados todos os direitos não atingidos pela sente~

ça ou pela lei {artigo 39). Trata-se de proclamação formal de g~

rantia, que ilumina todo o procedimento da execucão.

66. o Projeto declara que ao condenado e ao intern~
dois séculos antes, afirmando que são "assOQbrosas as· analogia.

entre ambos os textos" caLaS reglas Lnternac1ona1ea para .1 Tra

tamento de los delinquentes', ~ Revista In~rnacional da Po1!
tica Criminal, México, 1968, n9 26, pág. 7),

ridades o respeito à integridade física e moral dos condenados e var-se, porém, como corpo de regras meramente programáticas.

67. A norma do artigo 39, que impõe a todas aS aut~ 74. A declaração desses direitos náo pode

o

presos provisórios, reedita a garantia constitucional que

gra a Constituição do Brasil desde 1967.

int~ problema central estã na conversão das regras em qireitos do ~!

sioneiro, positivados através de preceitos e sanções.
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75. o Projeto indica com clareza e precisão o repeE

tório dos direitos .do condenado, a fim de evit, r a fluidez e as

incertezas resulta~tes de textos vagos ou omissos: alimentação

suficiente e vestuário; atribuição de trabalho e sua remuneração;

criminalidade , mutante quanto aos meios e modos de execução, a

natureza do bem jurídico ofendido e outros aspectos sugerem tra

tamentos disciplinares q'-e se harmonizem com as características do

ambiente.

fesa.

concreta das sanções disciplinares, na exigência da motivação do

ato determinante do procedimento e na garantia do direito de de

81. Dadas as diferenças entre as penas de prisão e

as restritivas de direitos, os tipos de ilicitude são igualmente

considerados corno distintos.

82. As sanções disciplinares -advertência verbal,

repreensão, suspensão, restrição de direito e isolamento na prª

pria cela OJ erJ local adequado, com as garantias mínimas de salubr.!,

dade (artigo 52) - demonstram moderado rigor.

80. Com relação ãs faltas graves, porém, o Projeto

adota solução diversa. Além das repercus~s que causa na vida

do estabelecimento e ~o quadro da execução, a falta grave just!

fica a regressão, consistente, como já se viu, na transferê~

eia do condenado para regime mais rigcroso. A falta grave, para

tal efeito, é equiparada à prática de fato definido como crime

(artigo 117, I) e a sua existéncia obriga a autoridade adrninis

trativa a representar ao juiz da execução (parágrafo único do

artigo 47) para decidir sobre a regressão.

individualizaçãoTeve-se extremo cuidado na83.

visário, ~putável, semi-imputável ou inimputável, se harmoniza

não somente com as declarações internacionais de direitos mas

também com os princípios subjacentes ou expressos de nosso siste

ma jurídico e ainda com o pensamento e idéias dos penitenciaris

tas (Jason Soares de Albergaria, "Os direitos do homem no Proces

ao Penal e na execução da pena lf
, Belo Horizonte, 1975).

previdência social; constituição de pecúli01 proporcionalidade

na distribuição do tempo para o trabalho, o descanso e a recre~

ção; exercício das atividades profissionais, intelectuais, artí~

ticas e desportivas anteriores, quando compatíveis comaexecuçào

da penai assistência material, ã saúde, jurídica, educacional,

social e religiosaiprotecão contra qualquer forma de sensaciona

go 40).

76. Esse repertório, de notável importância para o

habitante do sistema prisional r seja ele condenado ou preso pr~

lismo~ entrevista pessoal e reservada com o advogado; visita do

cônjuge, da companheira, de parentes e amigos; chamamento nomi

nal; igualdade de tratamento, audiência com o diretor do estab~

lecimento; representação e petição a qualquer autoridade em def~

sa de direito; contato com o mundo exterior através de correspo~

dência escrita, da leitura e de outros meios de informação (art!

DA DISCIPLINA

77. O Projeto enfrenta de maneira adequada a torme~

tosa questão da disciplina. Consagrâ o princípio da reserva le

9A1 e defende os condenados e presos provisórios das sanções co

letivas ou tias que possam colocar em perigo sua integridade fís~

ca, vedando, ainda, o emprego da chamada cela escura (artigo 44

e §§).

78. Na Comissão Parlamentar de Inquérito que levan

teu a situação penitenciária do País, chegamos à conclusão de

que a disciplina tem sido considerada "matéria vaga por excelê~

cia, dada a interveniência de dois fatores: o da superposição da

vontade do diretor ou guarda ao texto disciplinar e o da conceE

ção dominantemente repressiva do texto. C9m efeito, cumulativa

mente atribuídos à direção de cada estabelecimento prisional a

competência para elaborar o seu código disciplinar e o poder de

executá-lo, podem as normas alterar-se a cada conjuntura e se sub~

t1tulrem as penas segundo um conceito variável de necessidade, o

que importa, afinal, na prevalência de vontades pessoais sobre a

eficácia da norma disciplinar. O regime disciplinar, por seu tur

DO, tem visado à conquista da obediência pelo impêrio da pun!

ção, sem a tônica da preocupação com o despertar do senso de re~

ponsabilidade e da capacidade de autodomínio do paciente lf
• (Di!

rio do Congresso Nacional, Suplemento ao n9 61, de 6-4-76,pãg.6l.

79. O Projeto confia a enumeração das faltas leves e

~dins, bem como as respectivas sanções, ao poder discricionário

do legislador local. As peculiaridades de cada região, o tipo de

84. O Projeto elimina a forma pela qual o sistema

disciplinar, quase sempre humilhante e restritivo, é atualmente

instituído nos estabelecimentos prisionais~ Abole o arbítrio ex~

tente em sua aplicação. Introduz disposições precisas, no lugar

da regulamentação vaga e quase sempre arbitrária. Dá a definição

legal taxativa das faltas. Prevê as regras do processo discipl!

nar, assegura a defesa e institui o sistema de recursos. Submete,

em suma, o problema da disciplina, a tratamento legislativo cie~

tifico e humanizado.

DOS ÓRGAOS DA EXECUÇAO PENAL

85. De forma incomparavelmente superior às dispos!

ções atuais, que indicam os órgãos encarreçados da execução e

regulamentam as suas atribuicões, o Projeto abre a relação indi

cando o Conselho Nacional de política Criminal e Penitenciãria.

86. Hoje não mais se admite que o fenômeno da ex~

cução das penas e das medidas de segurança se mantenha neutro

em relação aos aspectos variados e dinâmicos da delinqdência e

da Justiça Criminal, nos quadros da prevenção e repressão Qosil!

citos penais. Nem que persista como processo indiferente ou maE

qlnal ãs preocupações do Estado e da comunidade quanto aos pr~

blemas de política Criminal e penitenciária, de Estatística, de

planificação geral de combate ao delito, de avaliaçáo periódica

do sistema criminal para sua adequação às necessidades do País,

de estímulo e promoção das investigações criminológicas, de ela

boracão do programa nacional penitenciário e de formação e ape~

feiçoamento do servidor, .de estabelecimento de regras sobre a,;:

quitetura e construção dê estabelecimentos penais, de inspeção e
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fisealização dos estabelecimentos penais e dos poderes de repr~

sentação, sempre que ocorra violação das normas de execução ou

em regime fechadoj 29 - a Colônia Agrícola, Industrial ou sim!

lar, reservada para a execução da pena de reclusão ou detenção

da exec~ção tem sua sede jurídica na doutrina politica de Monte~

ministrativa do processo executivo.
90a Essa compreensão sobre o caráter administrativo

segurança é assunto de natureza eminentemente adrninistrativa~

89~ Diante das dúvidas sobre a natureza jurídica da

quieu sobre a separação dos poderes. Discorrendo sobre a "indiv!

dualização administrativa ll
, Montesquieu sustentóu que a lei deve

dos
dependência separada" (artigos 81, § 1'>' 83, e §§)

96. Relaciona-se com o problema da separação

"0 preso primário cumprirá a pena em seção distinta daquela re

próprio e adequado à sua condição pessoal", "o preso provisório

era funcionário da Administração da Justica Criminal ficará em

ficará separado do condenado por sentença transitada emjulgado ll
,

servada para os reincidentes" e 110 preso que, ao tempo do fato,

se destina aos doentes mentais, aos portadores de desenvolvLme~

soais, dispondo que lia mulher será recolhida a estabelecimento

gico; 59 - o Hospital de Custõdia e Tratamento Psiquiátrico, que

to mental incompleto ou retardado e aos que manifestam perturb~

ção das faculdades mentais; e, 69 - a Cadeia Pública, para onde

devem ser remetidos os presos provisórios (prisão em flagrante,

prisão temporária, prisão preventiva ou em razão da pronúncia e,

fínalmente, os condenados enquanto não·transitar em julgadoase~

tença (artigos86 e seguintes).

95. O Projeto regulou as diferentes situações

em regime ~-aberto; 3~ - a Casa do Albergado, prevista para ~

colher os condenados à pena privativa da liberdade em regime~

to e ã pena de limitação de fim de semana; 49 - o Centro de o~

servaçáo, onde serão realizados os exames gerais e o criminoló

o

de

man!

condições

ferir a suposta "autol:omia;1 aS.

o ,Juízo da Execução, o Ministério público, o co!!.

execução'e do conseqdente hiato de legalidade nesse terreno,

festado timidamente para não

controle jurisdicional, que deveria ser freqUente, tem-se

qeneralizado conceito de que a execução das penas e medidas

órgãos foram estabelecidas de forma a evitar conflitos, realça~

do-se, ao contrário, a possibilidade da atuação conjunta 1 desti

nada a superares inconvenientes graves, resultantes do antigo e

selho Penitenciário, os Departamentos Penitenciários, o Patron~

to e o Conselho da Comunidade (artigos 64 e seguintes) são os d~

mais órgão~ da execução, segundo a distribuição feita no Projet~

68. As atribuições pertinentes a cada um de tais

quando o estabelecimento estiver funcionando sem as

adequadas.

87.

ção penitenciária, I1porque ela individualiza a aplicação da pena

conceder bastante elasticidade para o desempenho da administra
presidiários a superlotação dos estabelecimentos penais.

97. Na CPI do Sistema Penitenciário salientamos que

às exigências educacionais e. morais de cada um" (IIL1individuali- o "dramático problema da vida sexual nas prisões não se resume

sation de la peine",Paris, 1927, págs. 267/268).

91. O rigor metodológico uessadivisão de poderes tem

sido, ao longo dos séculos, uma das causas marcantes do enfraqu~

na prãtica do homossexualismo, posto que comum. Seu aspecto mais

grave está no assalto sexual, vitimador dos presos vencidos pela

forca de um ou mais agressores em celas superpovoadas. Trata-se

texto da conclusão votada naquele conclave já deixava antever a

marcar as áreas de competência -dos órgãos da execução, vem cons~

ria concorriam para um fim comum - ~alendo a condenação, princ!

penitenciária, deveria ser relegado como ~irracional e danoso". O

-de cons,eqftência inelutável da superlotação carcerária, já que o

problema praticamente desaparece nos estabeleciméntos de semi-I!

berdade, em que se faculta aos presos saídas perió~icas. Sua

ex.istência :..orna imperiosa a adocão de cela. individual" ("Diário

do Congresso Nacional", Suplemento ao n'" 61, de 4-6-76, pág. 9).

98a o Projeto adota, sem vacilação, a regra da cela

individual, com requisitos básicos q~anta à salubridade e área

mínima. As Penitenciárias e as Cadeias Públicas terão·, necess!!c

riamente; as celas individuais. As Colônias, pela natureza qe e~

~abelecimento ·de regime semi-aberto, admitem O alojamento em c~

partimentos coletfvop, porém com os requisitos legais de salubri

dade ambiental (aeração, insolação e condicionamento térmico ade

quado ã existência humana).

e

de

de

consumado

penitenci~

palmente, pelo seu modo de execução - o divisionismo

pelo Di~eito do final do século, entre as funcões repressiva

grar antigos esforços no sentido de jurisdicionalizar, no que for

possível, o Direito de Execução Penal. Já em 1893, no Congresso

cimento do direito penitenci~rio como disciplina abrangente

todo o processo de execução~

92·", A orientação estabelecida pelo Projeto, ao

concluiu-se que como os tribunais e a administração

~romQvido pela recém-fundada Uniáo Internacional de Direito PenaL

mento Psiquiátrico não existe a previsão da cela individual, já

figura do juiz de execucão, surgido na Itália em 1930 e em Fran

ça após 1945.
99. Relativamente ao Hospítal de Custódia e Trat~

em algumas Unidades da Federação. Com a transformação do Projeto

93. Esse juizo especializado já existe, entre nós,
que a estrutura e as divisões de tal unidade estão na

eia de planificação especializada, dirigida segundo os

dependê!'.

padrões

em lei, estamos certos de que virá a ser criado, tão celoremen

te quanto possivel, nos demais Estados e Territórios.

da medicina psiquiátrica. Estabelecem-se, entretanto, as

tias minilnas de salubridade do ambiente e área física de

gara~

cada

aposento.
DOS ESTABELECIMENTOS PENAIS

100. :;: de conhecimento geral que "grande part" da P.".

94. Os estabeleCimentos penaj_s compreendem: 19 _ a pulação carcerária está confinada em cadeias públicas/presídios,

Penitenciária, destinada ao condenado à reclusão, a ser cumprida casas de ~etenção c estabelecimentos análogos, ande prisioneiros
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de alta periculosidade convivem em celas superlotadas com crimi 108. o artigo 82 dispóe que o estabelecimento penal,

naBOB ocasionais, de escassa ou nenhuma periculosidade, e pacie~

tes de imposição penal prévia (presos provisórios ou aguarda~do

segundo a sua natureza, deverá c~ntar em suas dependências

áreas e serviços destinados a dar assistência, educa~ão,

com

trab!'!.

"sementeiras de reincidências", dados os seus efeitos crirninóg~

nos" (cf. o nosso Relatório à CPI do Sistema Penitenciário, loco

julgamento), para quem é um mito, no caso, a presunção de inocê~

ela. Nestes ambientes de estufa, a ociosidade é a regra;, a int.,!

midade, inevitável e profunda. A deterioração do caráter, resul

tante da influência corruptora da subcultura criminal, o hábito

da ociosidade, a alienação mental, a perda paulatina da aptidão

conseqtiênciaspara o trabalho, o comprometimento da saúde, são

desse tipo de confinamento promiscuo , já definido alhures como

lho, recreação e prática desportiva. Trata-se de norma destinada

a desartificializar o cenário que ainda hoje transparece em mui

tos presídios, nos quais se conservam a arquitetura e o cheiro de

an.tigüidades- medievais. Com grande propriedade , Eberhard Schmidt

se referiu ao arcaísmo do sistema ortodoxo mundial, impregnado de

lIerros monument.';lis talhados em pedra" {cf. Peter Aebersold, "Le

Projet alternatif alleman D1 une loi sur llexécution des peines"

(A.E.), trabalho divulgado na Revue Internationale de Droit~,

n9s 3/4 de 1975,págs. 269 e seguintes I .
109. A Casa do Albergado deverá situar-se em centro

leaimento penal deverá ter lotação compativel com a sua estrutu

ra e finalidade" (artigo 84).

cito pág.• 002:.

101. o Projeto ê incisivo ao declarar que "o estab~

urbano, separada dos demais estabelecimentos, caracterizando-se

pela ausência de obstáculos físicos contra a fug-. (artigo 93). ~

tando-se de estabelecimento que recolhe os condenados ã pena pr!

vativa da liberdade em regime aberto e também os apenados com a

102. Para evitar o inconveniente de se pref~, atr~ limitação de fim de semana, há necessidade de conter, alêm dos

vés da lei, o número adequado de presos ou internados, defere-se

ao Conselho Nacional de política Criminal e Penitenciária a atri

buição para determinar os limites máximos de capacidade de cada

aposentos para acomodar os presos, local apropriado para cursos

e palestras (artigo 94).
110. A experiência da prisão-albergue obteve grande,

estabelecimento, atendendo à sua natureza e peculiaridades (p~

ráçrafo único, artigo 84).

receptividade no Estado de são paulo, quando Secretário da Just~

ça o Professor !>'Ianoel Pedro Pimentel. Até o mês de outubro de 1977

103. A violação da regra sobre a capacidade de lata já estavam instaladas 59 Casas do Albergado com urna população de

ção é punida com a interdição do estabelecimento, a ser determi 2.000 sentenciados. A propósitc, o ilustre penalista iniciou uma

nada pelo juiz da execução (inc. VIII, artigo 65). O Projeto igual

mente prevê a sanção a ser imposta às unidades federativas, con

sistente na suspensão de qualquer ajuda financeira a elas desti

grande campanha, Ilconvooando as forças vivas da comunidade" (Cl~

bes de Serviço, Lojas Maçônicas, Federações Espíritas, Igrejas ~

vangêlicas, Igreja Católica) r de maneira a ensejar uma pergunta:

nadas pela União, a fim de atender às despesas de execução das "por que o Estado, que já arrecada impostos para a prestação de

penas e medidas de segurança (§ 49, artigo 202).

104. A execução da.pena privativa da liberdade em es

tabelecimento penal pertecente a outra unidade federativa é uma

possibilidade j á consagrada em nossos costumes penitenciários pelo

Código penal de 1940 (§ 39, artigo 29) •

serviços, não se encarrega da construção e manutenção das Casas

do Albergado?lI A resposta é simples. Trata-se da necessidade de

modificação da atitude da sociedade frente ao preso e da atitude

do preso frente ã sociedade. Estas atitudes jamais se modificarão

se a sociedade não ficar conhecendo melhor o preso e este conh~

105. Anteriormente, o Código republicano(1890) dis
cendo melhor a sociedade. Não devemos esperar que o sentenciado

punha que a prisão celrlar poderia ser cumprida em qualquer est~
seja o primeiro a estender a mão, por óbvias razões. O primeiro

belecimento especial ainda que não fosse no local do domicílio passo deve ser dado pela sociedade" (Prisões Fechadas - Prisões '~E

do condenado (artigo 54). tas, são Paulo, 1978, pág. 43)
111. Com a finalidade de melhor apurar o senso de re2.

106. o artigo 85 do projeto atende não somente ao in ponsabilidade dos conà:"nados e promover-lhes a devida orientação,

teresse público dn administração penitenciária como também ao in a Casa do Albergado deverá ser dotada de instalações apropri~

teresse do próprio condenado. das. Esta providência é uma das cautelas que, aliadas à rigorosa

107. Em principio, a pena deve ser executada nacornaE análise dos reguisitos e das condições para o cumprimento da pena

ca onde o delito se consumou, em coerência, aliás, com a regra privativa da liberdade em regime aberto {artigo 113e seguintes},

da competência jurisdicional. Existem, no entanto, situações que permitirá à instituição permanecer no sistema, jâ que ao longo dos

determinam ou recomendam, no interesse da segurança pública ou anos tem sido consagrada nos textos da reforma, como se poderá

do próprio condenado, o cumprimento da pena ~m local distante da

condenação. Sendo assim, a previsão legal de que se cogita (§ 19

ver pelas Leis n9s 6.016, de 31 de dezembro de 1973, e 6.416, de

24 de maio de 1977, e pelo Projeto de revisão da Parte Geral do

de concessão e ao sujeito a que se destina. Além disso, a necess!

dade de efetivo controle jurisdicional, que impeça abusos, se co

depende, portanto, de regulamentação adequada quanto às condições

loca como providência indispensável para a estabilidade da inst~

tuição. O Projeto cuidou de tais aspectos visando a fazer aa casa

o funcionamento satisfatório da prisão-albergue
Código Penal.
112.

lares.

Os estabelecimentos a serem construídos pela União podem ser tag

artigo 85) é pertinente ã categoria especial de presidiários s~

jeitos a pena superior a quinze anos. O recolhimento depende de

to penitenciárias, como colônias agrícolas, industriais ou sim!

decisão judicial e poderá ocorrer no inicio ou durante a execução.
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do Albergado um estabelecimento idôneo para determinados tipos de

condenados (cf., para maiores detalhes sobre o tema, AlípioSilve..!.

ra, Prisão hlbergue - Teoria e Prática) .

gressão depende do cumprimento mínimo de um sexto da pena no r~

gime semi-aberto, além da demonstração do mérito, compreendido

tat vocábulo corno aptidão, capacidade e merecimento, demonstr~

dos no curso da execução.DA EXECUÇÃO DAS PENAS PRIVATIVAS
- DA LIBERDADE

121. Segundo a orientação do Projeto, a prisão-albeE

ria reconhecer como especial, em cotejo com uma parte geral.

Inicia-se com disposições sobre a execução das penas em espécie,

113. o Título V do Projeto abre a parte que se pod~
gue é espécie do regime aberto. O ingresso do condenado em talr~

g:L'le pOOerá ocorrer no início ou durante a execução. Na primeira hiP2

tese, os requisitos são os seguinte~: a) pena igualou inferior

particularmente as penas privativas da liberdade. a quatro anos; b) não ser o condenado reincidente; c) eKerc!

colhido, para cumprimento da pena privativa da liberdade, sem a

to da pena com a declaração da garantia de que '-ninguém será re

guia expedida pela autoridade judiciária" (artigo 106).

conteúdo da carta de guia, documento que deve servir de

dor e roteiro primários para O procedimento da execução.

dos
aju!.

reguis.!,

Para a segunda hipótese, isto é, à ~g~ do

cio do trabalho ou comprovação da possibilidade de trabalhar ime

diatamente; d) apresentar, pelos antecedentes ou resultado

exames a que foi submetido, fundados indícios de que irã

tar-se, com autodisciplina e senso de responsabilidade, ao novo

regime (Projeto de revisão da Parte Geral do Código Penal, letra

~, § 29, artigos' 33 e 113 do presente Projeto).

tos indicados nas letras ~ e ~, exige-se, também, o cumprimento

122.

reqime~_abertopara o aberto (progressão), além dos

o

indic~

cumprime~

gerais diz

o Projeto evoluiu sensivelmente, ao ampliar

A matéria tratada nas disposições

115.

114.

respeito às exigências formais relativas ao início do

penal, a carta de guia deve conter:

II - a sua qualificação civil (naturalidade, fi

Processo116.

nhecido;

Nos termos do artigo 676 do Código de

I - o nome do réu e a alcunha por que for c9.

de um sexto da pena no regime anterior (artigo 1111.

123. O deferimento do regime aberto pressupÕe a ace!

tação do programa de eKecução e as condições impostas pelo juiz,

que se classificam em especiais e gerais. As primeiras serão i!

postas segundo o prudente arbítrio do magistrado, levando em coa

~iação, idade, ",estado, profissão), instrução e, se constar, o ta a natureza do delito e as condições pessoais de seu autor.

nWrero do registro geraldoInstituto de Identificação e Estatísticaou

de repartição congênere;

III - o teor integral ãa sentença condenatória e

a data da terminação da pena.

coa

As outras têm caráter obrigatório e consistem: 1~ - na permanê~

cia, no local designado, durante o repouso e nos dia5 de folga;.

2~ - na salda para o trabalho e no retorno, nos horãrios f~

dos; 3~ - em não se ausentar da cidade onde reside, sem autoriz~

ção judicial; 4~ - no comparecimento a juízo, para informareju~

tificar as atividades (artigo 114).
124. Reconhecendo que a prisão-albergue não seantecede.!!,

carta deSegundo a redação agora proposta, a

guia conterá, além desses dados, informações sobre os

117.

tes e o grau de instrução do condenado. Ao Ministério Público se

grafos do Código Penal (artigo 1091. Mas o processo de eKecução d~

tença de condenação, com observância do artigo 33 e seus par!

mais rigoroso para outro menos rigoroso (progressão) ou de reg!

me menos rigoroso para outro mais rigoroso (regressão).

denada gestante (artigo 1161. Trata-se, aí, de exceção plenamente

justificada em face das condições pessoais do agente.

125. A regressão (transferência do condenado de reg!

me menos rigoroso para outro mais rigoroso) será determinada pelo juiz

quando o condenado praticar fato definido como crime doloso ou

falta grave; sofrer condenação, por delito anterior, cuja pena,

somada ao restante da pena em execução, torne incabivel O reg!

funde com a prisão-domiciliar, o projeto declara, para evitar dª
vidas, que o regime aberto não admite a eKeoução da pena em res!

dência particular, salvo quando se tratar de condenado maior de

setenta anos ou acometi~o de grave doença e.de condenada com f!

lho menor ou deficiente físico ou mental ou, finalmente, de CO~

me. Relativamente à execução em regime aberto, a regressão

se~

exe

na

itinerário

de regime

o Projeto dispõe que o regime inicial de118.

da execução consistem na transferência do condenado

próprios no processo executivo (artigos 66 e 67).

ve ser dinâmico, sujeito a mutações. As mudanças no

cução da pena privativa da liberdade é o estabelecido

dará ciência da guia d~ recolhimento, por lhe incumbir a fiscal!

zação da regularidade formal de tal documento, além dos deveres

precedida de parecer da Comissão Técnica de Classificação. Qua~

do pelo seu mérito e pressupõe-o cumprimento mín~o de um sexto

do se tratar de condenado oriundo do sistema fechado, é ~pre~

cindivelo eKame criminológico (artigo 111 e parágrafo único).

da pena no regime inicial ou anterior. A transferência é determ!

nada somente ?elo juiz da execução, cuja decisão será motivada e

execuçãobém poderá ocorrer se o condenado frustrar os fins de

rios de recolhimento e dos dias de folga.

ou, podendo, não pagar a multa cumulativamente aplicada.

126. A legislação local poderá estabelecer~ cO!'!

plementares para o cumprimento da pena privativa da liberdade em

regime aberto, no que tange à regulamentação das atividades exeE

cidas fora do estabelecimento penal, bem como dos dias e aOS hor!

A progressão deve ser uma conquista do conden~119.

120. Se o condenado estiver no regime fechado não PQ 127. As autorizações de sa~da (permissão de sa1da e

derá ser transferido diretamente para o regime aberto. Esta pr~ saida temporária I constituem notáveis fatores para atenuar o r~
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gor da execução contínua da pena de prisão. Não se confundem tais nismo em nosso sistema o Projeto adota cautelas para a concessão

autorizações com os chamados favores gradativos ~ue são ~ar.ac~c

rlsticos da matéria tratada no Capo IV do Tit. 11 (mais especia!

mente dos direitos e da disciplina).
128 A$ autorizacõ~~ de saida estão ar.ima da r.ateqQ

e revogação do beneficio I dependente da declaração judicial e

d~ência do Ministério Público. E reconhece caracterizado o crime

de falsidade ideológica quando se declara ou atesta falsamente a

?restação-de-servi~o-pa~~ -instruir o pedido de remiçã~.

ria normal dos direitos (artigo 40},visto que constituem, ora as

pectos da assistência em favor de todos os presidiários, ora ~a

pa da progressão em favor dos condenados que satisfaçam determi
de revisão da Parte Geral do Código Penal (art1.gos 83 e SF'01lÍntes) ..

ReLa~ivamente ao iivramento condicional as alt~

projeto

135.

raçoes são relevantes, conforme orientação adotada pelo

perrni~nados requisitos e condições. No primeiro caso estão as

sões de saída (artigo 119 e incisos) que se fundam em razóes huma 136. No quadro da execução (artiqos 130 e seguinteslotema

na autorizacão para sair do estabelecimento para, sem vigilância

das que cumprem pena em regime semi-aberto {colônias}. Consistem

nitárias.
129. As saídas temporárias são restritas aos conden~

~o livram~nto condicional acampanhou as importantes mOU~L~CQÇO~~

introduzidas pela Lei n9 6.416/77, que alteruu os artigos 710 e

seguintes dO Codigo de Frocesso Penal. Alem do minucioso e adegu~

do repertório de obrigações, deu-se ênfase a solenidade da audiê~

direta, visitar a família, freqüentar cursos na Comarca da ex~ cia de concessão da medida e adotaram-se critérios de revogação

progressão que depende dos seguintes requisitos: 19 - compDrtame~

ao convivio social (artigo 121 e incisos)~ A relação é exaustiva.
130~ A limitação do prazo para a saída, as hipóteses

de revogação e recuperação do benefício, além da motivação do ato

judicial, após audiência do Ministério Público e da administração

retorno

A observação cautelar e a proteção social do liberado constituem

amedidas de grande repercussao humana e social ao substituírem

País!) patronato ofic~al ou par~~cular~

fiéis ao r.eqime de lega11dade , de necessidade e de oportunidade.

chamada IIv.i.gilânc~t1 da autoridade policial ll prevista pelo Código

de 1940 onde não existisse (e não existe em quase lugar algum dodepenitenciária, conferem o necessário rigor a este mecanismo

cucão e participar de atividades que concorram para o

to adequado; 29 - cumprimento mínimo de um sexto da pena para o í37. Esaes são alguns dos aspectos de acentuado

primário e um quarto para o reincidente; e 39 - a compatibilidade

do benefício com os ob;etivos da pena (artigo 122 e incisos)_

lor para maior flexibilidade do livramento condicional I que é uma

das medida~ alternat~va~ ao encarceramento.

da representam um considerável avanço penalógico e os seus resul

tados são sempre proveitosos quando outorgados mediante bom senso

131. Na lição de Eiias Neuman, as autorizações de saí

138.

DA EXECUçAo DAS PENAS RESTRITIVAS

DE DIREITOS

A atividade judicial é de notável relevo na exe

e adequada fiscalização (Prisión abierta, Buenos Aires , 1964 págs.

designar entidades ou programas comunitârios ou estatais; determi

136/137) .

132. A remição é uma nova proposta ao sistema e tem,

cucão destas espécies de pena~ Como se trata de inovação

tal inexistem parâmetros rigorosos a quiá-la. Cabe-lhe,

absol~

assim ,

50S a serem ministrados; comunicar à autoridade competente a exi~

nar a intimacão do condenado e adverti-lo das obrigações; alterar

tência da interdição temporária de direitos; determinar a apree~

são dos documentos que autorizem o direito interditado l eu artigos

entre outros méritos, o de abreviar I pelo trabalho, parte do tem

po da condenação. Três dias de trabalho correspondem a um dia de

resgate. O tempo remido será computado para a concessão do livr~

mento condicional e do indulto, que a exemplo da remição consti

tuem hipóteses práticas de sentença indeterminada corno fenômeno

a forma de execução; verificar a natureza e a qualidade dos CUE

que abranda os rigores da pré-fixação invariável, contrária aos

objetivos da Política Criminal e da reversão pessoal do delinqüe~

148 e se!Juintesl

139~ Na e~ecução das·penas restritivas de direitos

Penal Espanhol (artigo 100). Tem origem no Direito Penal

te.

133. o instituto da remição é consagrado pelo Código

Militar

domina também o princípio da individualização I aliado às caracte

rísticas do estabelecimento l da entidade ou do programa comunit~

rio ou estatal (artigo 147).

140. A responsabilidade da autoridade judiciária no

da guerra civil e foi estabelecido por decreto de. 28 de maio de
cumprimento das penas restritivas de direitos é dividida com as

1937 para os prisioneiros de guerra e os condenados por crimes es
pessoas jurídicas de direito püblico ou privado ou com os part!

peciais. Em 7 de outubro de 1938 foi criado um patronato central
culares beneficiados com a prestação de serviços gratuitos~ Mas

para tratar da Il redencj Sn de penas por el trabajo:' e a partir de
o seu desempenho não é minimizado pelo servidor ou pela burocra

14 de março de 1939 o benefício foi esteBdico aos cri~es comuns.
eia, como 'sucede, atualmente, com a execução das penas privat~

Após mais alguns avanços, a prâtica foi incorporada ao Côdigo pe
vas da liberdade. O caráter pessoal e indelegável da jurisdição

nal com a Reforma de 1944. Outras ampliações ao funcionamento da é marcante na hipótese de conversão da pena restritiva de direi

remição verificaram-se em 1956 e 1963 (cf. Rodriguez Devesa,"Der~

cho Penal Espanel", parte geral, Madrid, 1971,p§.gs.763 e sG']uintes).

to em.-pr~vaL1va. da liberdade (artigo "80) ou desta para aquela (arti

134. Com a finalidade de ~e evitarem as distorções

go179).

141. Tais procedimentos revelam o dinamismo e a peE

que poderiam comprometer a eficiência e o crédito deste novo meca bUllalidade da execução~
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como a debolezze della repressione, tem contribuído para o descr!

dito da medida sob os ángulos da proporcionalidade e da intimida

neiras que, distanciadas da realidade e do condenado, permanecem

depois como naturezas mortas nos escaninhos dos cartórios.

para a língua italiana sob o título ~ sospensione dell'esecuziQ

~ della sentenza, Milão, 1976, pág.80 e seguintes.

revelado com freqüência a perda do poder aflitivo que constitui

a essência da reação anticriminal. Considerado como garantia de

impunidade para o primeiro delito ou como expressão de clemência

algumas

independent~

o desconto, porém, é limitado (no máximo, a qua,;:

o sistema agora ~sto contém apenas dois ti!XJU

150.

tera a Parte Geral do Código penal, com a supressão de

espécies de me~idas e estabelecimentos.

152.

liberdade que deve existir para todas as pessoas,

153. A guia expedida pela autoridade judiciária con~

titui o documento indispensável para a execução de qualquer uma

das medidas. Trata-se da reafirmação da garantia individual da

e fiel execução fiscalizada pelo Ministério Público, que deverá

manifestar a ciência do ato no próprio documento.

de medidas de segurança: internamento e sujeição a tratamento ~

bulatorial.

lário do condenado, com a intimação do responsável pelo desconto

para que proceda ao recolhimento mensal da importância determin~

da, até o dia fixado pelo juiz. A recusa ou a simples omissão e~

racteriza o delito de desobediência.

da liberdade [artigo 169).

como de condenado que cumpre, cumulativamente, a pena privativa

ta parte da remuneração, e no mlnimo, um décimo) a fim de impedir

que a em:cução da pena de multa alcance expressão aflitiva exagerada

ou desproporcional, com sacrifício do objetivo da prevenção es~

cial, tanto em se tratando de condenado em meio livre (artigo 167)

DA EXECUÇ1iO DAS MEDIDAS DE SEGURANÇA

151. Extremamente simplificada é a execução das med!

das de segurança em face da revisão imposta pelo Projeto que a!

mente de sua condição, salvo as exceções legais.

154. A exemplo do que ocorre com o procedimento exe

cutivo das penas privativas da liberdade, a guia de internamento

ou tratamento ambulatorúücontém as' indicações necessárias à boa

à

rot!

vertida

sistema

italianos

DA SUSPENSÃO CONDICIONAL

A prática da suspensão condicional da pena tem

o problema, visto pelos escritores

Reagindo, porém, a essa letargia, o Projeto con

Na rotina forense, o procedimento da suspensão

ção. Marc Ancel analipa essa corrente crítica em obra

142.

judicial, o instituto não tem atendido aos objetivos próprios

143.

sua natureza.

144 •.

145.

clusão e aos reincidentes, salvo exceção expressa, o

condiciohal da pena se encerra com a leitura de condições

exige que o juiz, ao impor pena privativa da liberdade não sup~

rior a dois anos, se pronuncie, obrigatória e motivadamen~e, ~~

bre o sursia, quer o conceda, quer o deneque.

146. As condições devem ser adeguadas ao fato e à si

tuação pessoal do condenado, evitando-se dessa forma as general!

zações incompatíveis com o princípio da individualização.

sagra as linhas da reforma introduzida pela Lei n9 6.416/77 que

emprestou novos contornos materiais e formais à suspensão da p~

na privativa da liberdade, mediante condições.Além de alterações

que deram mais amplitude, como a aplicação geral aos casos de r~

nia dignidade compatível com o ato, evitando-se que a sentença e

as condições sejam anunciadas por funcionários do cartório, que

colhem, no balcão, a assinatura do condenado.

eia, formal sobre as conseqOências de nova infração e do descum

primento das condições (artigo 1591,. confere dignidade à mecànica

do instituto, que não se pode manter como ato de rotina. A audiê.!!

eia especial presidida pelo magistrado visa a emprestar à

de personalidade são, conforme as circunstâncias do caBO concr~

to, necessários cu recomendáveis em relaçáo aos destinatários das

medidas de segurança. Daí porque o Projeto expressamente consi~

na a realização de tais pesquisas. Em relação aos internados, o

exame criminolõgico é obrigatório. g facultativo -na dependência

da natureza do fato e das condições do agente - quanto aos subm~

tidos a tratamento ambulatorial.

Tanto o exame cr~ológico como o exame geral155.

cerimô

adverté.!!A leitura da sentença pelo juiz, com147.

gurança. detentiva ou não detentiva, proceder-se-á à verificação146.

DA EXECUÇ1\O DA PENA ~. MULTA

A pena de multa fixada em dias constitui grande

156. Findo o prazo mínimo de duração da medida de s~

evolução no sistema ora proposto à consideração de Vossa Excelê~ do estado de periculosidade. Trata-se, em tal caso, de proced!

cia. Para compatibilizar tal progresso com os meios para efet! mento ex-officio. A deeisão }udieial será instruída com o relat2

var a cobrança, a projeta prevê que a nomeaçáode bens à penhora rio da autoridade administrativa, laudo psiquiátrico e diligê!!

atual, no sentido de que a averiguação do estado de periculosid~

de, antes mesmo de expirado o prazo mínimo, possa ser levada a

cias. O Ministério Público e o curador ou defensor do agente B~

rão necessariamente ouvidos, exigência que caracteriza a legal!

dade e o relevo de tal procedimento.

e a posterior execução (quando o condenado, regularmente citado,

não paga o valor da multa e nem indica bens à penhora) se proce~

lIEI1lsegundo as disposições do Código de Processo Civil (§ 29, artigo

163). Recaindo a penhora sobre bem imóvel, os autos de execução

(que se formam em apartado) serão remetidos ao juízo cível para

o devido prosseguimento (artigo 164).

157. Significativa é a alteração proposta ao ~iBtema

149. Melhor flexibilidade para o instituto da multa cabo por iniciativa do prõprio juiz da execução (artigo 175). Atual

advém da forma de cobrança mediante desconto no vencimento ou s~ mente, tal investigação somente é promovida por ordem do Trib~
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nal (Cpp artigo 777) suprimindo-se, portanto, a instância origin~ 166.
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.-Limitando a conversa0 da pena de multa em priv~

ria e natural, visto que a cessaçàQ da periculosidade é

mento típico de execução.

proced! tiva da liberdade somente quando o condenado solvente deixa de

pagá-la ou frustra a sua execução (artigo 181), o projeto se coloca

158. A pesquisa sobre a condição dos internados ou
em harmonia com a melhores lições que consideram desumana a pr!

dos submetidos a tr.atamento ambulatorial deve ser estimulada com são por insuficiência econômica.

rigor científico e desvelo humano. O problema assume contornos 167. A conversão também ocorre quando se substitui a

dramáticos em relação :aos internamentos que não raro ultrapassam

os limites razoáveis de durabilidade, consumando, em alguns casos,

a perpétua privação da liberdade.

DOS INCIDENTES DE EXECUÇAO

pena privativa da liberdade pela medida de segurança, sempre que,

no curso da execução, sobrevier doença mental ou perturbação da

saúde mental.

159. Os incidentes de execução compreendem as conveE Todo procedimento está sujeito a desvios de ro

&ÕeS, o excesso ou desvio de execução, a anistia e o indulto, 5a ta. Em harmonia com o sistema instituído pelo Projeto, todos os

lientando-se, quanto a estes dois últimos, o caráter substantivo
atos e termos da E=.tecucão se submetem aos rigores do principio

de causas de extinção da punibilidade.
de legalidade. Um dos preceitos cardeais do texto ora posto ã

denado de um regime para outro, como ocorre com· as progressões e
do e ao internado serão assegurados todos os direitos não ating!

gos pela sentença ou pela lei ll (artigo 39).

o excesso ou desvio na execução caracterí:zall1 f~

160.

as regressões.

A conversão se distingue da transferência do. CO~
alta consideração de Vossa Excelência proclama que "ao

169.

conden~

pena para outra {a detenção não superior a dois anos pode

161. Enquanto a conversão implica alterar de uma

ser

nôrnenos aberrantes não apenas sob a perspectiva individualista do

status jurídico do destinatário das penas e da~ medidas de seg~

convertida em prestação de serviços à comunidade; a limitação de

fim de semana pode ser convertida em dEtençâo),a transferência é

rança. Para muito além dos direitos, a normalidade do

de execução é uma das exigências da defesa SOCial.

processo

prática de qualquer ato fora dos limites fixados pela sentença,

por normas legais ou regulamentares.

um evento· que ocorre na dinâmica de execução da mesma pena (a r~

clusão é exeqtlivel em etapas: desde o regime fechado até o abeE

to, passando pelo semi-aberto).

170. o excesso ou o desvio de execução consistem na

162. As hipóteses de conversão foram minuciosamente 171. Pode-se afirmar com segurança que ~ execução, no

processo civil, guarda mais fidelidade aos limites da sentença,

v~sto que se movimenta pelos caminhos rigorosamente traçados p~

indicadas no Projeto (artigos179 e seguintes) iJe ,ÕCdO a se cumprir fielo

mente o regime de legalidade e se atenderem amplamente aosintere~

ses da defesa social e aos direitos do condenado. la lei, o que nem sempre ocorre com o acidentado procedimento

163. A conversão, isto é, a alternatividade de uma eAecutivo penal. A explicação maior para essa diferença de trata

pena por outra no curso da execução, poderá ser favorável ou pr~
mento consiste na provisão de sanções específicas para neutrali

segundo caso é o processo inverso ou a passagem da multa para a

judicial ao condenado. Exemplo do primeiro caso é a mudança

privação da liberdade para a restrição de direitos; exemplo

da

do

zar o excesso de execução no cível - além da livre e atuante pr~

sença da parte executada -,0 que não ocorre quanto à execução p~

nal~ A impotência da pessoa presa ou internada constitui poder~

detenção. so obstáculo à autoproteção de direitos ou ao cumprimento dos

164. A instituição e a prática das conversões demon~ principios de legalidade e justiça que devem nortear o proced.:!:.

tram' a orientação da reforma como um tbdo, consistente em dinami

zar o quadro da execução de tal maneira que a pena finalrnente

menta executivo. Na ausência de tal controle, necessariamente j~

dicial, o arbítrio torna inseguras as suas próprias vítimas e o

cumprida não é, necessariamente, a pena da sentença. Esta poss! descompasso entre o crime e sua punição transforma a despropoE,

bilidade, permanentemente aberta, traduz o inegável empenho em cionalidade em fenômeno de hipertrofia e de abuso de poder.

(arti1Jo 186 e Sc-]Ui.!ltC.S) apri.r.oram sp.nsive:l.l1Ente os respectivos procedimeE,

tos e se ajustam também à orientação segundo a qual o instituto

da graça foi absorvido pelo indulto, que pode ser individual ou

dignificar o procedimento execut~vo das medidas de reação ao de

lito, em atencão ao interesse público e na dependência exclusiva

da conduta e das condições pessoais do condenado. Todas as hiP2

teses de conversão, quer para agravar, quer para atenuar, resu!

172. As disposições em torno da anistia e do indulto

tam, necessariamente, do comportamento do condenado, ernbor~ sejam

t.érn considerados os antecedentes e a personali.dade, mas de mo

do a complementar a investigação dos requisitos.

mas somente à anistia e ao ~ndulto (artigo 89 , XVI; 43,VIII; 57,

VIi81, XXII). Em sentido amplo, a graça abrangeria tanto a anis

tia corno o indulto.
165. Uma das importantes alterações consiste em se

coletivo. A Constituição Federal, a~iás, não se refere à

DO PROCEDIMENTO JUDICIAL

graça

eliminar a conversão da multa em detenção quando o condenado re~

cidente deixa de pagá-la, conforme prevê o artigo 38, primeira 173. o Juizo da Execução é o foro natural para o c~

parte,do Código Penal. nhecimento de todos os atos praticados por qualquer autoridade,



0096 Sexta-feira 9 DlÃRTO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Março de 1984

na execução das penas e das medidas de segurança (artigos 193 e

seguintes) •

policial ou por auxiliares da Justiça, nenhuma noticia ou ref~

rência ã condenação, salvo para instruir processo pela prática

A legitimidade para provocar o procedimento 5~

183.

'174.

estende para além da iniciativa judicial, cabendo; também, ao

de nova infração penal" (artigo 201).

O artigo 202 e seus parágrafos contêm preceitos

Ministério Público, ao interessado, ao Conselho Penitenciário e de absoluta necessidade a fim de se prover a execução das penas

às autoridades administrativas invocar a prestação jurisdicional

em face da natureza complexa da execuCãoa

• das medidas de segurança dos meios materiais e humanos e

mecanismos indispensáveis à fiel aplicação do futuro diploma.

dos

175. o procedimento judicial comporta a produção de 184. Atualmente o chamado Direito Penitenciário em

oriundasprova pericial ou oral e as decisões são todas recorríveis (art!

gos194 e seguintes). O agravo, sem efeito suspensivo, é o reCUE

nosso País é reduzido a meras proclamacões otimistas

de princípios gerais e regras de proteção dos condenados ou in

50 adequado.

DISPOSIÇOES~~ TRANSITÓRIAS

ternados. As normas gerais do regime penitenciário,

zadasna Lei nQ 3.274/57, não são verdadeiras normas

caracteri-

jurídicas:

palmente fora dos limites físicos dos estabelecimentos prisionais,

A segurança pública e individual é comprometida

inaplicáveis; formalmente, porque não contêm o elemento de coeE

cibilidade, conSistente na sanção para o descumprimento do coman

176.

quando as fugas ou as tentativas de fuga se manifestam, princ!

materialmente, porque ineficazes nos casos concretos e, assim,

cessidade do emprego de algemas como instrumentos de constr~ção

ignorado, e ao longo de sua existência - mais de vinte anos -não

tribunais e a própria administração públipa.

185. As unidades federativas, sob a orientação do n~

sistematicamente

Juizes,

do emergente da norma. O referido diploma é

ensejou o desenvolvimento da doutrina nem sensibilizou

do

a ne

física.

quando ü redução do número de guardas e aS circunstâncias

transporte dos presos impedem o melhor policiamento. Dai

177 . o uso de tal meio deve ser disciplinado em cará vo diploma, devem prestar a necessária contribuição para que a

ter geral e uniforme. Esta é a razão do disposto no artigo 19B,

segundo o qual .1 0 emprego de algemas será disciplinado por decre

nada por de.lito político de tratameflto penitenciário id€ntico ao Cas

delinqüentes comuns é hoje dominante. Dai a orientação do Proj~

to federal ll
•

178.

to.

A preocupação generalizada em preservar o cond~

frente de luta aberta contra a violência e a criminalidade possa

alcancar bons resultados no campo prático, atenuando o sentimen

to de insegurança oriundo dos índices preocupantes da reincidên

eia. O apoio da União é também fator poderoso para que o sistema

de execução das penas e das medidas de segurança possa contar com

os padrões cientificas e humanos apropriados ao progresso social

e cultural de nosso País.

ou adapte o estabelecimento adequado, tais formas não criminais

do o Projeto de reforma da Parte Geral do Código Penal libertou

mediante averbação, dos antecedentes criminais, uma vez declar~

o instituto do confinamento ~posto pelo atual sistema, tratado

CONCLusAo

O Projeto que tenho a honra de apresentar à con186.

sideração de Vossa Excelência constitui a síntese de todo um pr~

cesso histórico no conjunto de problemas fundamentais à comun~

dade. A contribuição prestada por magistrados, membros do Mini~.

tério Pública, professores de Direito, advogádos e especialistas

na questão penitenciária foi extensa e constante durante o tempo

de maturação do Anteprojeto de Lei de Execução Penal, até o est!

gio final da revisão. As discussões abertas com a divulgação na

cional do documento foram ensejadas pela Portaria n9 429, de 22

de julho de 1981, quando se declarou ser "do interesse do QJverno

o amplo e democrático debate sobre a reformulaçâo das normasref~

rentes à execução da pena". O I Congresso Brasileiro de Política

Criminal e Penitenciária, realizado em Brasília (27 a 30/9/1981),

foi o ponto de convergência das discussões entre os melhores es

da

Alcan

cancelamento,

o cumprimento da prisão civil ou administrativa179.

de privação da liberdade serão efetivadas em seção especial

Cadeia Pública.

180. A reabilitação ganhou autonomia científica qua~

timidamente entre as causas de extinção da punibilidade.

não se dará nos estabelecimentos do sistema. Até que se construa

cando quaisquer penas e também os efeitos da condenaçãu (artigo 93

e parágrafo único) a reabilitação deve ser preservada contra a

devassa pública ou particular que compromete o processo de aju~

tamento social do condenado.

181. O Código penal de 1969 previa o

da. a reabilitação. Em conseqúência, o registro oficial das con pecialistas, oportunidade em que o texto de reforma sofreu minu

policial ou judiciária, ou ao representante do Ministério públi

co para instrução do processo penal que viesse a ser instaurado

contra o reabilitado (artigcs 119 e 120).

dente e judiciosa apreciacão critica para aprimorá-lo. A elabor~

cão do Anteprojeto foi iniciada em fevereiro de 1981, por Comis

são integrada pelos Profressores FRANCISCO DE ASSIS TOLEDO, cooE

denações penais não poderia ser comunicado senão ã autoridade

denador, REN~ ARIEL DOTTI, BENJAMIN MORAES FILHO, MIGqEL RE"iliE

ciente. Dispõe que cumpr:ida ou extinta a pena ·'não constará

182. o Projeto adota solução mais econômica e efi

da

JONIOR, ROGgRIO LAURIA TUCCI, RICARDO ANTUNES ANDREUCCI, SgRGIO

MARCOS DE MORAES PITOMBO e NEGI CALIXTO. Os trabalhos 00 revisão,

folha corrida, atestados ou certiaões fornecidas por autoridade de que resultou o presente Proje'to, foram levados a bom termo, um
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ano após, por Comissão Revisora composta pelos Professores FRAN

nas reuniões preliminares, com a colaboração dos Professores StR

CISCO DE ASSIS TOLEDO, Coordenador, REN~ ARIEL DOTTI, JASON SOA

missões pelo Conselho Nacional de Politica penitenciária.

Art. 2' O Estado determinará os valores da remuneração, de acordo com a
produtividade.

Art. 3' 30% do valor da remuneração que trata o ar!. I' será depositada em
conta bloqueada de eaderneta de poupança, em nome do recluso.

Parágrafo único. As contas serão abertas na Caixa Econômica Federal ou Ca
derneta de Poupança de Banco Estadual.

A Ft·. 42- A~-e(')ntas-serão'movim-entada-s pelo recluso, quando do livramento de
finitivo ou provisório.

!li- Art. 5' Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 6' A lei entra em vigor na data de sua publicação.

C9.

Este

última,

Merece referência especial o apoio dado às187.

GIO MARCOS DE MORAES PITOMBO e EVERARDO DA CUNHA LUNA.

RES ALBERGARIA e RICARDO ANTUNES ANDREUCCI. Contou esta

órgão, eficientemente presidido pelo Doutor PIO SOARES CANEDO,

agora apresentado. Os trabalhos sintetizam a esperança e os es

cia os juristas mencionados, que tudo fizeram, com sacrificio de

suas atividades nor.mais, para que o-Projeto alcançasse o estágio

tem proporcionado, desde a sua recente instalação, em junho do
Justiflcaçio

Em alguns Estados, os reclusos estão trabalhando sem a devida remuneração
por seu trabalho.

Este fato, alêm de representar injustiça gritante, coloca o recluso em maior de
pendência do Estado.

Assim nos parece que é necessário regular, por lei, a obrigatoriedade de remune
ração ao recluso que exerça atividade produtiva.

Necessário tambêm se faz que parte desta remuneração seja destinada à pou
pança, para que o recluso, a ser posto em liberdade, possa dispor de dinheiro que lhe
permita, durante determinado espaço de tempo, encontrar atividade lícita remunera
da, que lhe dê oportunidade de reintegra-se à sociedade.

Sala das Sessões, de 1983. - Sérgio Lomba.

Excelê~Devo recomendar especialmente a Vossa188.

d~ prevencão da criminalidade.

ano de 1980, valioso contingente de informações, de análises, de

deliberações e de estímulo intelectual e material às atividades

Senhor Presidente,

valho-me da oportunidade para renovar a Vossa

Excelência ~s expressões do meu profundo respeito e

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

7. Na prática diária das execuções penais no País, ocorrem fatos lamentáveis
que denunciam a presença de outro "juiz" - este desvinculado das responsabilidades
legais - agindo de moto próprio. exorbitantemente, transformando o preso em jo
guete de caprichos ou de simples vingança. É através disso que se chega àquele "abso
lutismo dos carcereiros, à ditadura administrativa, à inconstitucionalidade dos lldes
regimes·, em contraposição à lei e à dignidade humana, de que fala (j mesmo RO
BE RTO LIRA, para concluir num tom enfático de reprovação: "Pela Constituição
Federal, o juiz não pode aplicar pena, ainda pecuniária ou acessória, que lei anterior
nào cominou, mas o carcereiro (ou seu subalterno) cria, aplica, e executa penas ou
agrava-as extremamente: imuna homens em solitârias (prisão dentro da prisão),
condena-os à fome e ã sede, priva-os de visita e correspondência, confisca-lhes, indi-

PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

I - Relatório

Louváveis as preocupações do Governo, traduzidas aqui na Exposição de Moti
vos do SI', Ministro da Justiça, Ibrahim Abi-Aekel, no sentido de dotar o País de ins
trumento legal que dê ao condenado ou ao internado a consciência de que ele nào é
um ser desprezível, um pária, mas um ser em função do qual a tutela do Estado deve
ser exercida com espírito de justiça e com respeito à sua dignidade.

2. O Projeto de Lei de Execução Penal é esse instrumento que temos a honra
de examinar, como Relator Geral da Comissão de Constituição e Justiça, associando,
assim, às preocupações do Governo, as nossas próprias preocupações, que não são
pessoalmente do Relator, mas do Congresso Nacional, sempre disposto a debruçar-se
sobre textos de projetos p.ara neles descobrir o que é positivo ou negativo, o que valo
riza o homem ou o degrada, para ao final, dizer a última palavra através do voto de
aprovação ou rejeição.

3. O desejo de ROBERTO LIRA, manifestado na Justlficaçio do Auteproje-
to do Código de Execuções Penais, de 1983, de sua autoria, de que "o diploma há de
concentrar-se, não no passado e no presente de um réu, de um condenado, porém no
futuro de um homem livre" repete-se, em outras palavras, no texto do atual Projeto,
pois o que teve em vista O Sr. Ministro da Justiça ao encaminhá-lo à consideração do
Senhor Presidente da República, foi justamente considerar o homem condenado ou
simplesmente processado na sua projeção de homem livre, que as eontigências da vi
da, ou determinadas condições de ordem social ou psicológica conduziram à prátiea
do ilícito penal.

4. É, pois, o sentido humanizador da lei que ressalta do texto do Projeto
como "síntese de todo um processo histórico no conjunto de problemas fundamen
tais à comunidade" (Exposição de Motivos).

5. Com efeito, a atenção que se deve dedicar à pessoa do condenado ou acu-
sado não deve situar-se num plano de abstrações, de casuísmos, de fetichismo legal,
como se fosse alguém que a sociedade tem de repelir como algo indesejâvel ou a ela
permanentemente indiferente ou mesmo inútil.

6. A fase penal que serviu de base à condenação exauriu-se com a sentença
transitada em julgado. Resta agora tão-somente cuidar da pessoa do condenado para
o qual se voltam as atenções da Justiça não no sentido de execrá-lo, como se o Estado
se constituísse, em face da condenação, em seu inimigo ou verdugo, mas no sentido
de que o condenado não se eonverta em outra vítima - a vítima do tratamento car
cerário desumano.

pes

entre

A sua transformação em lei fará com que a obra

Vencidas quatro décadas, durante as quais vig~

os grandes monumentos de nossa história e

190.

de reforma legislativa de Vossa Excelência seja inscrita

forços voltados para a causa universal do aprimoramento da

ra.

189.

soa humana e do progresso espiritual da comunidade e

I 11<"""l;,.,... .A h-; - k J, I J
IBRAHIM ABI-ACKEL-~

Ministro da Justiça

meço deste, abre-se agora uma generosa e fecunda perspectiva. A

pesar de inspirado também nas modernas e importantes contribu~

ções cientificas e -doutrinárias, que não têm pátria,' o sistema

ora proposto não desconhece nem se afasta da realidade brasile!

PROJETO DE LEI N' 1.584. de 1983
(Do Sr. Sérgio Lomba)

ANEXADO AO l657-A, de 1983

Estabelece normas de remuneração para o recluso que exerça atividade
produtiva.

(Às Comissões de Constituição e Justiça, de Educação e Cultura e de
Finanças.)

O Congresso Nacional deereta:
Art. I' Todo recluso que exerça atividade produtiva será obrigatoriamente re

munerado pelo Estado.

reu o regime penal_processual-~penitenciárioamoldado ao pensarnen

to e à experiência da Europa do final do século passado e do co

Of. nO 103/83 Brasília, 27 de setembro de 1983

Em atendimento a deliberação unânime desta Comissão, solicito a Vossa Exce
lência aaturizar a anexação do Projeto de Lei nO 1.584/83 - do Sr. Sérgio Lomba
ao de nl' 1.657/83 (Lei de Execução Penal).

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência protestos de estima e
consideração. - Bonifácio de Andrada, Presidente.
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retameRte, o pecúlio e o salário, explora seu trabalho, isola-os em ilhas, concentra,
em instantes de castigo, a perpetuidade da dor, da revolta, da vergonlta". (Justifi
cação).

8. Ocorrendo no interior das prisões e dentro de um regime penitenciário ei-
vado de muitas falhas, ligadas a deficiências ambientais a que são jogados os conde
nados e ao descaso ou arbítrio de autoridades pouco responsáveis ou despreparadas,
tais desvios na execução penal' respondem por muitos e graves problemas: como as
fugas, as rebeliões, os motins, agora tão freqUentes entre nós - e de conséqUências
desastrosas - a par de agressões, tumultos, tudo como resultado de defeitos ineren
tes ao próprio regime penitenciário, inteiramente desatualizado.

9. Em verdade, o aparelho penitenciário existente está superado. As velhas
cadeias são, em si mesmas, estigmas da vingança exercida pelo Estado contra os pre
sos postos à sua disposição, atestando a lenta evolução de nossa consciência humani
tária no tratamento das pessoas vítimas de uma pena de reclusão.

lO. Temos de reconhecer, como o grande Deputado Castro Pinto, cujo perfil
parlamentar vem de ser publicado pela Câmara dos Deputados que "a pena ainda é
expiatória, e a este respeito melhor do que Victor Hugo, que era um fantasista genial,
fala outro romancista da época, Hall Caine, quando nos apresenta Oscar, o seu pro
tagonista, tendo destruído a felicidade de sua família, mais tarde reconquistando a
fortun~, voltando ao seu lar, onde, apesar de estar regenerado, apesar de sua boa
vontade, encontrou fechados, para ele, o coração de sua mãe, a felicidade do convívio
e amor de sua filha, a amizade do irmão. (Perfis Parlamentares, 17 - Castro Pinto 
Câmara dos Deputados, 1982, p. 159).

li. O sentimento de revolta contra o criminoso, em certos casos, é da pró-
pria sociedade, estendendo-se, como no exemplo da ficção do romancista inglês, ã
própria família, que nem sempre sabe suportar o peso da humilhação.

12. É ainda da Inglaterra - cujo regime carcerário revelou-se, no passado,
um dos mais cruéis - que nos vêm as mais veementes denúncias contra formas de
execução criminal, na palavra de um escritor de gênio e que purgou, Tla prisão, dias
terríveis por falta que hoje teria pouco relevância. Refiro-me a Oscar Wilde, no se
"De Profundis", que é, ao mesmo tempo, uma confissão de humildade e um grito de
revolta contra a maneira vingativa e descaracterizadora da personalidade com que,
no seu tempo, se executava a sentença nas prisões.

13. Eis como descreve o tratamento da prisão de Reaging onde se encontra-
va:

"O catre de tábuas, a comida repugnante, as cordas duras que hei de
converter em estopa, até que as pontas dos dedos fiquem dormentcs de dor,
os misteres servis com que começa e termina o dia, a áspera disciplina que a
rotina parece necessitar, a espantosa roupa que faz da desgraça um espetá
culo grotesco, o silêncio, a solidão, a vergonha... tudo isso tenho de trans
formar em experiência espiritual. (Obra Completa, Editora Nova Aguilar,
S. A. 1980, pág. 1391).

14. Esse escritor, para quem "a crueldade não é, geralmente, senão estupi-
dez", revoltado contra. o tratamento desumano que recebia naquela prisão, afirmava,
na mesma oportunidade, que "não são os reclusos que precisam ser reformados, mas
as prisões". (Idem, p. 1442).

15. No Brasii, mutatis mutandis, ainda nos dias de hoje, o tratamento recebi-
do não difere muito em algumas das suas prisões, agravando-se ali a situação dos cri
minosos, pois no recinto delas 05 detentos respiram um ar de constrangimento, de re
pressão, de castigos. Prevalece, ainda entre nós, a despeito dos esforços no sentido de
humanizar a aplicação da pena, a filosofia punitiva, que vigia nos Estados Unidos até
1870 e que, segundo o "Manual of Correctional Standards", se exprimia no trata
mento em massa, nos regimentos rígidos e repressivos, nas regras do silêncio, nas pu
nições severas, na alimentação pobre e deficiente, no confinamento em celas peque
nas, francamente iluminadas e de péssimas condições sanitárias e na falta absoluta de
quaisquer esforços que visassem à reabilitação (Apud A. B. Cotrim Neto em "O Re
gime da Execução Penal nos Estados Unidos", Revista do Conselho Penitenciário
Federal - Ministério da Justiça, iulho a dezembro de 1969, n. 22, pág. lO).

16. Naquele País - um dos vanguardeiros na modernização do regime peni-.
tenciário - foi a partir de 1870 que se iniciou, embora lentamente, o processo de mo
dernização, adotando-se uma política "correcionalista", tendo em vista a "finalidade
da execução penal e do estilo a atribuir à administração do estabelecimento prisio
nal", de tal modo que "os penitenciaristas americanos, reunidos na extraordinária
"American Correctional Association", nem usam mais o nome "penitenciária" ou
"instituição penal". É o que nos lembra, no citado trabalho, o mesmo autor, A. B.
Cotrim Neto que, a prop6sito da renovação dos métodos penitenciários, em contras
te com os dias terríveis da justiça tribal, lembra que, já em 1769, o Rei D. José I, de
Portugal, remetia Carta Régia ao Vice-Rei do Brasil, o Marquês do Lavradio,
determinando-lhe a criação, no Rio de Janeiro, Capital da Colônia, de uma "Casa de
Correção para homens e mulheres".

17. Tal idéia, humanitária e generosa, cOmO bem o sabemos, jamais foi posta
em prática, mesmo porque as condições da Colônia, do Império e depois da Repúbli
ca, não o pennitiram.

18. São esses erros, essas distorções, esses desvios a que o Projeto procura
obviar, transformando os estabelecimentos penais, as simples cadeias, as peniten
ciárias, as prisões enfim, em ambientes de convivência humana, onde se respirem um
clima de liberdade que a maior parte dos presos deseja, mais tarde, desfrutar lá fora.

19. É esse o sentido preconizado por ROBERTO LIRA, no trecho citado, de
que as leis das execuções penais deve concentrar-se no futuro de um homem livre, não
no seu passado estigmatizado pelo crime ou no seu presente humilhado pela prisão. O
que importa, nessa fase, é dar ao preso a esperança de que, amanhã, estará nivelado
com as demais pessoas, trabalhando com elas, produzindo e prosperando.

20. Esse propósito está bem claro no Projeto, pois se preocupa, inegavelmente,
em oferecer meios e instrumentos para que sejam preservados na pessoa do preso os
seus direitos, nào apenas de caráter individual, mas também social c econômico
cultural, "de que ora se beneficia uma restrita percentagem da população carcerária,
tais como segurança social, saúde, trabalho remunerado sob regime previdenciário,
ensino, desporto", como salienta o Senhor Ministro"da Justiça em sua elucidativa e
bem clara Exposição de Motivos.

21. A primeira preocupação revelada pelo Projeto, de forma concreta e "como
requisito fundamental para demarcar o início da execução científica das penas priva
tivas da liberdade detentiva" (Exposição de Motivos), é a da classificação dos conde
nados, "desdobramento lógico do princípio da personalidade da pena, inserido entre
os direitos e garantias constitucionais" (idem).

22. Tem-se, aí, um avanço considerável, pois ê através do exame da pcrsonalida
de do criminoso e dos elementos circunstanciais ou fáticos que condicionaram o cri
me, que se pode medir asua periculosidade"ou avaliar os indicadores pessoais para o
tratamento penal adequado, visando à melhor forma de disciplinar o seu comporta
mento na prisão.

23. É verdade que o estágio de desenvolvimento do País e a diversidade de con
dições oferecidas pelo meio geográfico e pelos flagrantes desniveis culturais, tornam
difícil se não impossível, a execução desse trabalho em nível de eficiência desejável.
Mesmo assim, a disposição legal a ser procurada, com a forma delineada no Projeto,
não se reveste de uma idéia utópica. É antes um instrumento de emulação para o pro
gresso, como propunha ROBERTO LIRA, no mencionado trabalho, consoante se vê
dessa admirável conclusão, adrede aplicável ao projeto em causa: "Um código deve
ser instrumento de emulação para o progresso. As diferenças de níveis entre as re
giõcs do país não poderão servir de pretexto para o estacionamento e a desigualdade.
Cada unidade federativa marchará para acompanhar a vanguarda. Isso não prejudi
cará a igualdade de direitos perante a lei mais vexatória, como se verifica do Antepro
jeto. As diversidades regionais serão razões a mais para forçar'o avanço, tarefa tão
grata; tão acessível, a um povo ágil e vibrante como o nosso" (op. ci!.) •

24. Assim, com essas razões contrapomo-nos à crítica daqueles que acham cedo"
ainda para pretensões de tal alcance ou latitude próprias de um pais já munido de to
dos os meios técnicos, científicos e econêmicos capazes de viabilizar um sistema peni
tenciário ã altura de nossas necessidades mais prementes. Em verdade, a lei não pode
ser indiferente à condições do meio, às-peculiaridades de cada região. Mas hoje, os
veículos de informação e de divulgação vão nivelando cada dia mais os padões de
comportamento humano, o que vale dizer, os padrões culturais dominantes, de tal
molde que as diferenças regionais e os desníveis pessoais se vão organizando sob o
impacto de formas niveladoras.

25. A distância entre as areas desenvolvidas e as subdesenvolvidas, entre o cen
tro e a periferia vai-se estreitando pelo menos no ponto de interferência das normas
legais. Qualquer acontecimento é conhecido em espaço de minutos por toda a comu
nidade nacional, de tal modo que o tempo e o espaço se uniformizam. Vivemos hoje
num "mundo s6". Apenas temos dc reconhccer que é um mundo cada'vez mais trági
co, mais intranqüilo e cheio de apreensões. fi um mundo onde o crime surge com
mais freqUência e sob as formas mais variadas possíveis, o que mostra a necessidade
de aperfeiçoarmos os instrumentos de execução das penas impostas aos condenados.

26. Partindo da consideração de que "a assistência aos condenados é exigência
básica para se conceber a pena e a medida de segurança como processo de diálogo en
tre os seus destinatários e a comunidade, como salienta a Exposição de Motivos, o
Projeto foi por demais abrangente a~ especificar as várias espécies de assistência, re
conhecendo ser esta um dever do estado, em face dos objetivos aí colimados - "pre
venir o crime e orientar o retorno à convivência em sociedade".

27. Mostra-se neste particular, o Projeto fiel às recomedações feitas por órgãos
mternacionais, especialmente a ONU, quejá fixou as regras mínimas a serem adota
das pelos países comprometidos em reconhecer e pôr prática os direitós da p","soa
presa. (Vide Exposição de Motivos).

28. Em harmonia com essa preocupação, é significalIvo o eienco aos direitos ali
nhados em favor do preso ou simplesmente internado. Estão expostos no ar!. 40 e a
eles, numa abrangência completa, faz referência a Exposição de Motivos pela forma
seguinte: "O Projeto indica com clareza e precisão o repert6rio dos direitos do conde
nado a fim de evitar a fluidez e as incertezas resultantes de textos vagos ou omissos;
a1im~ntação suficiente e vestuário, atribuição de trabalho e sua remuneração; previ-
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dência social; constituição c pecúlio; proporcionalidade na distribuição do tempo
para o trabalho, o descanso e a recreação; exercício das atividades profissionais, inte
lectuais, artísticas e desportivas anteriores, quando compatíveis com a ~xecução da
pena, assistência material, à saúde, jurídica, educacional, social, religiosa; proteção
contra qualquer forma de sensaciona-lismo: entrevista pessoal e reservada com o ad
vogado; visita do cónjuge, da companheira, de parentes e amigos; chamado nominal;
igualdade de tratamento; audiência com o diretor do estabelecimento; represcntaçào
e petição a qualquer autoridade em defesa de direito; contato com o mundo exterior
atravês de correspondência escrita, leitura e de outros meios de informação. (art.
40)".

29. Como em toda sociedade ou comunidade, a questão da disciplina carcerária
reponta com suas particularidades em defesa da integridade física, da preservação
moral e das conveniências sociais ou de hábitos estabelecidos no presídio com vistas à
reabilitação do condenado. O projeto deu ênfase a esse aspecto, não se deseurando de

sua avaliação pondo em destaque especificamente "as peculiaridades de cada região,
o tipo de criminalidade, mutante aos meios e modo de execução, a natureza do bem
jurídico ofendido". (Exposição de Motivos). Atenta para a questão das faltas graves e
leves, e confia a enumeração delas, bem como as respectivas sanções, ao poder discri
cionário do legislador local, justamente porque é aí, em função do melhor conheci
mento da pessoa do dclinqUente, de seus antecedentes criminais que se oferecem da
dos mais positivos de avaliação pessoal. O caráter realístico do Projeto está aí paten

teado.

30. No capítulo "Dos órgãos da Execução Penal" alinham-se os diversos órgãos
que, em escala decrescente, são os responsáveis pela execuçào, dentro de uma área de
competência limitada mas não excludente da possibilidade da atuação conjuntiva e
em articulação com os objetos mais políticos do que jurídicos do projeto, oferccendo
se-lhe maior elasticidade no modo de tratar com o presidiário.

31. Através do trabalho desses órgãos, num esforço de jurisdicionalização do
Direito de Execução Penal, manifesta-se o interesse de caráter político-criminal de
uma participação da comunidade no processo de execução, com o relevo que aí ad
quirem os órgãos técnicos, como o Juízo da Execução e o Ministério Público. O Con
selho da Comunidade tem importante atribuição nesse quadro, pois é sua função não
apenas fazer visitas mensais aos estabelecimentos penais, como entrevistar os presos,
apresentar relatórios mensais ao Juiz das execuções penais c ao Conselho Peniten
ciário e até diligenciar para a obtenção de recursos materiais e humanos destinados à
melhor assistência aos presidiários.

32. Embora em princípio essa atribuição seja da maior importância social te
mos dúvida quanto à sua execução, pois tudo depende de disposições pessoais', de
ato; meramente voluntários, já que os componentes desse Conselho agirão por mero
espmto de ~oiJdanedade, sem nenhuma obrigação resultante de vínculo legal, nem a
serem mOVIdos por qualquer retribuição de ordem pecuniária.

33. Os demais aspectos do Projeto se prendem à funcionalidade dos estabeleci
mentos penais e ao regime que, em cada um deles, cumpriam os presos, dentro dos
critérios estabelecidos nos vários dispositivos a isso pertinentes; à forma e extensão
da execução penal, de acordo com o regime estabelecido. Contempla ainda o Projeto
o caso de remição dc parte do tempo da pcna, mediante trabalho prestado e prevê
condições especiais para o cumprimento do Livramento Condicional (art. 130) pro
curando, por esse meio, quebrar a rotina forense ora dominante. Segundo esta "o
procedimento da suspensão condicional da pena se encerra com a lcitura de con
dições rotineiras que, distanciadas da realidade c do condenado, permanecem depois
como naturezas mortas nos escaninhos do cartório". Entra aí o Projeto, consoante
salienta a mesma Exposição de Motivos, na linha renovadora que sob esse ângulo in
troduziu a Lei nQ6.416/77 "que emprcstou novos contornos materiais e formais à
suspensão da pena privativa da liberdade, mediante condições. Essas condições vêm
ampliadas agora no Projeto "com aplicação geral aos casos de reclusão e aos reinci
dentes", conforme a Exposição de Motivos que salienta: "o sistema exige que o juiz,
ao impor pena privativa da liberdade não superior a dois anos, se pronuncie, obriga
toriamente e motivadamente, sobre o sursis, quer o conceda, quer o deneguc".

34. O quadro geral acima em que se coloca o Projeto evidencia que o mesmo,
inserindo-se num objetivo finalístico, de caráter mais político do que jurídico, não é a
prestação de contas do condenado à Justiça, mas a responsabilidade desta pelo futuro
de um homem à sua disposição". (apud Roberto Lyra - op. cit.)

Em suas linhas políticas, traçadas com clareza e objetividade na Exposição de
Motivos, a par da orientação jurídica perfilhada pelo Projeto, há, em verdade, a ten
dência para tornar efetivas as três instâncias com que KREBS tenta distribuir a "vas
ta e caótica matéria da execução penal- a instância que tende a punir, a que deter
mina a punição e a que executa a punição", como faz referência o professor Josê Ri
bamar Freitas ("'Das Penas na fase de sua Execução", Revista dos Tribunais, vaI.

478, p. 267). E vale aqui completar essa observação com interessante conclusão do
mesmo professor: "A execução da pena é elemento preponderante no bom combate à
crim inalidade. Disso é que falta deveras tomar consciência. A execução da pena cons

titui. sem dúvida, tema nobre. proeminentc, relevante, superior. o ponto.mais alto de
toda faina preventiva ou persecutória (primeira instância de Krebs) de todo o labor
jurídico de processar, julgar e condenar (segundo instância de Krebs), a final é o re
mate, a pedra de toque dn eficácia do prestamento social de defesa; disposto a elimio

nar, quando possívcl, as causas da criminalidade. Dela, da execução da pena, se há de
aferir o grau de desenvolvimento de um povo, em todos os pormenores de sua ativi
dade, isto é, na plenitude desta". (idem, ibidem).

A execução penal, assim, integra-se num processo dinâmico, tendo de um lado o
réu, do outro o Estado e na base de todo o proccsso o interesse social, inspirador de
todas as medidas que se articulem no sentido de estabelecer a supremacia da ordem
pública a que a legislação visa assegurar.

EMENDAS DO RELATOR

Emendas de conteúdo:

EMENDA NQ I

Acrescente-se ao Capítulo" "da assistência" Secção V "da assistência educacio·
nal", outro artigo, de nQ21, renumerando-se os seguintes:

"Ar!. 21. Em atendimento às condições locais, dotar-se-á cada esta
belecimento de uma biblioteca, para uso de todas as categorias de reclusos,
provida de livros instrutivos, recreativos e didáticos."

Justificação

Não se compreende que o Projeto seja omisso quanto à exigência de bibliotecas,
que é um meio de educação e que bem poderá ajudar na disciplina do estabelecimen
to.

Muito são os presos e que tem o gosto e o interesse pela leitura. e o acesso a uma
biblioteca no local da prisão Ibe proporcionará oportunidade para o aperfeiçoamento
individual e a clevaçào do nível cultural.

A instalação de bibliotecas nos estabelecimentos penais figura como uma das
exigências do Primeiro Congresso das Nações Unidas sobre prevenção do delito e
tratamento do delinqüente e conta das regras mínimas adotadas por aquele Órgào.

EMENDA NQ 2

Ao art. 21, § 10.
Substitua-se a expressão "locais apropriados" por "local apropriado".

Justificação

"Locais apropriados para os cultos religiosos" sugere pluralidade de templos para
os cultos das várias religiões o que seria, além de oneroso, contraproducente num sis
tema penitenciário. Um só local para os cultos religiosos propriciará uma espécie de
ecumenismo e ensejará congraçamento da população carcerária.

Emenda n' 3

Ao art, 38, III

Substitua-se o termo "decência" por "respeito".

J ustificaçãn

O termo decência, empregado no texto, oferece sentido quc vai além de um com
portamento humano e social. Significa também asseio, limpeza e como tal transcende
o sentido usado no Projeto. A palavra respeito reveste-se de conteúdo moral, pois se
refcre a um comportamento no relacionamento das pessoas.

EMENDA NQ 4

Ao art. 45
Substitua-se a expressão "o réu" por "o denunciado".

Justificação

O termo réu é genérico e abrange tanto o condenado como simplesmente proces
sado. A lei deve guardar certo rigor terminológico, não podendo empregar termos ou
expressões de interpretação equívoca.
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EMENDA N' [O

M"rçode 1984

Ao art, 54
Dê-se ao artigo a scguinte redação:

"As recompensas têm em vista o bom comportamento reconhecido em
favor do condenado. de sua colaboração com a disciplina e de sua dedi
cação ao trabalho."

J uotlficação

As recompensas não consistem no reconhecimcnto de bom comportamento, mas
são uma decorrência dcle. Consiste, sim, no elogio, na concessão de regalias, enume
radas no art. 55.

EMENDA N' 6

Ao art. 62, Parágrafo único
Dê-se ao Parágrafo Únieo a seguinte redação:

"O mandato dos membros do Conselho terá duração de dois anos, re
novado um terço em cada ano."

Justllicação

A alteração de quatro para dois anos ajusta-se mais ao sentido dinámico do Pro
jeto.

, As atividades do Conselho por períodos bastante longo submetem-no a um pro
cesso dc rotina que contrasta com o dinamismo quc preside a sua orientação. Dois
anos será o período ideal por oferccer oportunidades de renovação mais constantes e,
conseqUentemcnte, dc novas experiências.

EMENDA N' 7

Ao art. 14

Acrescente-se outro parágrafo, fazendo-se a competente numcração:
"§ [. A assistência médica do condenado e do internado em caráter

obrigatório, ficará a cargo da Previdência Social Federal (INPS) oU Esta
dual, custeada sempre pela União ou pelo Estado-membro".

Justificação

O Projeto não esclarece bem a competência de prestação à saúde, à qual empres
ta a maior releváncia.

É necessário que sejam previstas as atribuições dos órgãos públicos no tocante a
assistência à saúde do preso ou do intcrnado.

b) Emendas de redação:

EMENDA N' 8

Ao art. 6'

Substitua-se a expressão "será procedida" por "será fcita".

Justllicação

O verbo proceder, no sentido do texto, é relativo ou transitivo indireto. Não ad
mite por isso o emprego na voz passiva como é a do texto - !lerá procedida. O certo
seria "proccdcrá à classificação uma comissão técnica". Adotamos forma menos
apurada, e de mais fácil compreensão como a constante da emenda.

EMENDA N' 9

Ao art. n' 38

Substitua-se a expressão "Com quem deva se relacionar" pela "com quem deva
relacionar-se" ou "com quem se deva relacionar".

Justificação

o emprego do pronome "quem" anteposto ao verbo na forma finita seguido da
forma infinitiva, admite somente a próclise ou a ênclise, esta porém na forma infintii
va. Num texto de lei o apuro gramatical é recomendável.

Ao art. 28, § I'
Dê-se ao parágrafo redação compatível com a justificação da Emenda n' 8,

conservando-se o verbo inalterável-atender, do que resultará a crase nos itcns a, b,
e c e a forma "ao" no item d.

EMENDA N' 11

Substitua-se a redação do art. 62 e respectivo parágrafo pela seguinte:

"O Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária será inte
grado por treze membros designados através do ato do Ministério da Jus
tiça, dentre professores e profissionais da área do Direito Penal, Processual
Penal, Penitenciário e Ciências correlatas, bem como por representantes da
comunidade e dos Ministério da área social."

Justificação

Sendo a matéria de execução criminal diretamente ligada ao Ministério da Jus
tiça, é convenientc que dele parta a designação dos membros componentes do Conse
lho.

O Ministério da Justiça é que poderá melhor avaliar as condições a que deverão
atender os membros do Conselho para a competente nomeação.

EMENDAS APRESENTADAS NA COMISSÃO

Foram apresentadas 8 emendas, todas de autoria do Deputado Ruy Códo.
Referem-se elas aos seguintes artigos do Projeto:

I - Emenda n' I - Art. 2 § 2'
2 - Emenda n' 2 - Art. 61
3 - Emenda n' 3 - Ar!. 63
4 - Emenda n9 4 - Ar!. 85
5 - Emenda n' 5 - Art. lO';
6 - Emenda n' 6 - Ar!. 62
7 - Emenda n' 7 - Art. 185
8 - Emenda n' 8 - Art. 194

PARECER

Emenda n' 1

I. Propõe-se a exclusão do "preso provisório" do âmbito de aplicação das nor
mas da Lei de Excução Penal sob fundamento de que, em relação ao "preso provi
sório", não há o que se falar de execução pcnal.

2. Data vênia, a emenda persiste no enfoque de se confinar o tema da execução
penal no ãmbito estreito e exclusivo do Direito Processual Penal. Tal, porém, não
ocorre no Projeto, tanto que se lhe deu, deliberadamente, a dignidade de um estatuto
autônomo, permeado de normas de direito material. E um bom número destas se
aplica indubitavelmente ao "preso provisório". Citam-se, exemplificativamente, as
seguintes: arts. Ii a 23; 38, parágrafo único; 39 e 41,43, parágrafo único etc..

3. Aliás, se o condenado deve estar submetido a um conjunto de regras que,
sendo oponível à própria administração do estabelecimento, sirvam também de ga
rantia contra abusos e improvisações, com muito maior razão o mesmo deve ocorreI
com o preso provisório em favor do qual milita, ainda, a presunção de inocência.

Pela rejeição.

Emenda n' 2
4. Esta emenda retira toda a força dada pelo Projeto ao Conselho Nacional de

Política Criminal e Penitenciária, garantia de implementação, em todo o território
.nacional, de uma nova política criminal e penitenciária.

Transformar esse órgão em mais um centro burocrático meramente opinativo ou
consultivo, retirando-lhe todo c qualquer poder normativo e de fiscalização, significa
correr-se o risco de ver muitas das inovações da reforma penal ora proposta
transformarem-se em letra morta no papel, como tem ocorrido em outras ocasiões.

5. Eis o que foi dito, a respeito da importância desse Conselho, pelo Prof. Tole
do, em exposição feita no recinto da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara
dos Deputados, no dia 6-10-1983:

'6. Previu-se a criação do Conselho Nacional de Política Crimmal e
Penitenciária. Esse órgão, que deverá ser integrado, segundo se espera, por
especialistas.de notável saber e experiência, nomeados pelo Ministro de Es
tado da justiça terá a incumbência de elaborar as diretrizes de uma política
criminal e penitenciária a ser observada em todo o país, guardadas as pecu
liaridades regionais. Será um órgão normativo e de fiscalização, cabendo
lhe, ainda, contribuir. de modo direto e efetivo, para a implementação das.
determinações e recomendações que fizer, com vistas à realização dos fio!
da reforma penal e penitenciária.
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Prctende-se, com a criação desse Conselho, retirar do empirismo em
que se encontra, no Brasil, a formulação de critérios diretivos no âmbito da
prevenção e repressão do crime e na esfera da organização penitenciária,
evitanto-se soluções de continuidade, contradições e os conhecidos altos e
baixos. Preservou-se, contudo, a autonomia das unidades federativas,
atuando o Conselho precipuamente na faixa reservada à csfera de atri
buições dos órgãos da União,

Em suma,o-referido-€onserho irá cOTItribtriT;'comcrtarefa 'fumíamen-'
tal, para a elaboração, por parte do Governo, de um plano amplo c bcm
coordenado de controle do fenômeno da criminalidade,"

Pela rejeição da emenda,

Emenda n' 3
6, A emenda propõe, agora em sentido. oposto, quc se amplie a competência do

Conselho para o estabelecimcnto dc regras sobre a arquitetura e construçào de casas
de albergados. Rclamente, essa é uma conseqüência natural do preceito já existente
no art. 63, VI, do Projeto,

Pela aceitação desta emenda.

Emenda n' 4
7. Propõe-se a substituição, no Projeto, do preceito que permite à União Fede

ral a construção de estabelecimentos penais destinados ao recolhimento, por decisão
judicial, de "condenados à pena superior a 15 anos quando a medida se justifique no
interesse da segurança pública ou do próprio condenado" (art. 85, § 1'). Para substi
tuir esse importante dispositivo, que traduz o desejo de se levar a cabo a desconcen
tração de delinqüentes perigosos de alguns presídios situados em grandes centros ur
banos, propõe-se este outro parágrafo sem muita ligação com o caplll do artigo:

"~ l' Atendidos os requisitos de segurança pública, cumprirá o con
denado a pena em estabelecimento mais próximo de sua família"

8. Se se quiser instituir uma regra geral dessa natureza, melhor seria transfor
mar a emcnda em artigo autônomo. Parece-nos, contudo, desaconsclhávcl a substi
tuição proposta, a qual modificaria, completamente, o sentido do Projeto, no tópico
focalizado. A experiência tem revelado que os delinqüentes de alta periculosidade (hi
pótcse cm cxame) não se beneficiam, na prática, com a proximidade familiar, de um
ponto de vista da "recuperação". Os frágeis vínculos que, em geral, os prendem a cer
tas pessoas, nem sempre familiares, no sentido usual do termo, constituem, em bom
nÚmero de casos, mais um fator criminógeno.

9. De resto, já não é possível, em nome de certo sentimentalismo inaplicável, à
hipótese em exame, prosseguir-se edificando, nos grandes centros urbanos, novas e
caríssimas fortalezas de concentração dc dclinqüentes condenados a penas de longa
duração, quando em locais distantes desses centros, a construção de colônias penais
exigiria menor volume de recursos materiais e ensejaria, seguramente, tratamento pe
nitenciário mais humanizado, mais eficicntc, e sem os problemas e perigos próprios
das grandes cidades.

Pela rejeição.

Emenda n' 5
10. A emenda realmente completa o rol dos elementos que devem ou podem

acompanhar a guia de recolhimento.
Pela aceitação

Emenda n' 6
11. A justificação do nobre Deputado convenceu-nos da oportunidade da

cmcnda proposta, visto como completa o rol dos elementos que devem ou podem
acompanhar a guia de internamento.

Pela aceitação.
Emenda n' 7
12. Esta emenda tem, como consta igualmente da sua justificação, a virtode de

ampliar o direito dc petição em favor do prcso, ampliação cssa que, efetivamente, só
pode ser benéfica para o sistema.

Pela aceitação.

Emenda nO 8
13. Aqui, também, a ampliação do rol daqueles que estão legitimados a reque

rer a instauração do procedimento judicial, relativo a incidentes da cxccução, só pode
ser benéfica para o sistema como um todo.

Pela aceitação.

CONCLUSÃO

O Projeto, com a orientação doutrinária e programática acima resumida e tão
bem desenvolvida na Exposição de Motivos do Ministro Ibrahim Abi-Ackel, é o re
sultado de esfofçados trabalhos empreendidos por cminentes juristas, tauto na fase
de elaboração do Anteprojeto, em fevereiro de 1981, quanto na fase de revisão.

Para chegarmos até aqui foi longa e penosa a caminhada, pois as primeiras ini
ciativas concretas e tendentes a dar a forma atual ao regime penitenciário, atravês de
um instrumento legal ajustado à nossa realidade de então, datam de 1933, quando foi
apresentado o Anteprojeto do Código Penitenciário da República.

O regime político implantado em 1937 com O Estado Novo, que se esmerara'M'
elaboração de um Código Penal, obediente à uma linha de transação e conciliação e
fugindo, conseqüentemente, a doutrinas ortodoxas então dominantes, como salienta
em sua Exposição de Motivos o então Ministro da Justiça Francisco Campos, não se
preocupou, concomitantemente, em atualizar a legislação penitenciária, que assim fi
cou na dependência de preceitos legais esparsos e editados ao sabor da conveniência
dos Estados da Federação.

Ultrapassada essa fase, fértil na proaução de textos legislativos na área penal,
mas deficiente quanto aos avanços na esfera da execução penal, surge nova tentativa
em '1955, com o Anteprojeto de Código das Execuções Penais, de Oscar Stevenson,
seguido, em 1963, de Anteprojeto no mesmo sentido de Roberto Lyra. Os dois Ante
projetos eram, realmente, inovadores e inspirados em idéias humanitárias que muito
innuenciaram o Projeto ora sob exame. •

Tão excelentes contribuições - a dos juristas Oscar Stevenson e Roberto Lyra
- não lograram êxito. Obstáculos de ordem constitucional frustraram a consecução
dos objetivos nelas preconizados. E veio, em 1970, novo Anteprojeto de Código das
Execuções Penais, de autoria do Professor Benjamin Moraes Filho e revisto pelos
Professores José Frederico Marques, José Salgado Martins e José Carlos Moreira Al
ves.

Esta a última etapa de uma série de estudos que culminaram com os trabalhos da
Comissão Parlamentar de Inquêrito sobre o Sistema Penitenciário, de que foi relator
o então Deputado Federal e atual Ministro da Justiça, Ibrahim Abi-Ackel. Foi do
exame atento dessa matéria na CPI que o Ministro fez um diagnóstico da situação pe
nitenciária do País e, coincidentemente, chegando ao Ministério, tomou a si a tarefa,
hoje realizada Com êxito, de propor a edição da lei específica sobre a Execução Penal.
Todo o seu esforço c o seu idealismo estão postos no Projeto, que é, em verdade, uma
síntese construtiva do que foi feito, pensado e avaliado nesses muitos anos em que
eminentes juristas se voltaram para o estudo da matêria.

Se o Projeto, como afirmamos, foi o resultado do trabalho de gerações, cada
qual oferecendo a sua parcela de contribuição, hoje se apresenta como o coroamento
dc uma política inspirada em valores humanos impostergáveis - como a liberdade, a
dignidade humana, a valorização do trabalho e a defesa da ordem social.

VOTO DO RELATOR

Tendo em vista o exame das emendas apresentadas com o propósito de melhorar
o tcxto do Projeto, opinamos:

a) pela aprovação das Emendas de n' 3, 5, 6, 7 e 8.
b) pela rejeição das Emendas de nO I, 2, e 4

Todas as Emendas acima são de autoria do Deputado Ruy Côdo. Quanto às
emendas apresentadas pelo Relator submetemos o exame das mesmas à douta Co
missão.

Ante o exposto, votamos pela constitucionalidade, juridicidade e boa têcnica le
gislativa do Projeto, que atende aos objetivos da Execução Penal por ele proposta.

Concluindo, seja-nos permitido consignar nossos agradecimentos à atenção dis
pensada pelo Juiz Federal, no Estado do Piauí, Dr. Hércules Quasimodo da Mota
Dias e pelo Doutor Flávio Teixeira de Abreu, em razão das sugestões oferecidas e de
que resultaram duas das emendas de conteúdo acima analisadas.

Por fim, ê de ser resaltada a colaboração prestimosa dos eminentes Sub
Relatores Dcputados Arnaldo Maciel, Josê Tavares, Jorge Medauar, Ronaldo Cane
do e Jairo Magalhães que nos ajudaram na elaboração final destc Parccer.

Brasília, 17 de novembro de 1983. - CelllO Barros, Relator.
UI - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça, em reunião plenária realizada hoje, opi
nou unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no
mérito, pela aprovação, com dezesseis emendas, do Projeto de Lei n' 1,657/83, nos
termos do parecer do relator. O Deputado João Gilberto apresentou voto em separa
do. O Deputado José Genoino votou com restrições.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: Bonifácio de Andrada, Presidente;
Brabo de Carvalho, Vice-Presidente; Jorge Carone, Valmor Giavarina, Mário Assad,
Osvaldo Melo, Guido Moesch, Josê Tavares, Ronaldo Canedo, Raimundo Leite,
João Gilberto, Antônio Dias, Nilson Gibson, José Melo, Sérgio Murilo, Celso Bar
ros, Rondon Pacheco, Gomes da Silva, Hamilton Xavier, Pedro Colin, Gastone
Righi, Gerson Peres e José Genoino.

Sala da Comissão, l' de dezembro de 1983. - Bonifácio de Andrada, Presidente
- Cel"" Barros, Relator.

EMENDAS ADOTADAS PELA COMISSÃO

No1

Acrescente-se ao Capítulo II "Da Assistência", Secção V, "Da Assistência Edu
cacional'" outro artigo, de 0 9 21. renumerando-se os seguintes:

"Art. 21. Em atendimento às condições locais, dotar-se-á cada esta
belecimento de uma biblioteca, para uso de todas as categorias de reclusos~

provida de livros instrutivos, recre,ativos e didáticos:'

Sala da Comissão, l' de dezembro de 1983. - Bonifácio de Andrada, Presidente
- Celso Barros, Relator.
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-N92-
No art.'21, § I', substitua-se a expressão "locais apropriados" por "local apro

priado".
Sala da Comissão, I' de dezembro de 1983. - 8onlficlo de Andrada, Presidente

- Celso Barros, Relator.

-N9 3..,...
No art. 38, lU, substitua-se o termo "decência" por "respeito".
Sala da Comissão, I' de dezembro de 1983. - 8onlficlo de Andrada, Presidente

- Celso Barros, Relator.

-N'04-
No art. 45, substitua-se a,expressão "o réu" por "o denunciado".
Sala da Comissão, 19 de dezembro de 1983. - Bonlficlo de Andrada, Presidente

- Celso Barros, Relator.

-N9~

Dé-se ao artigo 54 a seguinte redação:
"As recompensas têm em vista o bom comportamento reconhecido em

favor do condenado, de sua colaboração com a disciplina e de sua dedi
cação ao trabalho."

Sala da Comissão, I' de dezembro de 1983. - Bonlficlo de Andrada, Presidente
- Celso Barros, Relator.

-N96-
Dê-sc ao parágrafo único, do art. 62, a seguinte redação:

"O mandato dos membros do Conselho terá duração de dois anos, re
novado um terço em cada ano."

Sala da Comissão, l' de dezembro de 1983. - Bonlficlo de Andrada, Presidente
- Celso Barros, Relator.

-N'7-
Acrescente-se outro parágrafo, ao art. 14, fazendo-se a competente numeração.

"§ 19 A assistência médica do co"<lenado e do internado em caráter
obrigatório ficará a cargo da Previdência Social - h~ ',al (INPS) ou Estadual, cus
teada sempre pela União ou pelo Estado-membro."

Sala da Comissão, I' de dezembro de 1983. - Bonlficlo de Andrada, Presidente
- CelllO Barros, Relator.

-N'8-
Substitua-se no art. 6' a expressão "será proeedida" por "será feita".
Sala da Comissão, I' de dezembro de 1983. - Bonlficlo de Andrada, Presidente

- Celso Barros, Relator.

-N'9-

Substitua-se no art. 38 a expressão "com quem deva se relacionar" pela "com
quem, deva relacionar-se".

Sala da Comissão, I' de dezembro de 1983. - Bonlficlo de Andrada, Presidente
- Celso Barros, Relator.

-N910-

Dê-se ao § l' do art. 28 redação compatível com a justificação da Emenda n' 8,
conservando-se o verbo inalterável- atender, do que resultará a crase nos itens a. b e
c e a forma H ao" ao item d.

Sala da Comissão, 19 de dezembro de 1983. Bonifácio de Andrada. Presidente 
CeIIlO Barros, Relator.

-N9 11-

Substitua-se a redação do art. 62 e respectivo parágrafo pela seguinte:

"Art. 62. Ú Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária
será integrado'por·treze membros designados através de ato do Ministério

da Justiça. dentre professores e profissionais da área do Direito Penal, Pro
cessual Penal, Penitenciário e Ciências correlatas, bem como por represen
tantes da comundiade e dos Ministérios da área social."

Sala da Comissão, I' de dezembro de 1983. - Bonlficlo de Andrada, Presidente
- Celso Barros, Relator.

-N' 12-

Incluir, no inciso VI, do art. 63: "e casas de albergados".
Sala da Comissão, 19 de dezembro de 1983. - 8onificlo de Andrada, Presidente

- Celso Barros, Relator.

-N' 13-

Incluir. como item VI do art. 105:

"VI - outras peças do processo reputadas indispensáveis ao adequa
do tratamento penitenciário."

Sala da Comissão, 19 de dezembro de 1983. - Bonlficlo de Andrada, Presidente
- Celso Barros, Relator.

-N' 14-

Incluir. como item IV do art. 172:

"IV - outras peças do proccsso reputadas indispensáveis ao adequa
do tratamento ou internamento."

Sala da Comissão, I' de dezembro de 1983. - 8onlficlo de Andrada. Presidente
- Celso Barros, Relator.

-N' 1~-

Acrescentar inciso ao art. 185:

"IV - qualquer dos demais órgãos da execução penal."

Sala da Comissào, 19 de dezembro de 1983. ~ Bonlficlo de Andrada, Presidente
- Celso Barros. Relator.

Dê-se ao art. 194 a seguinte redação:

"Art. 194. O procedimento judicial iniciar-se-á de oficio: a requeri
mento do Ministério Público; do interessado; de quem o represente; de seu
cônjuge, parente ou descendente, mediante ~toposta do Conselho Peniten
ciário, ou, ainda, da autoridade adminístratiYa.~l

Sala da Comissão, I. de dezembro de 1983. - 8onlficlo de Andrada, Presidente
- Celso Barros, Relator.

VOTO EM SEPARADO DO DEPUTADO JOÃO GILBERTO

Saúdo a iniciativa do Executivo, através do Sr. Ministro da Justiça, de propor a
instituição da "Lei de Execução Penal".

Em termos gerais, considero o projeto e as emendas adotadas pelo Relator como
modernos, humanistas e progressistas.

Porém, a tramitação de matéria tão importante não se deu com a participação
necessária da comunidade juridica nacional e dos setores ligados ao sistema peniten
ciário. Tanto que somente um parlamentar ofereceu emendas.

Deixo registrado, por isto, as restrições à tramitação e ao pouco debate da ma
téria.

Sala da Comissão, I' de dezembro de 1983. - Joio Gilberto.
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PROJETO DE LEI N.O 1. 72ü-A, DE 1983

(Do Sr. Arthur Vi.rgilio Neto)

Suprime da relação de lY[W1icípios
declarados de interesse da Segurança
Nacional, pela Lei n.O 5.449, de 4 de
junho ,de 1968, os MW1icípios que espe
cifica e dá outras providências; tendo
pareceres: da Comissão de Constituição
e Justiça, pela constitucionalidade, ju
.ridicidade e técnica legislativa, com
emenda, contra o voto do Sr. Djalma
Rassa; c, da Comissão de Segurança Na
cional, pela aprovação.

(Projeto de Lei n.o L 726, .([e 1983, a
que se referem os pareceres.)

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1.0 Ficam suprimidcs da relação de
Municipios declarados de interesse da ,se
gurança Nacional pela Lei n.o 5.449, de 4
de junho de 1968, os de Barcelos, IpixUlla e
Japurá, no E.o,tado do Amazonas.

Art. 2.0 No prazo de 180 (cento e oiten
tal dias, a contar da publicação desta lei,
serão realizadas eleições para prefeito e vi
ce-Prefeito nos Municípios acima mencio
nados.

Parágrafo único. Os Prefeitos e os vice
Prefeitos, eleItos nos termos deste artigo,
tomarão pOSse imediata após a proclamação
oficial dOi> resultados das eleicões, e seus
mandatos terminarão em 31 de dezembro
de 19B8.

Art. 3.0 Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.

Art. 4.0 Re'iogam-se as disposições em
contrário.

Justificação
O processo d,e abertura política necessita,

ainda, para sua efetiva implantação, de
uma gama enorme de medid.as.

Não há como justificar, por exemplo, nos
dias atuais, a não devolução de autonomia
politica e administrativa à maioria dos Mu
nicípios declarados de interesse da Segu
rança Nacional.

Como tive oportunidade de acentuar na
justificativa do Projeto de Lei n.O 1.292/83,
o Governo Federal, desde longa data, vem
anunciando a redução das áreas de segu
rança e a con.seqüente devolução de autono
mia politica à maioria dessas municipali
dades.

A divulg'ação dos estudos nesse sentido
realizados pelo Conselho de Segurança Na
cional, com a participação do SNI, ind.icam,
seg'undo os principais órgãos de nossa im
prensa, que deverão continuar sob regime
de Segurança Nac:onal apenas "os Municí
pios de Anápolis (Goiá.~)· AJtamira e Ma
rabá, no Pará; Sena Madureira e Xapuri,
no Acre; Eldorado, Ponta Porã e Mundo No
vo (Mato Grosso. do Sul); Foz do Iguaçu,
Guaira e Medianeira, no Paraná; Paulo
Af'Ünso na Bahia; Bagé, Canoas, Osório,
Santana do Livramento, São BOrja, Três
Passos e Uruguaiana no Rio Grande do Sul;
São Miguel d'Oeste em Santa Catarina;
Cubatão, Paulínia e São Sebastião, em São
Paulo. Estes, como os três do Rio de .Janeiro
(Angra dos Reis, Duque de Caxia.'l e Volta
Redonda), serão tratados sob a ótica da
Segurança propriamente dita (polícia) e po
lítie·a".

Ressalte-se, ainda, por oportuno, que os
Municípios aos quais o presente projeto pre
tende alforriar não se localizam em faixas
definidas como totalmente de fronteiras.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçiio I)

À vista do exposto, manifesto a minha
inabalável convicção de que os. meus ilus
res Pares não negarão apoio à iniciativa
ora proposta.

Sala das Sessões, 2 de agosto de 1983. 
Arthur Virgílio Neto.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS COMISSõES

PERMANENTES

IJEI N.o 5.449,
DE 4 JUNHO DE 1:)68

Declara de interesse da Segurança
Nacional, nos termos do art. 16, § 1.°,
alínea "b", da Constituição, os Municí
pios que ~specifica, e dá outras provi
dénci::: ....

o Presidente da República:
Art. 1.0 São declarados de interesse da

Segurança Nacional para os efeitos do dis
posto no ·art. 16" § 1.0, alínea b, da Consti
tuição, os seguintes Municípios:

I - no E,o,tado do Acre: - os de Brasi
léia; Cruzeiro do Sul; Feijó; Sena Madu
reira e Xapuri;

11 - no Estado do Amazonas: - os de
Atalaia do Nnrte; Barcelos; Benjamin Cons
tant; Ilha Grande; Ipixuna; Japurá; Santo
Antônio do Içá; São Paulo de Olivança e
Uaupés.

PARECE.R DA COMISSÃO
DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

I - Relatório

É intent:J do nobre Deputado Arthur Vir
gílio Neto, através deste Projeto de Lei n.o

1.726, de 1'983, excluir os Municipios de
Barcelos, Ipixuna e Japirá, no Estado do
Amazonas, dentre aqueles declarados de in
teresse da segurança nacional.

Na justificativa o autor acentua não ,c.er
mais compatível com a fase d,e restabeleci
mento das f·ranquias democráticas, que hoje
reina em nosso Pais, a permanência da li
mitação à autonomia do referido Municipio.

É o relatório.
li - Voto do Relator

Determina o Regimento Interno, em seu
art. 28, § 4.°, que este órgão Técnico se ma
nifeste apenas quanto aos aspectos preli
minares c;a proposição em debate.

Quanto ao mérito, dirá a douta Comif.são
de Segurança Nacional.

O art. 8.0 da Constituição Federal disci
plina a competência da União. Seu item
XVII cuida das matérias sobre as quais
pode legislar. Dentre 'essas, encontra-se a
permissão para editar textos sobre cumpri
mento da Constituição conforme a sua alí
nea a.

As matérias de competência da União são
apreciadas pelo Congresso Naa:onal e sub
metidas à sanção do Presidente da Repú
blica, por força do enunciado no art. 43 do
mesmo texto fundamental.

A feitura de leis ordinárias encontra-se
prevista no item III do art. 46 da Carta
Polí.tica.

Resta agora a indagação relativamente à
legitimidade da iniciat;va, por parte de De
putado Federal. Élque a Lei Maior reservou
ao Poder Executivo, a teor d.o art. 15, § LO,
alinea "b", a iniciativa das leis que decla
rem os iMunicipi'8S como .~endo de interesse
da segurança nacional.
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Definida está, po:s, a iniciativa de leis
quanto à declaração. Cumpre agora verifi
car se estaria presente essa mesma exclusi
vidade quanto à iniciativa para declarar a
exclusão.

Existe a regra geral do art. 56 da Lei
Politica que declara:

"Art. 56. A iniciativa das leis cabe a
qualquer membro ou comissão da Câ
mara doos Deputados ou do Senado Fe
deral, ao Presidente d'a República e aos
Tlibunais Federais com jurisdição em
todo o território nacional".

É principio de hermenêutica, aplicável à
hipótese, que as restrições hão de ser inter
pretadas restritivamente: "odiosa restrin
gen-da, favorabilia ampiianda".

A própria Lei ,Fundamental cuidou de
enunciar as restrições ao principio geral es
tatuido no art. 5ff,. E o fez estabelecendo,
d.entre outro.~, nos seguintes artigos:

- 15, § 1.0, alínea b: Municipios de in
teresse da segurança nacional;

- 4(), item IIr: cargos da Câmara dos
Deputados;

- 42, item IX: cargos do Senado Fe
deral;

- 57: diversas hipóteses reservadas ao
Presidente da República;

- 65: lei orçamentária;
- 99, § 3.°: acumulação de cargos;
- 103: apC'.3entadoria;

- 109: regime juridico de ,s·ervidores pú-
blicos;

- 115, item II: cargos dos Tribunais.

Assim, tendo elencado hipÓ'teses de res
trições, ,é de se entender que a.s mesmas hão
de ,s·er consideradas exauridas. Assim, quan
do não houver expressa exclusão quanto a
iniciativa, deve-se entender que o legisla
dor a quis concorrente, -disciplinada pelo
art. 56 da Lei Fundamental.

Se não exist.e expresso texto constitucio
nal reservando ao President.e da República
ou aos Tribunais ,a iniciativa de leí excluin
do municípios da declaração de serem do
interesse da segurança nacíonal, dev'8-se
aceitar que o deputado e o senador, ou qual
quer das Comissões das Casas Legislativas,
é compe,tente para apresentar proleto de
:,ei nesse sentido.

Por out,ro lado, também é oportuno re
cordar-se que a declaração de interess,e da
segurança nacional foi ato complexo: ini
cialmente houve o exame das razões pelo
Poder Executivo que, as achando substan
dais, r·emeteu o projeto à consideração do
Parlamento. Este, por sua vez, aferiu essas
razões e emitiu juizo de valor, aceitando
as. Todavia, a manifestação parlamentar
não pode ser entendida como uma ,adesão
incondicional e perpétua.

Pode p.erfeitamente o parlamento enten
der que já se achalll superadas as razões
que motivaram a inclusão dH determinado
Município. E, pc'r isso mesmo, deve cessar
a autonomia relativa a que o mesmo foi
submetido. Assim pensando, o Congresso
Nacional envia projeto, nesse 'Sentido, ao
Presidente da República que, se não con
cordar com a intenção, manifestará suas
razõ,es de veto que, posteriormente, serão
apreciadas pelo Congresso, d'e forma sobe
rana.

Entendo, pois, que é facultado ao parla
mentar, pela sistemática constttucional vi
gente, o direito de apresentar projete de lei
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excluindo Município e declarado de interes
se da g.egurança nacional .

Face -ao exposto, manifesto-me pela cons
titucionalidade, juridicidade e boa técnica
legislativa deste Projeto de Lei n.o 1. 726.
de 1983. de autoria do nobr-e Deputado Ar
thur Virgílic' .Ne~o, com a emenda anexa.

Sala da Comissão, 28 de setembro de 1983.
Leorne Belém, Relator.

Emenda ao Projeto de Lei n.o 1.726,
de 1983

Dê-Ee ao art. 2.0 do projeto esta r-edação.
renumerados os seguintes:

"Art. 2.° O Tribunal Regional Elei
toral fixará data para a eleição do Pre
feito e do Vice-Prefeito dos municípios,
r·eferidos no artigo .anterior, no prazo
máximo de sessenta dias da publicação
desta lei.

Parágrafo único. Os eleitos tomarão
posse imediatamente após a diplomação
e seus mandatos findarão em 31 de de·
zembro de 1988."

Sala da Comissão, 28 de 8s-tembro de 1983.
- Leorne Belém, Relator.

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

reunião plenária realizada hoje, opinou,
contra o voto do Deputado Dj alma Bessa,
pela constitucionalidade; juridicidade e téc
nica legislativa, cem emenda, do Proj eto
de Lei n.o 1.726/83, nos termos do parecer
do relator.

Estiveram presentes os Senhores Depu
tados: Bonifácio de Andrada, Presidente;
Leorne Belém, Vice-Presidente; Gerson pe
res, Valmor Giavarina, José Genoino, Os
valdo Melo, Gorgônio Nete, .Júlio Martins,
Raimundo Leite. Armando pinheiro, Nil
son Gibson, Mário Assad, Elquisson Soares.
Antônio Dias, wagner Lago, Ademir An
drad,e, Theodoro Mendes, Ibsen Pinheiro.
Jorge Medauar, Amadeu Geara, Joaci! Pe
reira, Gastene Righi, Rondon Pacheco e
Dj alma Bessa.

Sala da comissão, 28 de setembro de 1983.
- Bonifácio de Andrada, Presidente
Leorne Belém, Relator.

Emenda adotada pela Comissão
Dê-se ao -art. 2.0 do projeto ·esta redação,

renumerados os seguintes:
"Art. 2.0 O Tribunal Regional Elei

toral fixará data pãra a eleição de Pre
feito e do Vice-Prefeito dos Municípios,
referidos no artigo anterior, no prazo
máximo de sessenta dias da publicação
desta lei.

P.arágrafo único. Os eleitos tomarão
pmse imediatamente após a diplomação
e seus mandatos findarão em 31 de de-
zembro de 1988."

Sala da Comissão. 28 de setembro de 1983.
- Bonifácio de Andrada, Presidente
Leorne Belém, Relator.

PARECER DA COMISSÃO
DE SEGURANÇA NACIONAL

I - Relatório
O Projeto d·e Lei n.o 1.726, de 1983, tem

por objetivo excluir da relação dm muni
cípios declarados de inter·esse da segur,an
ça nacionaL as localidades de Barc·elos,
Ipixuna, .Japurá, no Estado do Amazonas.

Estabelece, ainda, ·a proposta que a elei
ção para escolha de Prefeito e Vice-Pre
feito será realizada no praZO' de 180 dias,
con~ados a partir da publicação desta lei.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

Justifica o autor a sua proposta afir
mando que "os municípios aos quais o pre
sente projeto pretende a1forriar não se lo
calizam em faixas definidas come total
mente de fronteiras".

No exame das preliminares. a Comisão
de Constituição e Justiça opinou pela cons
titucionalidade, juridicidade e adequada
técnica legislativa, com ap['>e~-entação de
Emenda.

Nos termos do art. 28, ~ 15 do Regimento
Interno da Câmara dos Deputado3 compete
a esta Comissão apreciar o mérito da Pro
posta.

11 - Voto do Relator
É pensamento unânime de todos os mem

bros do Congresso Nacional e, também, do
Poder Executivo de que é oportuna a revi
são dos processos que determinaram a in
clusão d·e muitos municípios na relação
daqueles declarados de interess·e da segu
ranç·a nacional.

A defesa dos objetívC'3 nacionaís perma
nentes adÜ't.a, hoje. outros procedimentos
qu-e necesBariamente passam por uma par
ticipação mais ·efetiva das comunidades
municipais. A devoluçã'Ü da .autonomia aos
municípios declarados de interesse da se
gurança nacional trarão beneficim incal
culáveisem termos de estabilidade polí
tico-institucional à região.

Neste contexto, somos pela aprovação do
ProÍ'eto de Lei n.O 1.726, de 1983, de autoria
do Deputado Aorthur Vil1gílio Neto.

Sala da comissão. de de
1983. - Francisco Rollemberg, Rela~or.

III - Parecer da Comissão
A Comissão de Segurança Nacional, em

sua Reunião Ordinária do dia 30 de no
vembro de mil novec-entos e oitenta ·e três,
('pinou, unanimemente, pela aprovação do
Projeto de Lei n.o 1.726, de 1983, que "su
prime da relaçã'Ü de municípios declarados
de interesse da Segurança Nacional, pela
Lei n.o 5.449, de 4 de junho de 1968, os
Municípios que especifica. e dá outras pro
vidências", nos termos do parecer do Re
lator.

Estiveram presentes os Senhores Depu
tadas: !talo Conti, P1'Iesidente; Francisco
Rollemberg, Relator; Farabulini J.úlfior, Ru
ben Figueiró, Sebastião Curló e Ruy Lino.

Sala da Comisão, 30 de novembro de 1983.
- Halo Conti, Presid,ente - Francisco Rol
lemberg, Relator.

PROJETO nE LEI N.o '1.799-A, nE 1983

(D:> Sr. Henrique Eduardo Alves)

Acrescenta parágrafo ao art. 1.0 da
Lei l)..o 5.197, de 3 de janeiro de 19&7,
qne "disIXie s(}bre a proteção à fauna";
tendo pareceres: da Oomissão de Cons
tituição e Justiça, pela constitucionali
dade, juridicidade e técnica legislativa;
e, da Comissão de Ag'licuItura e Polí
tica Rural, pela aprovação.

(P.rOjeto de Lei n.o 1.799, de 1983, a .
que se referem os pa:receres.)

O Congresso Nacional deoreta:
Art. 1.0 É acre&centado ao art. 1.0, da

Lei n.o 5.197, de 3 de j'aneiro de 1967, o se
guinte parágrafo sol> n.O LO, renumerando
se os atuais:

"AJlt. 1.0 .

§ 1.0 Os meml>ros de sociedades or
n~tológicas dev1iamente r-eg'lClarizadas
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·recBberão, ·da autoridade competente,
licença especial pa:ra apanhar pássaros
silvestres destinados a seus viveiros,
desde que o façam sem objetivar lucro.

Art. 2.0 Esta Lei entrará em VigOT na
data de sua publicação.

Art. 3.0 Revogam-se as disposições ·em
contrário.

Justificação

A medida aqui preconizada já fora apre
sentada à cOl1sideracão .da Casa, através do
Pr{)jeto de Lei n.o 4.í78, de 1977 e, até, sub
metida -ao exame tanto -da Comissão de Jus
tiça, quanto de Agricultuxa, que a recomen
daram à aprovaç~(}. Isto só não ocorreu em
virtude do término de legislatura.

Aliás, o texto -com que a reapresento é
justamente o que resultou de emenda subs
titutiva do r€lator da ma1Jéria na Comissão
de Justiça, o Deputado Nunes Rocha, aco
lhido à unanimida.de de sua Turma "B".

O que se quer, em síntese, -é que os mem
bros de soci·edades ornitoJógicas, quando
regularmente organizadas, possam apanhar
pássaros silvestres d'evid::vmente autorizados
pela autoridade competente, desde que para
as finalidades prÓiprias da sociedade e sem
fim lucrativo nenhum.

Os viveiros dessas sociedades, convém
lembrar mais uma v·ez, ao contrário de sim
ples gaiolas, ofe·recem todas as condições in
dispensáveis à s,obrevivência dos pássaros e
até à sua p,erpetuação, através da reprodu
ção.

Sala das Sessões, 8 de agosto de 1983.
- Hen.rique Eduardo Alves.

LEGISLAÇÃO ClTADA

LEI N.o 5.197, DE 3 DE JANEIRO DE 1967
Disp-Ge s(}bre a proteção à fauna, e dá

outras providências.

O Presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacional de

creta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1.° Os animais de quaisquer espé

cies, em qualquer fas·e do seu desenvolvi
mento e que vivem natur-almente fora do
cativeiro, constituindo a fauna silvestre,
bem como seus ninhos, abrigos ecriadouros
naturais são propriedades do Estado, sendo
proibida a sua utilização, perseguição, des
truição, caça ou apanha.

§ 1.0 Se peculiaridades _regi{]nais com
portarem o exercício da caça, a permissão
será estabelecida em ato regulamentado·r
do Pod·er Público Federal.

§ 2.0 A utilização, perseguição, caça ou
apanha de espécies da fauna silve&tre em
terras de domínio privado, mesmo quando
permitidas na fOl'ma do parág.rafo anterior,
poderão ser igua1mente proibidas pelos res
pectivos proprietãirios, assumindo estes a
responsabilidade da fiscalização de seus do
minios. Nestas á1rsas, para a prática do ato
de caça é necessário o consentimento ex
presso ou tácito dos proprietários, nos ter
mos dos al'ts. 594, 595, 596, 597 e 598 do Có
digo Civil.

PARJDCER DA iClOMISSAO DE
CON8T1'I1UIÇAO E .ruSTlIÇA

I - Relatório
O nobre Deputado Henrique Eduardo Al

ves é autor deste projeto de lei que, acres-
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centando parágrafo ao art. 1.0 da Lei n.o

5.197/67. pretende estaibelecer que "00 mem
bros de sociedades ornitológicas devidamen
te regularizadas receberão. da autoridade
competente, licença especial para apanhar
pássaros silvestres ,cJ,e&tinados a seus vivei
ros, desde que o façam sem objetivar lucro".

Em sua justificativa o autor afirma:
"0 que se quer, em síntese, é que os

membros de sociedades ornitológicas.
quando regularmente organizadas, pos
sam apanhar pássaros silvestres devi
damente autorizados pela autotridade
competente, desde que para as finali
dades próprias da sociedad.e e sem fim
lucrativo nenhum.

Os viveiro.s dessas socie,dades, convém
lembrar mais uma vez, ao contrário de
simples gaiolas, oferecem todas as con
d~ções indispensáveis à .sobrevivência
dos pássaros e até à sua perpetuação,
através da r,eprodução."

g o relatório.
II - Voto 'do Relator

Na forma Hgimental, cumpre-nos dizer
da constlt,ucionalidade, juridicidade e téc
nica legislativa (§ 4.° do art. 23).

A competência da União para legislar2stá
inscrita na alínea h do inciso XVII do art.
3.0 da Lei Maior enqua:nto o poder de ini
ciativa está respaldado pelo art. 56, eis que
não se acham present-es as restrições apre
sentadas pêlos arts. 57, 65 e 115, inciso n.

A atribuição é do Congresso Nacional, com
a apreciação presidencial (art. 43), a ser
exercida através de lei ordinária (-art. 46,
inciso lU).

A nOSSO ver, o Proj-ato de Lei n.o 1:799/83
dev-e ser considerado consti-tucional, jurí
dica e lavrado em boa técnica legislativa.

Sala da Comissão, 4 de outubro de 1983.
-c Gnido Moeseh, Relator.

UI - P3I1"eller da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça, em
reunião de sua Turma "B" realizada hoje,
opinou unanimemente pela constitucionali
dade, juridicldaÕ!e e técnica legislativa do
projeto de Lei n.o 1.799/83, nos termos do
parecer do relator.

Estiveram presentes os Senhores Depu
tados: Bonifácio de Andrada, Presidente;
Leorne Belém e Brabo de Carvalho, Vice
Presidentes; Antônio DIas, Armando Pi
nheiro, Osvaldo Melo, Valmor Giavarina,
João Gilberto, Ernaní Sa-tyro, Gome_s da Sil
va, Guido Moesch, NilBon Gibson, Arnaldo
Maciel, Plínio Ma.rtíns, Gerson Peres, Júlio
Martins, Hamilton Xavier, Jorge Carone.
José Tavares, Rondon Pacheeo, Ademir An
drade, José Ganoino e otávio Cesário.

Sala da Comissão, 4 de outubro de 1983.
- Brabo de Carvalho, Vice-Presidente no
2xercício da Presidência - Guido Moesch,
Relator.

PARECER DA COMISSAO DE
AGRICULTURA E POLíTICA RURAL

I - Relatório

Pretende o ilustre proponente acresc'cn
tal' um pa,rágrafo ,ao art. 1.0 da Lei n.o 5.197.
de 3 de janeiro de 1967, para permitir a
apanha de pássa,ros silvestres pelas socie
da,ct.es ornitológícas, quando destinados a
seus viveiros. sem objetivar lucros.

Na justificação o autor alega que essa
medida já foi apresentada a .esta Gasa, atra-

vés do Projeto de Lei 11.0 4.178, de 1977, que
foi aprovado pela Comissão de Constituição
e Justiça e por asta. Argumenta que aque
las soci-edades oferecem condições para a
sobrevivência e reprodução dos pássaros.

A Comissão de Constituição e Justiça opi
nou pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa da matéria.

Cabe a este órgão técnico examiná-la
quanto ao mérito, conforme dispõe o art.
23, § 1.0, do Regimento Interno da Câma,ra
dos Deputados. Quanto a esse aspecto, en
tendemos não haver motivo para rejeitá-la,
pois a finalidade da Lei n.o 5.197/67 é pro
teger a falIDa, evitando o seuexternünio ou
destruição. No caso em tela os pássaros se
rão pr-otegidose a sua procriação não será
pr-ajudicada.

O art. 8.0 dessa Lei já exige que sejam
publicadas anualmente a relação das es
pécies, áreas, época e quota diária de apa
nha, caça etc. Pelos arts. 27 a 34 são esta
belecidas as penalidad'es e as normas sobre
a ação penal ca:bíveL

Il - Voto do Relator

Pelas razões expostas, somos pela apro
vação do Projeto de Lai n.o 1.799, {ie 1933.

Sala da Comissão, de de 1933.
- Alcides Uma, Relator.

UI - Parecer da Comissão

A Comissão de Agricultura e Política Ru
ral, em sua reunião ordinária do dia 30 de
nov-embro de 1933, opinou, unanimemente,
pela aprovação -do projeto de Lei n.o
1.799/83, do Sr. Henrique Eduardo Alves, nos
termos do parecer ,do Relator~ Dep. Alcides
Lima.

Estiveram pr,esentes os Senhores Depu
tados: José Mendonça de Morais, Vice-Pre
sidente no exercício da presidência; Alcides
Lima, Relatar; Antônio GOmes, Lélio Souza.
Saramago Pinheiro Ivo Vanderlinde, Aroldo
Moletta, Harry A~orim, Geraldo Fleming,
Juarez Boernardes, Adauto pereira, Emídio
Perondi, Marcond-es Pereira, Celso Carva
lho, Francisco Sales, Renato C-ordeiro, Ma
cao Tadano, Pedro Germano, João Paga
nella, Jonas Pinheiro ,da Silva, Reinhold
Stephanes, Fabiano Braga Cortes, Wildy
Vianna, Levy Dias e Fernando Gomes.

Sala da Comissão, 30 de novembro de 1933.
_ José Mendonea de Morais, Vice-Presi
dente no exercíeÍo da Presidência - Alci
des Lima, Relator.

PROJETO DE LEI N.o 1.855-A, DE 1983

(Do Sr. Oscar Alves)

Altera a denominação do Centro Po
litécnico da Universidade Federal do
Paraná, para Centro Politécnico "Mi
nistro Flávio SupliCIY de Lacerda"; ten
do pareceres: da Comi~sãode Consti
tuição e Justiça, pela constitucionali
dade, juridicidade e técnica legislativa;
e, da Comissão de Educação e Cultura,
pela aprovação.

(Projeto de I,.ei n.o 1.855, de Ul33, a
que se referem os pareceres.!

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 O Centro Politécnico da Univer

sidade Federal do Paraná passa a se -deno
minar Centro Politécnico "Ministro Flávio
Suplicy de Lacerda".

Art. 2.0 Esta lei entrará em vigor na data
de sua publicação.

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

Justificação

O nome de Flávio Suplicy de Lacerda des
ponta como um dos mais marcantes no ce
nário educacional.

Mestre de raro saber da Faculdade de En
genharia da Universidade do Paraná, in
troduziu métodos didMicos revolucionários
que acabariam sendo adotados perenemen
te pelo corllo docente daquela tradIcional
escola.

Foi Reitor da Universidade do Paraná,
sendo sucessivamente reconduzido graças a
um brilhante talento e ,ao extraordinário di
namismo que imprimiu em sua profícua
administração. Projetou-se na construção
de grandiosas obras, dentre as quais o Hos
pital das Clínicas e o Centro Politécnico,
este consideDado um dos mais completos do
mundo. Ergueu, no c-entro de Curitiba, o
complexo arquitetônico que congrega a sede
da Reitoria, o Grande Auditório e várias Fa
culdades, além do Restaurante Universi
tário.

A Flávio Suplicy de Lacerda se -deve, ain
da, a criação do Coral da Universidade do
Paraná e da Orquestra Sinfônica daquela
instituição.

Na condição de Ministro da Educação du
rante conturbado período político, revelou
invulgar têmpera na defesa de suas convic
ções e na perseguição de seus ideais, deixan
do por herança uma estrutura educacional
do m.ais alto valor, embora chegasse a ser
questlOnada ao sabor de interpretacões ex-
clusivamente ideológicas. -

Ainda pranteando o passamento do emi
nente Mestre e inolvidável homem público.
a sociedade universitária do Pa])aná está se
mobilizando para render justa homenagem
a Flávio Suplky de Lacerda por sua grande
e imorredoura obra.

Imortalizar o inesquecível nome numa de
suas maiores realizações, o Centro Politéc
nico da Universidade do Paraná, cristaliza
rá esse unânime desiderato e traduzirá o
intuito deste nosso projeto de lei.

Sala das Sessões, de agosto de 1933 __
Oscar Alves.

PARECER DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

I - Relatório

O nobre Deputado Oscar Alves é autor
deste projeto de lei que dá ao Centro Poli
técnico da Universidade Federal do Paraná
a denominação de Centro Politécnico "Mi
nistro Fiávio Suplicy de Lacerda".

Na justifica~ão, ° autor relembra a figu
ra desse ex-Ministro da Educação e Cultura,
eminente educador e homem público, de
raras virtudes cívicas:

"Ainda pranteando o passamento do
eminente Mestre e inolvidável homem
público, a ,sociedade universitária do
pa,raná está se mobilizando para render
justa homenagem a Flávio Suplicy de
Lacerda por sua grande e imOrredoura
obm.

Imortalizar o inesquecivel nome numa
de suas maiores realizações, o Centro
Politécnico da Universidade do Paraná,
cristalizará esse unãnime desiderato e
traduzirá o intuito deste nosso projeto
de leL"

É o relatório.
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11 - Voto do Relator

A homenagem é das mais justas e encon
tm precedentes legislativos. A proposição
não invade esfera de competêncIa nem
ofe;nde qualquer texto constitucional.

Face ao exposto, voto pela constituciona
lida-de, juridicidade e boa técnica legislativa
deste Projeto de Lei n.o 1.855/83.

Salada Comissão, 18 de outubro de 1983.
- Guido Moesch, Relator.

m - IParecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiç,a, em
reunião i>lenária realizada hoje, opinou
'Ullan1memente pela constitucionalidade, ju
ridicidade e técnica legislativa do Projeto
de Lei n.O 1.855/83, nos termos do parecer
do relator.

Estiveram iPresentes os senhores Depu
tados: Bonifácio de Andrada, Presidente;
Jorge Medauar, Raymundo Asfora, Valmor
Giava.rina, Hamilton Xavier, Ernani Sátyro,
Jorge Carone, Armando Pinheiro, Guido
Moesch, Osvaldo Melo, Walter Casanova,
Gerson Peres, Nilson Gibson, Elquisson Soa
.es, José Tavares, Júlio Martins, Aluizio
Campos, João Gilberto, Egidio Ferreiro li
ma, Ronaldo Canedo, Jorge A.bage, Ademir
Andrade, João Cunha e Ibsen Pinheiro.

Sala da Comissão, 18 de outubro de 1983.
- Bonifácio de Andrada, Presidente
Guido Moesch, Relator.

PARECER DA COMISSAO DE
EDUCAÇA0 E CULTURA

11 - Relatório

Pelo Projeto de Lei n.O 1.855, de 1983,
intenta o nobre Deputado Oscar Alves seja
alterada 'a denominação do Centro Politéc
nico da Universidade Federal do Paraná, de
modo a render homenagem ao Ministro Flá
vio Suplicy de Lacerda.

Na justificação da propositura, o Autor
saltenta a atuação que imortaliza o nome do
homenageado, como professor, Reitor e Mi
nistro e o torna merecedor do reconheci
mento -da sociedade universitária do Pa
l'aná.

2. A matéria foi distribuida às Comissões
de Constituição e Justiça e de Educação e
Cultura.

A douta Comissão de Constituição e Justi
ça pronunciou-se pela constitucionalidade,
juridicidade e boa técnica legislativa da
matéria, cabendo, agora, a este órgão téc
nico manifestar-se, de acordo com o art. 28,
§ 7,0, odo Regimento Interno da Câmara odos
Deputados.

3. A medida pre-eonizada, além de cons
tituir homenagem justa, tem o mérito de
fixar e enfatizar, junto ,ao nome de uma
admirável figura de homem público, quali
dades eXiemplal1es que me-recem tornar-se
alvo da atenção de todos quantos desejl!lIll
partic1par e contribuir para o aprimora
mento de todo o processo educacional e ci
vilizatório.

11 - Voto do -Relator
Opinamos pela aprovação do Projeto de

Lei n.O 1.855, de 1983.

Sala da Comissão, 30 de novembro de
1983. - Dionísio Hage, Relator.

111 - Parecer da. Comissão

A Comissão de Educação e Oultura, em
sua reunião ordinária, realizada em 30 de
novembro de 1983, opinou, unanimemente,

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçào I)

pela aprovação do Projeto de Lei n,o 1.8551
83, do Sr. Oscar Alves, que "altera a deno
minacão do Centro Politécnico da Univer
sidadé Federal do Paraná, para Centro Po
litécnico "Ministro Flávio Suplicy de La
cel"da", nos termos do parecer do relator, Sr.
Dionisio Hage.

Estiveram presentes os senhores Depu
tados: João Faustino, Presidente; Hermes
Zaneti e Ferreira Martins, Vice-Presidentes;
RômuIo Galvão, WalI Ferraz, Celso Peçanha,
Randolfo BitiJencourt, Arildo Teles, Márcio
Braga, Oly Facchin, Dionísio Hage, Da-rcilio
Ayres, Casildo Maldaner, Walter Casanova,
João Bastos, Carlos Sant'Ana, Francisco
Dias, Tobias Alves e Stélio Dias.

Sala da Comissão, 30 de novembro de
1983. - JOão Faustino, Presidente - Dio
nísio Hage, Relator.

PROJETO DE LEI N.o 1.888-A, DE 1983

(Do Sr. Francisco Amaral)
Dá denominação ao aeroporto inteT

nacional de Campinas; tendo pareee
res: da Comissão deConstituicão e
Justiça, pela constitucionalldade,- juri
dicidadee técnica legislativa; e, da
Comissã(} de Transportes, pela aprova
ção.

(Projeto d'e Lei n.O 1.888, de 1983, a
que se re-ferem os pareceres.l

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1.0 O Aeroporto Internacional de
Campinas, no Estado ode São Paulo, passa a
denominar-se "Aeroporto Internacional de
Viracopos - Campinas".

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

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

Justificação

O Aeroporto Internacional de Campinas
é um dos mais importantes para il100sa
aviação ,comercial, sendo constd!erado "o
terminal de cargas brasileiro".

Este aeroporto situa-s,e entre os maior.es
do Brasil pelo seu movimento de passagei
ros, de carga e ode correio.

Estando localizado na região conhecida
como Viracopos, na cidade de Campinas, o
aeroporto pa,ssou a ser identificado pelo
nome da regiãio não só no Brasil, mas em
todo o mundo.

Pretendemos, portanto, com este projeto,
oficializar uma -denominação qlhe tem sido
emp])egaoda há muito tempo e que identi
fica perf.eitamente aqeuele campo de pouso,
evitando que no futuro alguém, por um ca
pricho qualquer, pr,etenda alterar ,e&te no
me.

Sala das Sessões, 16 de agosto de 1983. 
Francisco Amaral.

PARECER DA COMISSAO DE
CONSTlTUIÇAO E JUSTIÇA

I - Relatório

Através dest,e projeto de lei, pretende o
nobre Dep.utado Frn:nciseo Amaral da,r ao
aeroporto internaciona>l de Campinas, no
Estado de São Paulo, a denominação de
"Aeroport~ Internacional de Viracopos 
CaJIllplnas .

Diz a justiftcativa que essa é a forma
como aquele importante aeroporto é <Xlllhe
cido internacionalmente e que deve ser ofi-
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clalizada, por lei, "evitando que 110 futuro
alguém, por um caprIcho qualquer, preten
da alterar este nome".

1l: o relatório.

II - Voto do Relator

Não há densa a expr,esso comando cons
titucional.

Acham-se obedeci'dos os mandamentos
fundamentais inscritos nos arts. 8.°, item
XVII (competência legislativa), 43 (atri
buição do Congresso Nacional) e 56 (legi
timIdade da iniciativa).

Pelo exposto, voto pela constitucionali
dade, juridicidllide -e boa técnica legislativa
do presente Projeto de Lei n.o 1.888/83, de
autoria do nobre Deputado Francisco Ama
ral.

Sala da Comissão, 4 de outubro de 1983.
- J(}rge Caroue, Relator.

111 - Pareeer da Comissão
A Comissão de Constituição e Justiça, em

reunião de sua Turma "B" realizad-a hoje,
opinou unanimemente pela constituciona
lidade, juridicidade e técnica legislativa do
Projeto de Lei n.O 1.888/83, nos termos do
parecer do relator.

Estiveram pvesentes os Senhores Depu
tados: Bonifácio de Andrada, Pr,esidente;
Leorne Belém -e Brabo de Carvalho, Vice
Presidentes; Antônio Dias, Armando Pi
nheiro, Osvaldo Melo, Valmor Giavarina,
João Gilberto, Ernani Sátyro, Gomes da Sil
va, Guido Moesch, Nilson Gibson, Arnaldo
Maciel, Plínio Martins, Gerson Beres, Júlio
Martins, Hamilton Xavier, Jorge Carone,
José Tavares, Rondon Pache'co, Ademir An
drade, José Genoino e Otávio Cesário.

Sala da Comissão, 4 de outubro de 1983.
- Brabo de Carvalho, Vice-Presidenbe no
exercicio da Pr,esidência - Jorge Carone,
Relator.

PARECER DA COMISSAO
DE TRANSPORTES

I - Relatório

Pretende o ilustre 'Depu-tado Francisco
Amaral, mediante apr.es!entação do projeto
em ,tela, dar ao aeroporto internacional de
Campinas, em Sãio Paulo, a denominação de
"Aeroporto Internllicional de Viracopos 
Campinas".

Alega o nobre proponente que a deno
minação :em apreço é a que tem sido em
pregada há muito tempo e que identifica
o a.eroporto tanto no Brasil como no exte
rior, eis a razão da presente iniciativa.

A ma.téria foi distribuída às Comissões- de
üonstituição e Justiça e de Transportes.

2. Nos termos do aJ)t. 28, § 18, do Re
gimento Interno da Gasa, 'compete-nos opi
nar sobre o mérito da proposta sub exameu.

3. A Comissão de Constituição e Justiça
opinou unanimemente pelaconstituci<ma
lidRJde, juridicidadee técnica legislativa do
projeto, nos termos do pa:vecer do nobre
Deputa.do Jorge Oarone, relator da matéria.

4. Com bem argumenta o autor, devido
a sua localização em Vir::vcopos, na cidade
de Campinas, o aeroporto passou a ser iden
tIficado pelo nome da região, não só no
Brasil, ma,s também no exterior, dai a idéia
de passar a denominá-lo "Aeroporto Inter
nacional de Viracopos - Campinas" .

5. A iniciativa ,em apreço tem todo o
nosso apoio, pois s,e trata doe um dos aero
portos mais importantes.para a nossa avia-
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ção comercial; devido ao fluxo de p~
g.eiros, cargas e correio é considerado o
"terminal de cargas brasileiro". '!':ema-la
como da maior conveniência e oportuni
dade.

11 - Voto do Relator
Em f·ace do exposto, somoo pela aprova

ção do Projeto de Lei n.O 1.888, de 1983, de
autoria do nobre Deputado Fmncisco Ama
ira!.

Sala da Comissão, 4 de novembro de 1983.
- Domingos Juvenil, Relator.

IH - Parecer da comissão
A Comissão de TransporteB, em reunião

ordinária realizada em 23 'Cle novembro de
1983, opinou pela aprovação do Projeto de
Lei n.O 1.888, d:e 1983, do Senhor Francisco
Amaral, que "dá ctenominação ao aeroporto
internacional de Ca:mpinas", noo termos do
Parecer do Relator, Senhor Deputado Do
mingos Juv.enil.

Estiveram presentes os senhoI'8IS Depu
tadoo: Ruy Bacelar, Denisar Amel·ro, Men
des Botelho, Darcy Pozza, Eurico Ribeiro,
Jairo Azi, Manoel Ribeiro, Raul Bernal'do,
Simão S8ISsim, Wilmar PalThs, Domingos
JuV'enil, Paulo Mincarone, Paulo Zarzur,
Sérgio Ferrara, Tidei de Lima, Jooé Cola
grossi, Alcides Franciscato e Dilson Fanchin.

Sala da Comissão, 23 de novembro de
1983. - Ruy Bacelar, Presidente - Domin
gos Juvenil, Relator.

PROJETO DE LEI N.o 1.902-A, DE 1983

(Do Sr. Randolfo Bittencourt)
Exclui dentre os considerados de inte

resse da seg-urança nacional os municí
pios de Isabel do Rio Negro, Barcelos e
São Gabriel da Cachoeira, no Estado do
Amazonas; tendo pareceres: da Comis
são de Constituição e Justiça, pela cons
titucionalidade, juridicidade e técnIca
legislativa, com emendas, contra o voto
do Sr. Djalma Bessa; e, da Comissão de
Segurança Nacional, pela aprovação,
com emenda e adoção da Emenda n.O 1.
da Comissão de C'onstituição e Justiça.

(-Projeto de Lei n.O 1.902, de 1983, ten
do anexado o de n.O 2.235/83, a. que se
referem os pareeleres.)

O C'ongresso Nacional decreta:
Art. 1.0 DeIxam de ser considerados de

interesse da seguralll~a nacional, par·a os
efeitos do art. 15, § 1.0, alínea b, da Consti
tuição ,os Municípios de São Gabriel da
Cachoeira. Santa Isabel do Rio Negro e Bar
celos, no Estado do Amazonas.

Art. 2.0 O Tribunal Regional Eleitoral fi
xará data para elelG'ão dos Prefeltos e res
pectivos Vice-Prefeitos, no prazo de 60
(sessenta) dias, a contar da data da publi
cação desta lei.

.A!lt. 3.° Esta Lei entra em vigor na data
de sua publicação.

Art. 4.0 Revogam-se as disposições em
contrário.

Justificação
Visa o presente !projeto de lei restabelecer

a autonomia municipal plena de três muni
cípios, no Estado do Amazonas, declarados
de interesse da segurança nacional: Barce
los, pela Lei n.o 5.449, de 4-6-68, São Ga
briel da Oachoelra e Santa Isabel do Rio
Negro pela Lei n.O 66, de 2-5-69.

A nossa iniciativa a.presenta-se como me
dida do mais alto e salutar interesse dos
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municípios em apreço, face à crise em que
permanentemente, vivem, em decorrência
d·as situações insustentáveis geradas por es
tas medidas governamentais.

l!: Inadmissível para os eleitores dessas co
munas serem considerados incapazes de ele
gerem os seus prefeitos. Foi-lhes tirado o
direito de poderem jul·gar da oportunidade
e de conveniência das decisões locais, pois,
ninguém melhor do que eles para decidirem
o que lhes convém.

Cremos, pois, que a medida preconizada
é um dever que se nos Impõe, assim agindo,
estaremos atendendo aos legítimos anseios
dos cidadãos de Barcelos, São Gabriel da
Cachoeira e Santa Isabel do Rio Neg·ro que
sempre se destacamm por suas atividades
ordeiras e progressistas e que em nada se
justifica a constrangedora situação que lhes
foi imposta pela legislação em vIgor.

Tratando-se de matéria constitucional,
legal e justa e pelos benefícios inc,alculáveis
que trará aos habitantes das comun·as em
apreço, esperamos, contar com o apoio de
nossos pares, a fim de que nos permita
transformar o projeto em leI.

Sala das Sessões, de de 1983.
- Randolfo Bittencourt.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI N.o 5.449,
DE 4 DE JUNHO DE 1968

Decl'ara. de interesse da segurança nacio
nal, nos termos do art. 16, § l.°,alinea "b",
da Constituição, os Municipios que especi
fica, e dá outras providências.

Art. 1.0 São declarados de interesse da
segurança nacional, para os efeitos do dis
posto no art. 16, § l.0, alinea"b", da Cons
tituição, os seguintes Municípios:

I - no Estado do Acre: os de Brasiléla;
Cruzeiro do Sul; Feijó; Sena Madureira e
Xapuri;

II - no Estado do Amazonas: os da Ata
laia do Norte, Barcelos, Benjamin Constant,
nha Grande, Ipixuna, Japurá, Santo Antô
nio do Içá, São P·aulo de Olivença e Uaupés.

PROJETO DE LEI N.o 2.235, DE 1983

(Do Sr. Arthur Virgílio Neto)

Retira o MunIcípio de São Gabriel da
Cachoeira, no Estado do Amazonas, da
área declarada de interesse da Seguran
ça Nacional.

(Anexe-se ao Projeto de Lei n.O 1.902,
de 1983, nos termos do art. 71 do Regi
mento Interno.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 l!: re·tlrada da área declarada de

interesse da BeguranÇla NaclO'Ilal, pam os
efeitos do art. 15, § 1.0, alínea "b" da Cons
tituição Federal, o Município de São Ga
briel d.a Cachoeira, no Estado do Amazonas.

Art. 2.° O Tribunal Regional Eleitoral fi
:lOará a data para a eleição do Prefeito e
Vice-Prefeito do Município referido no art.
1.0 desta Lei, a partir da data de sua pu
blicação, devendo o mandato dos eleitos ter
inicio 30 (trinta) dias após a apuração do
pleIto, e terminar em 31 de dezembro de
1988.

Art. 3.0 Esta Lei entra em vigor na data
de sua public·ação.
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Art. -4.0 Revogam-se as disposições em
contrário.

Justificação
O projeto em apreço objetiva devolver a

autonomiapolitica a São Gabriel da Ca
choeim, anseio de todos os habitantes deste
próspero munidplo amazonense, incafor
mados ·até hoje com a medida de exceção
que lhes foi imposta e que, no presente, com
o retorno paulatino da Nação à sua plena
normalização democrática, e o restabelecI
mento de nossas tradicionais instituições
polítioos, não mais encontra justificativa
perante ·a opinião pública nacional. De fa
to, a privação dos direitos políticos imposta
à laboriosa e ordeira população de São Ga
briel da Oachoeira constitui um atentado
injustificado aos seus mais legítimos an
seios de ver seus executivos locais eleitos
pela vontade soberana do povo.

Numa verdadeira democracia, a seguran
ça nacional não está condicionada a sim
ples nomeações de prefeitos deste ou da
quele municipio. A ordem, a !paz social e a
segurança interna emanam das condições
favoráveis de vida que devem ser propor
cionadas ao povo através de uma politica
aUc.erç·ada na justiça, no direito e na garan
tia das liberdades individuais. Só as ditadu
ras procuram manter a paz e a segurança
na Nação de cima para baixo, marginali
zando o povo de todo e qualquer processo de
participação nos destinos das comunidades.
Por isso, todos vêem no prefeito nomeado
uma pessoa alheia aos interesses e necessi
dades da municipalidade. O mesmo não
ocorre com o prefeito eleito, saldo da !pró
pria. comunidade, integrado ao meio, soli
dário 'Com o povo, inteirado de suas mais
prementes necessidades, melhor capacitado
a exercer os encargos da municipalidade.
Isto tem sido. inv:ariavelmente. na prática o
que a experiência vem demonstrando, des
de que os municipios brasileiros conquista
ram sua autonomia política e administra
tiva.

O que os habitantes de São Gabriel da
Oachoeira postulam é apenas a reconquista
de um direito que nunca lhes devia ter sido
retirado, como foi, através de uma legisla
ção de exceção que, à luz dos postulados
da democracia, precisa ser urgentemente
revogada.

Sala das Sessões, de setembro de 1983.
- Arthur Virgílio Neto.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS COMISSõES

PERMANENTES

CONSTITUIÇAO DA REPúBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL

TITULO I

iDa Organização Nacional

CAPíTULO TIl

Dos Estados e Municípios

Art. 15. A autonomia municipal será as
segurada:

I - pela eleição direta de Prefeito, Vice
P.refeito e Vereadores realizada simultanea
mente em todo o Pais, na mesma data das
eleições gerais para deputados;

Ir - pela administração própria, no que
respeite ao seu peculiar interesse, especial
mente quanto:
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a) à decretação e arrecadação doIl tribu
tos de sua competência e à aplicação de
suas rendas, sem prejuízo da obrigatorieda
de de prestar contas e publicar balancetes
nos prazos fíxados em lei; e

b) à or~anização dos serviços públicos lo
cais.

§ 1.0 Serão nomeados pelo Governador,
com prévia aprovação:

a) da Assembléia Legislativa, os Prefeitos
-das Capitais dos Estados e -dos Municípios
considerados estâncias hidrominerais em lei
estadual; e

b) do Presidente da Repúblioa, os Prefei
tos dos Municipios declarados de interesse
da segurança nacional por lei de iniciativa
do Poder Executivo.

LEGISLAÇÃO PERTINENTE, ANEXADA
PELA COORDENAÇAO DAS COMISSOES

PERMANENTES

LEI N.o 5.449, DE 4 DE JUNHO DE 196B

Declara de interesse da segurança na
cional, nos termos do art. 16, § 1.°, alí
nea "b", da Constituição os Municípios
que especifica, e dá outras providências.

O Presidente da República.
Faço saber que o Congresso Nadonal de

ereta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1.0 São declarados de interesses da

segurança nacional, p:i:ra os efeitos do dis
posto no art. 16, § 1.°, alínea b, da Consti
tuição, os seguintes Municípios:

I - no Estado do Acre: - os de Brasiléia,
Cruzeiro do Sul, Feijó, Sena Madureira e
Xapurí;

II - nl() Estado do Amazonas: - os de
Atalaia do Norte, Barcelos, Benjamin Cons
tant, nha Gran<le, Iplxuna, Japurá, Santo
Antônio do Içá, São Paulo de Olivença e
Ua'upés;

III - no Estado da Bahia: - os de Paulo
Monso e São Francisco do Conde;

IV - no Estado <le Mato Grosso: - os de
Amambal, Antônio João, Bela Vista, Cáce

. res, Caracol, Corumbá, 19uatemi, Mato
Grosso, Ponta Porã e Porto Murtinho;

V - no Estado do Pará: - os de Almei
rim; óbidos e Oriximiná;

VI - no Estado <lo Paraná: - os de Bar
racão, Capanema, Foz do Iguaçu, Gualra,
Medianeira, Marechal Cândido Rondou, Pé
1'0113. D'oeste, Planalto, Santo Antônio do Su
doeste e São Miguel do Iguaçu;

VII - no Estado do Rio Grande do Sul:
- os de Alecrim, Bagé, Crissiumal, Dom Pe
drito, Herval, Horizontina, Itaqui, Jaguarão,
Porto Lucena, Porto Xavier, Quaraí, Rio
Grande, Santa Vitória do Palmar, Santana
do Livramento, São Barja, São Nicolau, Te
nente Porteia, Três Passos, Tucunduva, Tu
parendi e Uruguaiana;

VIII - no Estado do Rio de Janeiro: - o
de Duque <le Caxias;

IX - no Estado de Santa Catarina: - os
<le Descanso, Dionísio Cerqueira, Itapiranga,
São José do Cedro e São Miguel do Oeste; e

X - no Estado de São Paulo: - os de
Cubatão e São Sebastiã{).

Art. 2.0 Os Prefeitos dos Município! es
pecificados no artigo primeiro serão nomea
dos pelo Governador do Eatado respectivo,
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mediante prévia aprovação do Presidente
da Repúbllca.

Parágrafo único. se o nome escolhido
não merecer aprovação do Presidente da
República, este, IpOr intermédio do Ministé
rio da Justiça, comunicará ao Governador
do Estado sua <lecisão, devendo ser feita a
indicação de novo nome, <le.ntro do prazo de
10 (dez) dias, a contar daquela comunic·a
ção.

Art. 3.0 Nas faltas e impedimentos não
superiores a 7 (sete) dias, os Prefeitos, no
meados de acor<lo com esta lei, serão subs
tituidos na forma <ia disposto na Lei Orgâ
nica do Município.

Parágrafo único. Se a falta ou o impe
dimento do Prefeito perdurar ,por mais de
7 (sete) dias deverá ser nomeado novo Pre
feito para ·exercer o cargo, enquanto durar
o afastamento observado o disposto no ar
tigo anterior.

Art. 4.0 Os Prefeitos nomeados, nos ter
mos do artigo anterior serão exonerados
quando decaírem da confiança do Presiden
te da República ou do Governador do Es
tado.

Parágrafo único. Comunicado pelo Pre
sidente da República, por intermédio do Mi
nistro da Justiça, ao Governador do Estado,
que o Prefeito deixou de merecer confiança,
deverá ser imediatamente exonerado.

Art. 5.° Ficam respeitados os mandatos
dos llituais Prefeitos Municipais, cujos Mu
nicípios são declarados, por esta lei, de in
teresse da segurança nacional.

Parágrafo único. Até 30 (trinta) dias
antes do término <lesses mandatos, ou, no
caso de vacância do cargo, no prazo de 10
(dez) di.as, ajpÓs ocorrer a vaga, o Governa
dor do respectivo Estado deverá enviar ao
Presidente da República, o nome <lo Prefei
to a ser nomeado para o Município, para os
efeitos desta lei.

Art. 6.° Esta Lei entrará em vigor na da
ta de sua publicação.

Art. 7.0 Revogam-se as disposições em
contrário.

Br.asília, 4 de junho de 196B; 147.° d·a In
dependência e 80.° da República. - A. COS
TA E SILVA - Luis Antônio da Gama e
Silva.

Ob•. : Uaupés Ou Waupés - nome Indígena antigo
do Município que é hoje chamado São Gabriel da
Cachoeira.

PARECER DA COMISSAO
DE CONSTlTUIÇAO E JUSTIÇA

I - ,Relatório

É intento do nobre Deputado Randolfo
Bittencourt, através deste Projeto de Lei
n.O 1.9{)2, de 1983, excluir os Municípios de
L'label do Rio Negro,.Barcelose São Gabriel
da Cachoeira, no Estado do Amazonas, den
tre aqueles declarados de interesse da se
gurança nacionaL

Na justificativa o Autor acentua não ser
mais compatível com a fase de restabeleci
mento das franquias democráJticas que hoje
re'na em nosso País, a permanência da li
mitação à autonomia do referido Município.

É o relatório.

11 - Voto do Relator
Determina o Regimento Interno, em seu

art. 23, § 4.0, que €fite órgão Técnico se
manifeste apenas quanto aos aspectos pre
liminares da proposição em debate.
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Quanto ao mérito, dirá a douta Comissão
de Segurança Nacional

O art. 8.° da Constituição Federai disci
plina a competência da União. seu item
XVII C'uida das matérias sobre as quais
pode legislar. Dentre essas, encontra-se .a
permissão para editar textos sobre cumpri
mento na Constituição conforme a sua alí
nea a.

As matérias de competéncia da União são
aprecia-d'as pelo Congresso Nacional e sub
metidas à sanção do Presidente da Repú
blica, por torça do enunciado no art. 43 <lo
mesmo texto fundamental.

A fei,tura de leis ordinárias encontra-se
prevista no item ru, do art. 46, da Carta
Polltica.

Resta agora a Indagação relativamente à
legitimidade da ini-clativa, por parte de
lDepUttado 1ilederal. É que a Lei Maior reser
vou ao Poder :Executivo, a teor do art. 15,
§ 1.0, alínea "b" a iniciativa das leis que
declarem os Municípios como lSendo de inte
resse da segurança nacional.

Definida está, pois, a iniciativa de leis
quanto à -declaração. Cumpre agora verifi
car se estaria presente essa mesma exclu
sividade quanto à iniciativa para declarar
a exclusão.

Existe a regra geral do art. 56 da Lei
Política que declara:

"Art. 56. A iniciativa das leis cabe
a qualQlll€r membro ou comissão da Câ
mara dos Deputados ou do Sena<lo Fe
deral, ao Presidente da República e aos
Tribunais Federais com jurisdição em
todo o território nacional."

li: princípio de hermenêutica, aplicável à
hipótese, que as restrições hão de ser inter
pretadas restritivamente: "odiosa restr!n
genda, favorabilia ampliando".

A própria Lei Fundamental cuidou ,de
enunciar as restrições ao princípio geral
estatuído no art. 56. E o fez esta:belecendo,
dentre outros, nos seguintes artigos:

- 15, § 1.0, alínea "b": Município de in
teresse da segurança nacional;

- 40, item m: cargülS da Câmara dos
De'putados;

- 42, item IX: cargos do Senado Federal;
- 57: <lh"'€rsas hipóteses reservadas ao

Presidente da República;
- 65: lei orçamentária;

- 99, § 3.°: acumulação de cargos;

- 103: aposentadoria;

- 109: regime jurídico de servidores pú-
blicos;

- 115, item n: cargos d03 Tribunais.

Assim tendo elencado hipóteses de res
tríçõc.s, 'é de se entender que as mesII!'as
hão de ser consideradas exauridas. ASSIm,
quando não houver expressa exclusão quan
to à iniciativa, deve-se entender que o le
gislador a quis concorrente, disciplinada
pelo art. 56 da Lei Fundamental.

Se não existe expresso texto constitucio
nal reservando ao Presidente da República
ou -aos Tribunais a iniciativa de lei exclu
indo municípios da declaração de serem do
intere&S'e da segg;ura.nça !mciona! dere-se
aceitar que o deputado e o senador, oU qual
quer das comtssões das CII8aB Legisl'ativas, é

_competente para aJPI'€&eI1tar projeto de lã
nesse sentido.
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Por outro lado, também .é O1JQrtuno re·
oordaT-se que a deelaração de iutere~e d'a
segurança nacional fOi ato complexo: ini
cialmente houve o exame das razões pelo
Poder Executivo que, as achando substan
ciais, remeteu o projeto à consideração do
Parlamento. Este, por sua vez, -aferiu es.'.las
razões e emitiu juízo de valor, aceitando-as.
Todavia a manifestação parlamentar não
pode ser entendida como uma adesão in
condicional e perpétua.

Pode perfeitamente o Parlamento enten
der que já se acham superadas as razões
que motivaram a inclusão de determinado
município. ~, por isso mesmo, deve cessar a
autonomia relativa 'a que o me5mo foi sub
metido. Assim pensando, o Congresso Na
cional envia projeto, nesse sentido, ao Pre
sidente da República, que, se não concordar
oom a intenção, manifestará suas razões
de "e'to que, posteriormente, serão aprecia
das pelo Congresso, de forma soberana.

.EntendiC>, pois, que é facultado ao parla
mentar, pela sistemática constitucional vi
gente, o direito de apresentar projeto de lei
'eX'Cluindo município dec1arado de interesse
da segurança na'Cion!li1.

:Deve ser dito, relativ'amente a esta pro
posição, que os três municípios foram de
clarados de interesse da segurança nacional
atrav,és da Lei n.O 5.449, de 4 de junho de
1'968. É de se notar, todavia, que Banta Isa
bel do -Rio Negro originariamente era Ilha
Grande e que São Gabriel da Cachoeira é a
no'Va denominação d,e Uaoupés.

Face ao exposto, voto pela constitucio
nalidade e boa técnica legislativa (com duas
emendas) do Projeto de Lei n.o 1.902 de
1983 de autoria do nobre Deputado Ran
dolfo Bittenc:ourt.

Sala da Comissão, 28 de setembro de 1983.
-Lenrne Belém, Relator.

Emenda n.o 1
Substitua-se, na ement'a do projeto, Isa

bel do Rio Negro por Santa Isabel do Rio
Negro.

SaIa da Comissão, 28 de s'etembro de 1983.
- Leorne Belém, Relator.

Emenda n.o 2

Dê-se ao art. 2.0 do projeto esta redação,
renumerados os s,eguintes

"Art. 2.° O Tribunal Regional Elei
toral fixará dal:a para a eleição do Pre
feito e do Vice-Prefeito dos municípios,
referidos no artigo anterior, no prazo
máximo de sessenta dias da publicação
desta lei.

Parágrafo único. Os eleitos tomarão
posse imediatamente após a diplomação
e seus mand'atos findarão em 31 de de
zembro de 1988."

Sala da Comissão, 28 de setembro de 1983.
- Loorne Belém, Relator.

lU - Parecer da Comissão

A Comissão de CO'Ilstituição'.e ~ustiça, em
J:leunião plená:rj,a realizada hoj'e, oprnou,
contra o voto do Deputado D(ja1ma Bessa,
pela constiJlJucionalidad'e, juxidicidade e téc
nica legislativa:, com duas emendas, do Bro
j,em de LeI n.O 1.900/83, nos termos do pa
reee,r do Relamr.

IEllti'V<H'am pl.1e'senteos os. S!enhores Depu
1Jadoo: Boin1:fácio de Andrada, Presidente;
Le>oil'ne BeJJém, Vice-'Preslid€crl1!e; Ge'rson Pe
['es, Valmor Giav.a:rlina, José Genoino, Os
valdo Melo, Gm,gõnio Ne,to, Júlio Martins,
iRaimund:o Leite, Annando Pinheiro, Nilson
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GIbson, Mário .A.ss:a:d, EXtUÍSSon Soares, An
tônio Dias, Wagner Lago, Ademir Aindrade,
Theodoro Mendes, Ibsen PinheÍ1rO, Jooge
Med'auar, Amadeu Ge'ara, Joacíl Pereira,
G.astone Rig'hi, Rondon P,ach'eco e Dj alma
Bessa.

Sail,a da OOInissão, 28 de setembro de 1983.
- Bonifácio de Andrad:a, Presidente 
Leome Belém, Re'1a,tolr.

EMENDAS ADOTADAS PELA COMISSAO
iN.o 1

Su,bstitua-se, na ementa do projeto, Isa
bel do Rio Negro por Santa Is'abel do Rio
Negro.

iSa~a da oomissão, 28 de setembro de 1983.
- Bonifácío de Andrada, Presidente 
Leome Belém" RelatO'r.

N.o 2

Dê-se ao a,rt. 2.° do pro1eto esta red,ação,
renumeraodos os seguintes:

"Art. 2.° O Tribunal Regiona1 Elei
toral fixará data pa'l'a a eoIeiç'ão do P'l'e
feito e do Vice-Pref.eito dos Municípios,
referidos no artigo ante'r1or, no prazo
máximo de sessenta dias da publicação
desta lei.

ParágraJfo único. Os eleitos tomarão
'POsse imediatament,e após a d~plomação

e seus ma;ndatol'l findarão em 31 de
dezembro de 1983."

SalLa da Comissã,o, 28 de setembro de .1983.
- Bonifácio de Andrad:a, Preside,nte
Li!orne Belém, Relator.

PAiRiElCERJ DA COMISSÃO
DE SEGUR:ANÇA NAiCIONAL

I - 'Relatório

O Brojeto de Lei n.O L902, de 1983, tem
por objoetivo <1e,~caracte,ri2Jar como de inte
res&e da segu·rança na,cional os municípios
amazonen&ell de Santa Isabel do Rio N,egro,
Ba:r:celose São Gabriel da Cachoeira.

Alega o autor da Prqposta que "é inad
missível para os eleito:res dessas comunas
sel'em considerados incaJPazes de ele,gerem
os seus prefeitos. ( ... ) Ninguém me·lhOr do
que eIes iPa,ra decídil'em o qu,e lhes convém".

Nos exames das preHmilna,res, a Comissão
de Constituição 'e Jus'tiça, opinou, pela
constitucionalidalde, j,urklicid,ade e ad'equa
da técnica legis.lativa, com adoção de duas
emendas.

'Nos termos do u·rt. 7,1 do Regimento In
terno da Câmara dos Deputados, foi anexado
a este, o Projoeto de Lei n.O 2.235, de 1983,
de autoria do Deputado Arthur ViTgHio
Neto.

Nos termos do art. 28, § 15 do Regimento
Interno da Oâma'ra dos Deputados, compe'te
a esta Comissão exa:mina,r o mérit,o da pro
posta.

11 - Voto do iRelator
A inclusão dos municípios como á,rea de

tn te,resse da segurança nacionaU comiprome
te a ,autonomia política destas localidadoes.

,A exclusão dos municípios· de Sa,n:ta Isa
bel do Rio Negro, Baorcelos e Bãio Gahriel
da OaCJhÜ'elra reprcoSlenta o restabelecimento
do direito ina.Jienoável daJquelas comun·ídades
de poder livremente, escolher seus legitimos
l'epre.5Jentantes, em eleições livres e di1'etas.

O fortaUecimento do município como a
unida'de básica do sistema fede'rat.ivo é o
caminho mais' eficiente para assegurar a
esta'bilidule politdoo-inst:Ltucionai nooe.s.sâil"ia
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ao desoo'Volvimen>to harmonioso - objetivo
básico da doutrina da segrurllluça nlllcional.

O Broje'to de Lei !l.0 1.902, de 1983, esta
beIere, também que a eleiç'ão do Prefeito e
Vi(le-lJ?["e~eioto daQ'-sc-,á no prazo de 60 (ses
senta) roas, a conta;r da publicação dess'a
lei.

lA Lei n.O 7.1100, de 27 de outubro de W83,
,estabelece no s€'u art. 1.0:

",As e~eições para Pref,eito e Viee-Pre
:f'€ioto, tios Municípios que forem desca
,racteori2laodos como de interesse da se
gurança nacional, .serão 'realizadas a
!partir de 6 (seis) meses após a data da
'Vigência ue Lei {);u decreto-lei que ope
ra:r a descaracteri21ação."

Obj'eti'Vando, pOlfta.n:to, compa:tihi'lizar a
pr{)1pOSta do autor com o já disposto no re
cente docume'uto leigal, a:presento, à consi
deração des&a OoInissão, Emenda alt,erando
o disposto no a:rt. 2.° do Brojeto.

Votamos pela aprovação do Projeto de Lei
n.O 1.·9'02, de 1983, com a nova r,edação dada
ao rurt. 2.° pel!'a Emenda, e'Ill anex:o, e com
a adoção de apelnas a Emenda n.O 1 apro
v.ada na Comissão de constituição e Jus
tiç'a.

Saua da Comissão, ode de
1983. - Francisco Rollemberg, Relator.

PRQ.W)TO DE LEI N.D 1,19.02, DE 19&3

Exclui dentre os considerados de in
teresse da segurança nacional 0'3 mu
nicípios de Isabel do íRio Negro, Barce
los e São Gabriel da Cachoeira, no Es
tado do Amazonas.

Emenda n.O

Dê-se ao art. 2.° do Projoeto a ,s·eguinte
redaçãio:

"Art. 2.0 A J,ustiça Eleito'ral fixaórá a.
data das eleições, pam Prefeito e Vi'ce
Prefeito dos Municípios de que trata o
aTt. 1.0, a se,rem realizadas a partir de
fi (seis) meses após a data da v:Lgência
d e'sta lei."

Sa:la da Comissão, de de
1983. - ítalo Conti, P,re~idenie da Comissão
de Segurança Nadonal- Francisco Rollem
berg, Relator.

m - Parecer da Comissão
tA Comissão de Segurança Nacional, em

sua Reunião Ordimi<ria do dia 30 de novem
bro de mU noV'ecentoc, e oitenta e três, opi
nou, unanimem'ente, pela aprovação do
Proje·to de Lei n.O 1. 902, de 19,83, que "ex
clui, dentre os conslideraodos de intmes;,e da
SeguJ1anç'a Nacional, os Municípios de Isa
bel do Rio Negro, BaI'celos e São Ga,'briel
da Ca'choeira, no Estado do Amazonas"
(Anexado o Proj'eto de Lei n.o 2.235/83),
com Emenda, e com adoção da Emenda nú
da mero 1 e pela re1eição d'a Emenda n.o 2
da Comissão de Oonstituição 'e Justiça, nos
termos do PamceT do Relatolf.

&tiveJram presentes {)B Se'nhor'es Depu
tados: ítalo Con:tI, Bpesíd-ente; Pranciiseo
RoUemool1g, iRellRltor; Farabulini Júnior, Ru
ben FigJueiró, Sebastião Ourió e Ruy Lino.

,Sala da Comissão, 30 de novembro de
J.983. - ítalo Conti, Pre&idente - Francisco
Rollemberg, Re[a:tor.

EMIDNDA AlDOTADA P:ELA 'OQMISSAO
Dê-lge ao art. 2,0 do Bro,jeto a s,eguinte

J1edação:
"Art. 2.0 A J,ustiç,a Eleitoral fixa:rá a

da-ta da.s e1:e4ções pa'l'a Pired:eito e V'ice-
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,prefeiúo dOl3 Municipios de que t,r-ata o
'llirt. 1.0, a serem realizadas a pa:I"tir de
6 (seilS) mMeS aipÓs a data da vigêncIa
desta lei."

SaJ111 da Com1ssão, 30 de novembro de 1983.
-ítalo Conti, ITesÜ!deiI1Jte - Francisoo RoI
lem:berg, ~elator.

PROJETO DE LEI N." 2.029-A., DE 1983
(Do iPoder Executivo)

MENSAGEM N.o 328/83
Autoriza a reversão ao Município de

Barra do Garças, Estado de Mato Gros
so, do terreno que menciona; tendo pa
receres: da Comissão de Constituição e
Justiça, pela constitucionalidade, juri
dicidade, técnica legislativa e, no mé
rito, pela aprovação; e, da Comissão de
Agricultura e Política Rural, pela apro
vação.

(Projeto de Lei n.o 2.029, de 1983, a
que se referem os pareceres.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. l.",Fica o Poder Executivo autoriza

do a promovera reversão ao Município de
Barra do Garças, Estado de Mato Grosso,
do terreno, com área de 150,6300 ha (cento
e cinqüenta hectares e sessenta e três ares),
sHuado naquele Município, doado à União
Fe<ieral, através da Lei Municipal n." 98.
de l." de março de 1955, e da Escritura PÚ
blica de Doação, de 1.° de março de 1957,
transcrita no Cartório do L" Ofício do Re
gistro de Imóveis da Comarca de Barra do
Garças, às fls. 358, do Livro n.o 3-C, sob o
n." 1. 784, em 11 de março de 1957.

Parágrafo único. As benfeitorias erigi
das no terreno pela União Federal serão
transferidas ao Município de Barra do Gar
ças, independentemente de indenização.

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

MENSAGEM N." 328, DE 1983,
DO PODER EXECUTIVO

Excelentíssimos Senhores Membros do
Congresso Nacional:

No.> termos do art. 51 da Constituição Fe
deral, tenho a honra de submeter à eleva
da deliberação de Vossas Excelências,
acompanhado de Exposição de Motivos do
Senhor Ministro de Estado da Fazenda, o
anexo projeto de lei que "autoriza a rever
são ao Município de Barra do Garças, Es
tado de Mato Grosso, do terreno que men
ciona".

Brasília, 30 de agosto de 1983. - João Fi
gueiredo.

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N." 128, DE 23
DE AGOSTO DE 1983, DO SENHOR MI
NilSTRO DE ESTADO DA FAZENDA.

Excelentissimo Senhor Vice-Presidente da
República, no exercício da Presidênéia da
RepúbIlca.

No anexo processo, cogita-se da reversão
'ao Municipio de Barra do Garças, Estado
de Mato Grosso, do terreno, com a área de
150,6300ha, situado naquela Municipalidade.

2. Fora esse terreno doado à União Fe
deral pelo aludido Município, nos termos
da Lei Municipal n.O 98, de l.0 de mllirço de
1955 e da Escritura Pública de 1.° de março
doe 1957, transcrita no Cartório do Registro
de Imóveis da Comarca de Barra do Gar
ças, Mato Grosso às fls. 358, do Livro n."
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3-C, .sob o n.o 1. 784, em 11 de março de
1957.

3. Tratando-se de doação sem encargo,
aceitou-a a União Federal, através do des
pacho de 17 de novembro de 1978, do Dl'.
Procurador-Chefe da Procuradoria da Fa
zenda Nacional no Estado do Rio de Ja
neiro.

4. Destinou-se essa área à instalação de
Posto Agropecuário de Ba,rra do Graças 
MT. Ocorre, porém haver o Ministério da
Agricultura se desinteressado do imóvel
doado, razão por que S. Ex." o senhor Mi
nistro da Agricultura anui à reversão da
quele bem ao Município doador.

5. No que tange às benfeitorias erigidas
no terreno, pela União Federal, sugere o
Ministério da Agricultura seja dLspensada
a indenização pelo Município de Barra do
Graças - MT.

6. Por outro lado, o Serviço do Patri
mônio da União e a Secretaria Geral deste
Ministério opinam favoravelmente àquela
medida.

7. Nessas condições, acolhendo esses pa
receres, tenho a honra de submeter à ele
vada apr,eciação de Vossa Excelência o ane
xo projeto de mensag.em ao Congress'o Na
cional, acompanhado de anteprojeto de lei.
que consubstancia a medida proposta.

Aproveito a oportunidade para renovar a
Vossa Excelência os protestos do meu mais
profundo respeito. - Ernane Galvêas, Mi
nis,tro da Fazenda.

PARECER DA COMISSÃO
DE CONSTI'I1UIÇAo E JUSTIÇA

I - Relatório
O presente projeto de lei, de autoria do

Poder Ex€cutivo, pretende autorizar a "re
versão ao Município de Barra do Garças,
Estado de Mato Grosso, do terreno, com
área d€ 150,6300 ha (cento e cinqü€nta hec
tares e sess€nta ,e três ares), situado na
quele Município, doado à União Federal.
através da Lei Municipal n.o 98, de 1.0 de
março de 1955, e da Escritura Pública de
Doação, de 1.0 de marÇO de 1957". As ben
feitorias serão transferidas, independente
mente de indenizaçãO'.

Exposição de Motivos do Ministro da Fa
zenda, que acompanha a Mensagem pre
sidencial, ,esclarece:

"4. Destinou-se essa área à instala
ção de Posto AgrOp€cuário de Barra do
Garças - MT. Ocorre, porém, haver o
Ministério da Agricultura s'e desinte
ressado do Imóvel doado, razão por que
S. Ex." o senhor Ministro da Agricul
tura anui à reversão daquele bem ao
Município doador.

5. No que tange às benfeitorias eri
gida.., no terreno, pela União Federal,
sugere o Ministério da Agricultura seja
<lispensada a indenização pelo Muni
cipio de Barra da Garças - MT'

6. Por outro lado, o Serviço do Pa
trimônio da União e a Secretaria Geral
deste Minis1iério opinam favoravelmente
àquela medida."

É o relatório.

D - Voto do Relator
Nada exi.ste que possa impedir a trami

tação legislativa deste projeto, eis que fo
ram obedecidos os mandamentos funda
mentais quanto:

à competência legislativa da União
(art. 8.", item XVII, allnea b);
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à ~tribuição do Congresso (art. 43,
eaput) ;

- ao processo legislativo (art. 46, item
III)e

- à leg,itimidade da iniciativa concorren
te (art. 56), que não sofre restrição de ex
clusividade.

A técnica legislativa utilizada é correta.
No mérito, o projeto merece se,r aprova

do. A justificativa é conveniente para a
União e para o Município.

A exigência de prévia autorização le.gis
la:tiva decorre da norma inscrMa no art. 67
do Código Civil e do reiterado entendimen
to da douta Consultoria Geral da Repú
blica (Pareceres n."s 525-H, 1-239 e L-OO.7).

Pelo exposto, voto pela constitucionali
dade, juridicidade, boa técnica legislativa
e, no mérito, pela aprovação do Projeto de
Lei n." 2.029, de 19S::',

Sala: da CC'lnissão, 27 de setembro de 1983.
- Nilson Gibson, Relator.

DI - Parecer da Comissão
A ComLssão de Constituição e Justiça,

em reunião de sua Turma "B" realizada
hoje, opinou unanimemente pela constitu
cionalídade, juridícidade, técnica legislativa
e, no mérito, pela aprovação do Projeto de
Lei n.O 2.029/83, nos termos do parecer do
r,elator.

Estiv,eram presentes os Senhores Depu
tados: Brabo de Carvalho e Leorne Belém.
Vice-Presidentes; Gerson Peres, Valmor
Giavarina, Gorgônio Neto, Djalma Bessa,
Jorge Arbage, Nilson Gibson, Júlio Martins,
Jorge Medauar, Osvaldo Melo, Raimundo
Leite, Ernani Sátyro, Raymundo Asfóra,
Arnaldo Maciel, Rondon Pacheco, João Gil
berto, Otávio cesáriO', Egídio Ferreíra Lima,
Ibsen Pinheiro, Amadeu Gearae Darcilio
Ayres.

Sala da Comissão, 27 de setembro de 1983.
Brabo de Carvalho, Vice-Presidente noexer
cicio da Presidência - Nilson Gibson, Re
lator.

PARECER DA COMISSÃO
DE AGRICUL'TIURA E POLÍTICA RURAL

I - Relatório

Originária do Poder Executivo, a propos
ta em exame foi encaminhada à apreciação
do Congresso Nacional pela Mensagem n.o
328/83, conforme o disposto no art. 51 da
Constituição Federal.

Objetiva a proposição autorizar a rever
são ao Município de Barra do Garças, Es
tado de Mato Grosso, de um terreno de
150,6300 ha, localizado naquele Município,
que foi doado à União Federal pela Lei Mu
nicipal n.O 98, de l.°-3-55, ficando transferi~

das as benfeitorias ao município.
Argumenta o Sr. Ministro ,de Estado da

Fazenda, cOBforme pareceres do Serviço do
Patrimônio da União e da secretaria Geral
daquele Ministério, que, em face do desin
teresse do Ministério da Agricultura velo
imóvel doado, destinado à instalação de
Posto Agropecuário, d.eve ser feita a rever
são do imóvel ao doador.

A Comissão de Constituição e Justiça
opinou pela con&titucionalidade, juridicida
de e técnica legislativa do projeto.

:Êl atribuição deste órgão técnico, de acor
do com o art. 28, § l.0 do Regimento Interno
da Câmara dos Deputados, manifestar s0
bre o seu mérito. Quanto a esse ,aspec~
entendemos que ele merece ser ll-provado,
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pOÚl O Ministério da Agricultura, beneficia
do pela doação, se desinteressou pelo imó
vel.

11 - Voto do Relator

Pelo exposto, somos pela aprovação do
Projeto de Lei n.o 2.029, de 1983.

Sala da Comissão, de de
1983. - Renato Cordeiro, Relator.

111 - Parecer da Comissão
A Comissão de Agricultura e Política Ru

ral, ·em sua reunião ordinária do dia 24 de
nov'embro de 1983, opinou, unanimemente,
pela .aprovação do ,Projeto de Lei n.o 2.029/83,
do Poder Executivo (Mensagem n.o 328/83),
nos termos do parecer do Relator, Deputado
Renato Cordeiro.

Estiveram present€S os Senhores Depu
tados: Iturival Nascimento, Presidente; Re
nato Cordeiro, Relator; Maçao Tadano, José
Mendonça de Morais, Antônio Gomes, Alci
does Lima, João Paganefia, Jonas Pinheiro
da Silva, Reinhold Stephanes, Fabiano Bra
ga Cortes, Fernando G<lmes Pedro Ceolin,
Hélio Dantas, Ivo Vanderlinde, Oswaldo Li
ma Filho, Aroldo Moletta, Marcondes Pe
reira, Saramago Pinheiro, João Carlos De
Carli, Jorge Viana, Santinho Furtado, CeI-
~er~~J~a~~:ni~~IOs Vinagre, Levy Dias e

Sala da Comi.ssão, 24 de novembro de 1983.
Iturival Nascimento, p,r,esidente - Renato
Cordeiro, Rela.:or.

PROJETO DE LEI N.o 2.567-A, DE 1983

(IDo Sr. Airy Kffuri)

~stitui o Dia da ~idariedade ao
povo libanês, e dá. outras providências;
tendo pareceres dos relatores designa
dos pela Mesa, em substituição às Co
missões de: Constituição e Justiça, pela
constitucionalidade, juridicidade e téc
nica legislativa; e, de Relações Exte
riores, pela aprovação.

GProjeta de Lei n,o 2.567, de 1003, a
que se referem os pareecres.)

O Coo,gl'eslSO Nacional deCl'eta:

Art. 1.0 É instituído o "Di'a da 8ol1da.rie
'liade ao povo libanês", a seI!' comemor3Jdo
a 22 de novembro de C'llida ,llifiO.

Art. 2.0 Esta lei entra.riÍ mn vigor na
data de sua publicação, revogadas' as dis
posições em contrário.

Justificação

O dia 2Q de novembro é 'a data nllicion,al
do Líbllino, quando o seu povo comemora ,lli
IndependêncIa daquele Pais amigo. É sabido
que as relações dos povos -brasileiro e liba
nês se estreitaram, ,ao longo dos anos, com
uma intensa imIgração para nosso Pais e,
com isso, ,a origem de uma, gra:nde e exte,nsa
gexação de descend,entes de libaneses.

Temos, hoje, ,em ,todoo os mais diferentes
setores de noos.a sociedade pessoa.s cujas
raÍEes s,e enCOilltram no IJbano, de onde são
oriundos se,tiS familiares. !Nada: mais opor
tuno, ne.ste momento em 'que· o Líbllino en
frenta dificuldades inten8a.s no âmbito in
terno, de tornllJrmoB ,aquela ,data, de tão
grande sLgrnficaOO pllJI'a oou povo, como
sendo um meio de empresta.rmos a nossa
solidariedllide, a quem nunca nos faltou n.a
compreensão e na amizade, e aoo que aqui
chega'l.'3Jm prura 'rllidicar-se, e:fetivam.ente,
em no.s.so País.

11: é em nome dessa amizade que propo
nho seja iInsltituído o Dia da. Solidariedade

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

do povo brasileiro ,ao pü'VO libanês, da,ndo
mais siJgnificado às festividades cam que
se,us descendentes diretoo e indi:retos que
aqui vivem, comemoraom e relembram sua
Data Nacional.

Sala da.s Sessões, 3,1 de outubro de 19'83.
- Ary Kffuri.

PAlREOElR DO fRELAII'OR íDES:uGNAlDO
nu MESA EM SUBSTlTUIÇAO A

caMI:SSAO IDE CONíSTITUlIÇAO
E JiUSTIÇA

I - Relatório

o nobre iDe!Putado Airy Kffuri tem por
eseopo, a,través desta proposição, instituir o
"Dia da Solida.riedade :ao ,povo liJbanês", a
ser comemorado a 2·2 de nov,embro ,de ca:da
ano.

Aeentua a justifica'tiva:

"O dia '22 de novembro é -a data na,
cional do Libano, quando o seu povo
Icomemora a IndependêncIa daque~e

país amigo. É sab'do que as relações
dos povos brasHeiro e, libanês .seestrei
taram, ao longo dos anos, com urna, in
tensa imigração ,para nosso Pais e, com
isso, a origem de uma grande ,e extensa,
geração de descendentes de lihaneses.

Temos, hoje, em todos os mais di,fe
rentes setores de nooea sociedrude pes
soas cuja-s raízes se' enconkam no
Libano, de onde são oriundos seus fa
,mi'iares. N3Jda: ma;is oportuno, nes'te
momento ·e,m qU!e o Líbano ,enfre'nta
dificuldades intensa.s no âmbito inter
no, ,~e tornarmos aquela data, ·de tão
g1r.ande significooo para s,eu povo, como
.sendo um meio de emprestarmos ·a nos
sa soUdariedade, a quem nunca nos
faltou na compr:eensão ·e na 'amizade, e
aos que llJqui che.g;aram para radicar-se,
,efetivamente, em nosso Palli."

É o relatório.

TI - Voto do Relator

.A solidariedooeao povo libanês, obje.to
deste projeto, não :traz em sua esteira eo
notações políticas que poss8Jm comprome
<te·r nosso rel3JCionamento diplomático. To
davia, ,esse ângu10 da questão se,rá deyida
mente ,examinado pela douta Comissão de
Relações Exteriore's.

No que tange 8J0S a,spectos de constitucio
naU,da,de, jl1ridicidade e técnica Iegislativa,
nada a opor.

Sala da Oomissão,
Gibson, :Relator.

O SR. PRESIJD~ (Flávio Marcílio) 
Conc,edo a pa:lavra 'ao Sr. Deputado Edison
Lobão pa.ra pro.ferir ,parecer da Comissão
,00 lRelações Ex!teriore5, n'lli qualidade deRe
la1;or de''>ignado pela Mesa.

OSlR. !EJD]JSQN" LOBÃO (IPIDS-MA. \Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Pl'opõe o
Deputado Ary Kffuri qU!e se institua o Dia
de Solidarieda:deao povo liba,nês, a ser co
memorllido no dia 22 <ie novembro de cada
ano. A Comissão de IRoelações Exte'oores,
eXllimina.ndQ a propositura, conclui que nada.
tem 'a opor. Por conseguinte, pela pal.avra
do Relator, propõe que seja aprovado.
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PROJETO DÉ LEI N.o 2.761-B, DE 1980
(Do Senado 'Fede'l'al)

Altera os artigos 80 e 81 da Lei n.o
5.988, de 14 de dezembro de 1973, e dá
outras providências; tendo pareceres:
da Comissão de Constituição e Justiça,
pela constitucionalidade, juridicidade,
tOOnica legislativa e, no Illérito, pela
aprovação; e, da Comissão de Educa
ção e Cultura, emitido em aUdiência,
pela aprovação, com emenda. Parece
res à emenda de plenário: da Comis
são de Constituição e Justiça, pela
constitucionalidade, juridicidade e téc
nica legislativa; t, da Comissão de Edu
cação e Cultura, pela aprovação.

(Proi'eto de Lei ri..o 2. 761-A,c1e 1'980,
,emendado ·em Plenário, 'a que se refe
rem 00 parece.res.)

O Oongr,esso N8Jcional decreta:
Art, 1.0 Os 'artigos 80 ,e 811 da LCti n.o

5.9'88, de 14 de dezembro de 19,73, passam
a vigooar com a seguinte redação:

"AJrt. 80. A alienação de obre. de
,rurte, salvo conv,enção contrária, não
importa na alienação ckJ direIto de re
produção nem nó de exposição pública
com fins de lucro, os quais permane
cem rese'rvados ao ,autor e seus herdei
ros, peloo prazos. previstoo MS'lia Lei.

!Art. 81. P3Jra poder copia.r ou re·
produzk com fins de lucro, nas meSIDa,s
ou em outras .diimenBÕes, e por qUJalqu€Il"
meio ou processo, as obras de arte exis
tentes em museus ofictais e coleções
particulares, é necessário o prévio e ex
presso consentimento de seus autores.

Parágrafo único. Quando as rópias ou
(reproduções ,tiver,em finaltdad,e comell.'
clal, devem sera.ssegUl"ados, em con
venção, 00 dil'eitos do autor."

Art. 2.0 Esta Lei entra em vigor na data
de sua publicação.

,AJrt. 3.° fRevogam-.se as disposições em
contrário.

Senado Federal, 10 de wbri' de 19S{). 
Senador Luiz Viana, P'residente.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI N.O 5.988, DE 14 IDE
!D®ZIElM!BiRO iDE 1973

Regula os direitos autorais, e dá ou
tras providências.

0AiPíTUL0 NI

Da Utilização de Obras de Arte 'Plástica
Art. 80. ,salvo convenção em contrário,

o autor de obra.s doe 3JI'te plástioa,ao ,a.1ienar
o objeto em que ela se ma:teri,aliza, troans
mite ao adquLrente o ruir,eito de reproduzi-la
ou de eX!pô-~a lliO público.

AJrt. 81. A autorizaçáQ pllira reproduzir
ohra de 'aIl'te plástica, por quaJquer proces,
so, deve constar de documento, e se pre
sum'e one1'osa.

P AiREOER. IDA GOMISS~

DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA

I e 11 - Relatório e Voto do Relator
O Projeto n.O 2.761/80, do Sen:ado Fe'

deral, onde foi in:ici,a,'mente apresentado
pelo ilus,tre Senador J'3Jrbas Passarinho, em
pouco ou nada alteroa o sentido original da
lei que ,reguLa 00 direi:tos autorais, ao man
ter a opção da convenção em oonkárto.
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Preenche os ,requisitos deconstituciona
lidade juridicidade e técnica legisllativa,
que devem ser, por norma regimental, ana
lisados nesta ComiS8ão de Constituição e
Justiça.

PeIa mzãoapontwda no primeiro pará
g1rafo, opinamos f,avol1avelmente·, inclusive
quwnto ao méri,to, que entendemos dividiíl"
com a OomilSSão de Educ1ação e Cu:ltm.a,
que foi consuItadano Senwdo e, salvo me
lhor juizo, o deve ser também na Câmara
dos Deputa-dos.

Sa1a da Comissão, 2Q de maio de· 19100. 
Altair Chagas, Relator.

m - Parecer da Comissão
iA Comissão de Constituição e Justiç'a,

em re·união de sua Turma "B" opinou, un.a
nimemente, pela constitucioruaJ.i.dade, juri
dicidade, .ooa; técnica legislathna e, no mé
rito, pela aprovação do Projeto n.o 2.761,
de 1980, nos termoo do parece,r do Relator.

,Estiveram presentes 00 8enJhOil'CS Depu
tadoo: Elrnani Satyro, Presidente; Altair
Ohaga;s, lReLllioor; FlI!ancjs.oo Benj'amim, Go
mes da Silva, JOão Gi1berto, LázM'iO Car
Y'al'ho, Marcelo Oerqueira, Osv,aldo Melo,
Paulo Pimentel e Twrcisio Delgado.

SaJIa da Comissão, 22 de maio de lGOO. 
Ernani 'Satyro, !Presidente - Altir Chagas,
Relator.

iREQUElRTIMlElN'I1O DE u\JUlDI~IA

Of. n.O 74/80

Bmsília, 11 de junho de 1980.
A Sua Exc~lência o Senhor
Deputado Flávio Marcílio
DD. IPresJ,c1ente dai Oâmara d05 Deputados
Senhor iPJ.'IE\Sidente:

Atendendo à deUberação unânim'e desta
Oomissão, em reunião de sua Turma "iB",
Tealiza;d/a em 22 de maio de 1900, solicito a
V0S8a Excelênci.[l; que 'a Ooonissão de Edu
cação e Cultura se pronuncie sobre o 'P!ro
j'eto n.o 2.7161/80, do Senado F1ederal, que
"rulteroa os artigos. 80 e 81 da Lei n.o 5.988,
de 14 de dezembro de 197(3, e dá outras pro
vidênctas".

Na oportunidade, ir.enovo :a Vossa Exce
lênCÍ>a os meus protestos de estima e con
side.ração. - Ernani Satyro, Bresldente.

P:AiR!OOER DA OOMISSiAO
DE 'EDUCAÇãO E OULTURA

I - Relatório
Procedente do Senado Federal, o projeto

de lei em exame destina-se a alterar os ar
tigos 80 e 81 da iLeidos Dire'to.s Autorais
(Lei n.O 5.988/73), os quais dispõe sobre a
utilização de obras de arte plástica.

PrescreYe a legislação atual que a aliena
ção de obra de arte plástica conf,ere ao ad
quirente o direito de reproduzí-Ia ou expô
la ao público, salvo convenção em contrário.
E que a reprodução d·epmde sempre de au
torização escrita do autor, presumindo-se,
em qualquer caso, que seja onerosa.

Propõe o Senador Jarbas Pas.sarinho (au
tor da propositura) a inversão da situação
apresentada, isto é, que o direito autoral
não se transfira ao adquirente, a não ser
que convencione o contrário.

A proposta legislativa, portanto, em nada
inova o direito do a.utor; apenas dificulta
sua transmissão, o que, embora timidamen
te, parece-nos contribuir para protegê-lo.

Não é novidade para nenhum de nós a
luta permanente que trava o artista neste

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçào I)

pais para sobreviver do produto de sua cria
ção. E, se o consegue, mais acirrada se to~a
a batalha quando se tr'ata de preservaçao
de sua disponibilidade patrimonial e moral
sobre a obra que p.roduziu. Muitos são os
casos de intelectuais que praticamente re
nunciam a seus direitos autorais em troca
do valor material do produto de sua inteli
gência privilegiada. Hoje a proteção legal
aos responsáveis .por nossa produção literá
ria, científica e artística é muito mais efi
ciente do que em époC'as pretéritllS, quando
se limitava a uma simples declaração de
direitos. Se dificuldades subs1stem, devem
se mais à crise sócio-econômica por que
passa o Pais do que propriamente à impre
visão legislativa.

O projeto propõe alteração sobretudo
formal e com o mesmo intuito, sugerimos
emenda ao art. 80, eis que, por um lapso, °
projeto se refere simplesmente a "obra de
arte" e não a "obra de arte plástjca", con
forme se intitula o capítulo ITI da Lei de
Direitos Autorais. Ocorre que a divisão em
títulos ou capitulas visa facilitar a ordena
ção jurídica e não a regular a matéria. Tal
como está escrito no proj eto, parece que o
dispositivo refere-se às obras de arte em
geral, e não, especificamente, à.'l de arte
plástica. Em se tratando de prescrição legal,
não pode haver equivocas, principalmente
porque llS demais modalidades a;rtisticas já
estão devidamente protegidas por outras
disposições legais. SOmente com a finali
dade de aperfeiçoá-lo apresentamoo a
emenda anexa.

Quanto ,à alteração proposta ao art. 81
da Lei n.O 5.988/73, trata-se de adaptação
às disposições anteriores. Como o direito de
propriedade sobre a obra de arte será in
transferível como norma geral, evidente
mente a faculdade de reproduzí-Ia ou de
expô-la com fim lucrativo dependerá de ex
presso consentimento de seu autor. Com
pIementa-se o dispositivo com parágrafo
único determinando que os interesses co
merciais de ambas as partes sejam estabe
lecidos em convocação, assegurando-lhes,
portanto, a liberdade contratual.

11 - Voto da Relatora

·SOmos pela aprovação do Projeto de Lei
n.O 2.761, de 1980, oom a menda anexa.

Sala da Comissão, 2 de junho de 1982. 
I,-ygia Lessa Bastos.

fElMENDA

Adite-se a palavra "plástica" à expressão
"obra de arte" no texto proposto para o
art. 80 da Lei n.o .5.988/73, contido no art. 1.0
do projeto.

Sala da Comissão, 2 de junho de 1982. 
Lygia Lessa Bastos.

nl - Parecer da Comissão

A Comissão de Educação e cultura, em
sua reunião ordinária, realizada em 2 de
junho de 1982, opinou, unanimtmente, pela
Aprovação, com Emenda, do Projeto de Lei
n.O 2.761/80, do senado Federal, qUe "al
tera os arts. 80 e 81 da Lei n.o 5.988 de 14
de dezembro de 1973, e dá outras providên
cias", nos termos do parecer da Relatora,
Sra. Lygia Lesoo. Bastos.

Estl\'eram presentes os senhores Depu
tados: João Faustino, Vice-iPresidente, no
exercicio da Presidência; Lygia Lessa Bas
tos Darcllio Ayres, Braga Ramos, Alcir Pi
menta, Jaulo Marquell, Alvaro Valle, Carlos
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Sant'Ana, Leur Lomanto, João HercuIIno,
José Torres e Francisoo de Castro.

Sala da Comissão, 2 de junho de 1982. 
;João Faustino, Vice-Presidente, no exercí
cio da Presidência - Lygia Lessa Bastos,
Relatora.

EMENDA ADOTADA 'PiElLA COMISS1l.0

Adite-se a palavra "plástir:a" à expressão
"obra de arte" no texto proposto para o
art.. 80 da Lei n.O 5 ..988/73, contido no art. 1.0
do projeto.

Sala da Gomi&~ão, 2 de junho de 1982. 
;João Faustino, Vice-presidente, Presidente·,
no exercício da Presidência - Lygia Lessa.
Bastos, Realtora.

EMENDA OFERECIDA EM PLENARIO
Dê-se ao art. 80 da Lei n.o 5.988 de 14 de

dezembro de 1973 de que trata o ,art. 1.° do
Projeto a seguinte redação:

"krt. 80. Salvo convenção em con
trário o autor de arte plástica, ao alie
nar o objeto em que ela se materializa,
não t:r.ansmite ao ad'quirente o direito
de reproduzi-la ou deexpâ-Ia ao pú
blico."

Sala das SeS8õcs, 6 de Junho de 1983. 
Francisco Benjamim..

Justifica-se a presente emenda pela ne
cessidade de aprimoramento do Projeto no
sentido de melhor explicitar a preservação
do ilireito do autor. - Francisco Benjamim.

PARECER DA COMI'SSAO
DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA

I - Relatório

O Projeto de Lei n.O 2.761-A, de 1980, do
Senado Federal, objetiva modifícar os art·s.
80 e 81 da Lei n.o 5.988, de 14 de dezembro
de 1973, que "regula os direitos autorais, e
dá outras providências".

Nesta Casa, com a presente Emenda, o
Deputado Francisco Benjamim propõe pllira
o texto do art. 80:

·'Art. 80. Salvo convenção em con
trário, o autor de ·arte plástica, ao alie
nar o obJetivo em que ela se materializa,
não transmite ao .adquirente o direito
de reproduzi-la ou de expô-la 'ao públi
co."

E a justifica nos seguintes termos:
"Justifica-se a presente emenda pela

necessidadle de aprimoramento do Pro
jeto no sentido de melhor explicitar a
preservação dodiireito do autor,"

A Emenda foi submetida às Comissões de
Constituição e Justiça e de Educação e Cul
tura.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

A Emenda sob ,exame não fere dispositivo
constitucional, não viola princípio jurídico,
nem se contrapõe à técnica de elaboração
das leis.

Nessa conformidade, opinamos por sua
constitucionalidade, juridlcldade e técnica
legIslativ.a.

É o voto.
Sala da Comissão, 11 de agosto de 1983. 

Osvaldo Melo, Relator.

111 - Parecer da Q)missão

A Comissão de Constituição e Justiça, em
reunião de sua Turma "B" il"€allzada hoje,
opinou unanimemente pela constitucionaJl-
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dade, juridicidade e técnica leg:Lslativa da
Emenda oferecida em Plenário ao Proleto
de Lei nP 2.761-A, ,de 1980, nos termos do
parecer do relator.

Estiveram presentes os Senhores Depu
tados: LeoQ<rne Belém, Vice-Presidente; Ar
mando Pinheiro, Nilson Gibson, Rondon Pa
checo, Osvaldo Melo, Joacil Peretra, João
Divino, Otávio Cesálrio, Valmor Giavarina,
Guido Moesch, Egidio Ferreira Lima, Gomes
da Silva, Elquisson Soares, Raimundo Leite,
Jorge Medauar e Aluízio Campos.

Sala da Comissão, 11 de 'agosto de 1983.
- Lwrne Belém, Vice-presidente no exer
cício da Presidência - Osvaldo Melo, Re
lato,r.

PARECER DA COMISSãO
DE EDUCAÇãO E CULTURA

I - Relatório

O projeto, oriundo ,do Senado Federal, de
iniciativa do ex-Senador .Jarbas Bassarinho,
visa à modificação da Lei n.o 5.988/73, que
regula ,a proteção dos direitos autorais. Es
pecificamente, pleiteia a alteração do art.
80, para mant€r com o autor o direito de
reprodução e de exposição de obra de arte
plástica, mesmo quando tenha ocorrido a
sua alienação, salvo ,convenção que as par
tesestabeleçam ,em contrário.

A matéria já fora examinada por esta
Comissão de Educação e Cultura, aprovada
através ,de parecer da Deputada Lygia Lessa
Bastoo.

O que ora se examina é a emenda apre
sentada em plenário pelo Deputado Fran
cisco Benjamim, que não discorda do mé
rito, restringindo-se a apresenta.r o ,assunto
sob outra modalidade redacional.

11 - Voto do Relator

Inexis<tindo modificacão de conteúdo
quanto à proposição original, somos pela
aprovação da emenda de plenário.

Sala da Comissão, 30 de novembro ,de
1983. - Rômulo Galvão, Relator.

III - Parecer da Comissão

A Comissão de Educação e Cultura, em
sua reunião ordinária, re'alizada em 30 de
novembro de 1983, opinou, unanimemente,
pela aprovação do Projeto de Lei n.o

2.761-A/80, do Sena'do 'Federal, que "Altera
os arts. 80 e 81 da Lei n.O 5.988, de 14 de
d<ezembro de 1973, e dá outras provIdências"
(Emenda de Plenário), nos -termos ,do pa
reCo8r do Relator, Sr. Rômulo Galvão.

Estiveram presentes os Senhores Depu
tados: João Faustino, Presidente; Hermes
Z·anetti e Ferreira Maortins, Vice-Presiden
tes; Rômulo Galvão, WaIl Ferraz, Celso Pe
çaJilha, Randolfo BittencolJJrt, Arildo Teles,
Márcio Braga, Oly Facchin, Dionísio Rage,
Darcilio Ayres, Caslldo Maldaner, Walter
Oasanova, João Bastos, Carlos Sant'Ana,
Francisco DIas, Tobias Alves e Stélio Dias.

Sal·a da Comissão, 30 de novembro de
1983. - João Faustino, Presidente - Rômulo
Galvão, Relator.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção l)

PROJETO DE LEI NP 4.047-B, D:E 1980
(Do Sr. Ruy CôdO)

Dispõe sobre a identificação da ori
gem de viaturas oficiais; tendo parece·
res: da Comissão de Constituição e .Jus
tiça, pela constitucionalidade, jurídici
dade e técnica. legislativa.; da Comissão
de Transportes, pela rejeição; e, da. Co
missão de ,Serviço Públieo, pela apro
vação. Pareceres ao Substitutivo de PIe·
nário: da Comissão de Constituição e
.Justiça, pela oonstitucionalidad·e, juri
dicidade e téeniea legislativa, com sube
menda; e, das Comissões de Transpor
tes e de Serviço Público, pela apro'Vaçáo,
com adoção da subemenda da Comissão
de Constituição e Justiça.

{Projeto de Lei n.o 4:047-A, de 1980.
emendado em Plenário, a que se referem
os pareoores.l

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 Os veículos de uso oficial ost<en

tarão, obrigatoriamente, em suas laterais,
em dizeres bem visíveis, a identificação ,do
poder da União a que pertencem e o órgão
a que estão alocados.

Art. 2.0 Esta lei entra,rá em vigor na data
de sua publicação e será regulamentada no.
prazo de 60 (sessenta) dias de sua vigência.

Art. 3.0 Revogam-se as disposições em
contrário.

.Tustificação
As tentativas para redução do uso de veí

culos oficiais longe de surtir o efeito dese
i ado, levaram, isso sim, muitos órgãos a ten
tar camuflar as viatur,as, a seu serviço. É
comum encontrar-se hoje, pelas ruas, car
ros azuis, verdes, marrons e de outros ma
tizes, apetrechados com chapas frias ama
relas. Tudo num 'esforço de engodar a opi
nião pública, esforço ridículo, jXlrque traído
pela presença do inde~ectível motorista ...

Os repras:entalIltes do 'P'Ovo têm de con
tinullJr insisrtillldo, perseverando para que
afinal se imponha nas autoridad·es públicas
o respeito pela aplicação do dinheiro suado
do .povo.

'Por isso mesmo, 'a par de outras medidas
legislativas qu'e venho tomando, apres·ento
à 'Consideração dos ilustres membros desta
Casa o presente projeto para o qual enca
reço o indispensável ajXIio.

Sala das Sessões. de de 198,0. -
Ruy Côdo.

PAREOER DA COMISSAO DE
CONSTITUJiÇ.kO E JUSTIÇA

I - Relatório

O pro}eto de lei em epígrafe, de autoria
do ilustre Deputado Ruy Côdo, estabelece
que os veículos de uso oficial devem ost<en
tar nas suas laterais o pod·er e o órgão a
que pertencem, e determina que a I,espectiv-a
lei seja regulame<n:tilida em sessenta dias da
data de su'a publicação.
Parecer

,A, legislação sobre o uso 1:e c'arros o<fidais
e atividades afins de obrigação dos órgãos
públicos é abundante em nosso Pais. E as
iniciativ·as de natureza parlamentar tendem
a repetir o que já está legislado e em pleno
vigor. É o caso desta propo'sição, que encon
tra a sua contl"aopartida legal na Lei n.o
1.081, de 13 de abril de 1950, em plena vi
gência. O ,art. 7.0 desta Lei trata exatamente
da identificação dos v;eículos públicos, em
dizeres 'apostos nas limas laterais.
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Tais cG'llSiderações, no entanto, envolvem
o exame <do mérito, que pertence à Comis
são de Transportes e à Comissão de Serviço
Público.

11 - 'Voto do Relator

Nosso voto é favoráv<el no que compete a
estlll Comissão de Constituição e Justiç,a
examinar. ou seja, .as preliminares de cons
titucionalidade, juridicidade e técnica legis
lativa.

Sala d'a Comissão, 5 de agosto de 1981. 
Altair Chagas, Relator.

UI - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça, em
reunião de sua Turma "A", opinou, unani
memente, pela constitucionali'dade, juridi
cidade e boa técnica legislativa do Projeto
de Lei n.o 4.047/80, nos termos do par'eeer
do Relator.

Estiveram presentes os Senhores Depu
tados: Antônio Dias, Vice-Presidente no
exerCÍcio da Presidência; Altair Chagas, Re
lawr; Antônio Russo, Djalma Marinho, Joa
cil Pereira, João Gilberto, Luiz Leal, Nilson
Gibson, Osvaldo Melo, Péricles GOnçalves,
Pimenta da Veiga <e Ta,rcísio Delgado.

Sala da Comissão, 5 de agosto de 1981. 
Antônio Dias, Vice-Presid'ente no exercício
da Pn~sidê'ncia - Altailr Chagas, Re'lator.

PARECER DA COMJJSSão
DE TRANSPORTES

1- Relatório

Pretende o nobre Deputado Ruy Côdo,
com o Projeto de Lei n.o 4.047, ,de 19·80, que
os veiculos de uso oficial ostentem em suas
laterais, a identificação do Poder da União
a que pertencem e o órgão a que estão alo
cados.

Não obstante seja louvável .a presente
iniciativa, cabe observar que a matéria já
se encontra legislada, confo-rme pode ser
constatado pela Dei n.o 1.081, de 13 de abril
de 1950, dispondo sobre o uso de carros
oficiais.

11 - Voto do iRelator

Assim, embora reconhecendo o mérito de
tal pJ:loposição, vemO-llOS na contingência
de opinar contra a aprovação deste proje·to.

Sala .da Comissão, de outubro de 1981.
- Jayro l\ialtoni, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Transportes, em rteunião
ordinária realiza'da em 9 de junho de 1982.
opinou pela rejeição do Projeto de Lei n.o
4.047, de 1980, do Sr. Ruy Côdo, que "dispõe
sobre a identtificação da origem de viatu
ras oficiais" nos 1Je.rmos do Parecer do Re
lator, senhor Deputado Jay,ro Maltoni.

Estiveram presentes os 8enhor,es Depu
tados Homero Santoo, Manoel Ribeiro, Jua
rez Batista, Raul Bernardo, Nabor Júnior,
Tid'ei ,de Lima, Simão Sessim, Ruy Bacelar,
MáiriQ 8t=, Riezende Monteim, Da'rey
Pozza, Francisco. Leão, Geraldo Fleming, Ruy
Côdo, Llriz Braz, Sér<gio Ferra>ra, Jayro Mal
,toni e Valter Ga:Deia.

Sala da Comissão, 9 de junho de 1982. 
Homero Santos, ·Presidente - .Jayro Mal
toni, Relator.
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PARECER DA COMISSAO DE
SERVIÇO Pú"BLIíC'O

I - Relatório

Propõe o Deputado Ruy Côdo venha a
constituir lei:

"Os veículos de uso oficial ostentarão,
obrigatoriamente, em suas laterais, em
diz·eres bem visíveis, a identificação do
poder da União a que pertencem e o
órgão a que -2stão alocados."

:E à justificação con.signou:

"As tentativas para reduçã-o do uso
de veícUilos oficiais longe de s-urtir o efei
to desejado, levaram, isso sim, muitos
órgãos a tentar camuflaras viaturas a
s-eu serviço. É comum encontrar-se hoj e,
pelas ruas, carros azuis, verdzs, mar
rons e de outros matizes, apetI'echados
com chapas frias _amarelas. Tudo num
esforço de engodar a opinião pública,
esforço ridículo, porque -traído pela pre
sença do índeiÍ'ectível mo-torista ...

Os repl'2Sentantes do .povo têm de
continuar insistindo, persev-erando para
que afinal se imponha nas autoridades
públicas o respeito pela aplicação do
-dinhei-ro suado do povo."

A proposiçãü submetida à alta considera
çãü das Comissões de Justiça, de Transpor
tes e de Serviço -público, da prim2ira colheu
parecer unânime pela constitucionalidade,
juridicida-de e técnica legislativa, consoan
te a manifestação do Rela-tor, De,putado
Altair Chagas. E da segunda pela rejoeição,
nos termos do parecer do Relator, Deputado
Jayro Maltoni.

É o relatório.

n - Voto do Relator

Entendemos que as I'epartiçóes públicas
sabendo que seus veículos automorores se
rão id!enttificados por quantos estejam in
teressados na proteção dos bens e dos di
nhziros públicOl3, irão te-r maíor precaução
com a pI'eservação e a aplicação dos mes
mos.

A tramitação deste projeto, em lei, por
conseguinte, somente pode-rá trazer efeiros
benéficos para -a Administração Pública e
para o emprego dos recursos pecuniários
que manipula.

Opinamos, conseqüentemente, pela apro
vação da iniciati"a legislativa sob exame.

É o voto.

Sala da Comissão, 2 de setembro de 1982.
- Augusto Lucena, Relator.

IIiI - Parecer da Comissão

A Comissão de 8e-rviço Público, em reu
nião ordinária rea:lizada hoje, aprovou, por
unamiJmi!d!OOe, Bareoea- do Rel'ator, Sr. Depu
tado Augusto Lucena, favorável ao ProJeto
de Lei n.O 4.047, de lf}aO.

Compar-eceram os 81'S. Deputados Jorge
Gama, Przsidente; Pedro Sampaio e Wildy
Vianna, Vice-Pres~dentes; Anísio de SOuza,
Augusro Lucena, Augusto T.r.ein, Epitácio
Cafeteira, F.ran{lisco Pinto, Gilson de Bar
ros, Jair Soares, .Fanuário Feitosa, Juarez
Furtado, Ossian Araripe, Parente Frota e
Pedro Lauro.

Sala da Comissão, 2 de setembro de 1982.
- Jorge Gama, Presidente - Augusto Lu
cena, Relator.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçun [)

SUBSTITUTIVO OFERECIDO
EM PLENÁRIO

Dispõe sobre a identificação da ori
gem de viaturas pertencentes a órgãos
da administração pública federal.

O Congresso Nacional d,ecreta:
Art. 1.0 Os veiculos de órgãos da admi

nistração pública f-ederal direta e indireta
e de fundações instituídas pelo poder pú
blico ostentarão, em suas 1at-erais, em di
zeres bem visíveis, a identificação do po
der da União a que pertencem e o órgão a
que es>tão alocOOos.

§ 1.0 Fkam isentm dessa obrigatorieda
de os veículos de representação já identifi
cados pela placa.

§ 2.0 O não cumprimentados dispositi
vos desta lei torna os dirigentes de órgãos
de serviços gerais inabilita,dos para o exer
cício do cargo ou função.

Art. 2.0 O Poder Ex:ecutivo regulamen
tará esta lei no prazo de 30 (trinta) dias.

Al't. 3.0 Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.

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

Justificação
É preciso abranger nos dispositivos os

veículos das empresas e fundações estatais,
e -estabelecer medidas punitivas para os
responsáveis pelo descumprimento da Lei.

Sala das Sess6es,
Airton Soares.

PARECER DA COMISSAO
DE CON8TI'IlUl'ÇAO E JUSTIÇA

I _ Relatório

O nobre Deputado Airton Soares ofereceu,
em plenário Substitutivo ao Projoeto de Lei
n.O 4.047-A,' de 1980, dando maior amplitu
de ao estabelecido originariamente na pro
posição oferecida pelo nobre Deputado Ruy
côdo. É dito na justificativa do Substituti
vo:

"É preciso abranger nos dispositivos
os veiculas das empr-esas e fundações
estatais, e estabelecer medidas puníti
vas para as responsáveis pelo descum
primenro da Lei."

É o Relatório.
n - Voto do Relator

Acham-se obedecidas as normas OOD'sti
tucionais quanto à competência legis1ativa
da União (al't. 8.0 , item XVII, alinea n),
atribuição do Congresso (art. 43, caput) e
legitimidade de iniciativ-a (art. 56).

Face aoexp06to. voto pela constituciona
1J.dade, juridicidade e boa técnica legisla
tiva (-com subemenda) do Substitutivo, ofe
recidoem plenário, ao Projeto de Lei n.o
4.047-A, de 1980.

Sala da Comissão, 23 de agosto de 1983.
- Gorgônio Neto, Relator.
Subemenda ao substitutivo oferecido em

Plenário ao Projeto de Lei n.o 4.C47-A,
de 1980

Acrescente-se ao art. 2.0 do Substitutivo
a seguinte expressão final: "a contar de
sua public-ação".

Sala da Com1ssão, 23 de agoS/to de 19S3. 
Gorgônio Neto, Relator.

IIiI - Parecer da Comissão
A Comissão de Constituição e Justiça. em

reunião plenária reali2lada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade,

Março de 1984

juridicidade e técnica legislativa, com sub
emenda, do Substitutivo oferecido em ple
nário ao Projeto -de Lei n.o 4.047-A/80, nm
termos do parecer do relator.

Estiveram pres-entes os Senhores Depu
tados: Bonifácio de Andrada, Presidente;
Leorne Belém e Brabo de Carvalho, Vice
Presidentes; Guido Moesch, Jorge Arbage,
Nilson Gibson, Elquisson Soar-es, Gorgõnio
Neto, Hamilton Xavier, Gomes da Silva.
Raimundo Leite, Armando pinheiro, GerSOn
Peres, Arnaldo Maciel, João Gilberto, Plí
nio Martins, Jorge Medauar, Sérgio Murilo,
Mário Assad, José Burnett, Osvaldo Melo,
Wagner Lago, Djalma Bessa e Afrisio Vieira
Lima.

Sala da CoJ:ll:iEsão, 23 de a.gClsto de 1983. 
Bonifácio de Andrada, Presidente - Gor
gônio Neto, Relator.

Subemenda adotaila pela Comissão
Acrescente-se ao art. 2.° do Substitutivo

a seguinte eXIJressão final:
"-a contar de sua publicação."

Sala da Comissão, 23 de agosto doe 1983.
- Bonifácio de Andrada, Presidente 
Gorgônio Neto, Relator.

PARECER DA COMISSÃO DE
SERVIIÇO PúBLICO

I - Relatório

O nobr-e Deputado Airton Soares of.ereceu,
em plenário, Substitutivo ao Projeto de Lei
n,o 4.047-A/80, ampliando o campo de
abrangência da projetada lei, que ficaria
assim redigida, em sua parte principal:

"Os veículos de órgãos da admin1s
tração pública federal direta ·e indireta
e de fundações instituídas pelo poder
público ostentarão, -em suas lateriais,
'2m dizeres bem visiveilS, a identificação
do poder da União a que pertencem e o
órgáo a que estão alocados."

A douta Co,missão de Constituição e Jus
tiça acolheu parecer favoráVlel expendido
pelo nobr-e Deputado Gorgônio Neto, que
ofereceu Sube-menda para fixar o início do
prazo de regulamentação.

É o relatório.

11 - Voto (to Relator

Facla à norma regimental do art. 28, § 17,
dev,e este nosso Colegiadv pronunciar-se,
agora, quanto ao mériro.

Entendo que a ampliação, -contida no
Substitutivo, é sa-lutar 'e vem de -encontro
aodJasejo da moralização do uso de- bens
públicoo. A medida proposta permitirá a
pronta identificação do v.eícuIo, evitando-se
abusos e punindo-os, caso ocorram.

Face ao exposto, voto pela aprovação do
Substitutivo, oferecido em plenário, ao Pro
j'eto de Lei -n.O 4.047-A/80, com adoção da
Subemenda da Comissão de Constituição e
Justiça.

Sala da Comissão, .. - Renato Vianna,
Relator.

m - Parecer da Comissão
A Comi.."São de Serviço Público, em sua

reunião ordinária l'ealizada hoje, opinou,
por unanimidade, favoravelmente ao Subs
titutivo oferecido em Plenário ao Projeto de
Lei n.o 4.047-A, de lf}80, com adoção da
SuBemenda apresentada pela Comissão de
Constituição e Justiça, nos termos do Pa
recer do Relaror.
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Compareceram os Senhores Deputados:
Pa,es de Andrade, Presidente; Jorge Deite
e Francisco Erse, Vioe..·:PI'esident8\S; Oomt!i5
da Silva, Francisco Pinto, Myrthes Bevi1ac
qua, Mozarildo CavalClanti e Ren3ito Vianna.

Sala da Comissão, 14 die setembro de 1983.
- Paes de Andrade, PI'lesidente - Renato
Vianna, R'elator.

PARECER DA COMISSAO
DE TRANSPORTES

I -, Relatório

Examina-se, nosautocs, Substitutivo ofe
recido ·em Plenário ao Projeto de Lei n.O

4.047-A, de 1980, .pelo Deputado Airton
Soares, dispondo sobre a identificação da
origem de viaturas oficiais.

Pronunciando-se a I'espeito, as doutas
COmissões de Constituição e Justiça e de
Serviço PúbHco, por unanimidade de votos,
opinaram no sentido da apmvação do subs
titutivo, com sub:emenda.

Cabe, agora, a est.e órgão técnico mani
festar-se a respeito, em conformidade com
o pl'eceituado no art. 28, § 18, do Regimento
Interno.

É o relatório.

II - Voto do Relator

Cotejando o texto da propositura original
com o do Substitutivo sub examen, forçoso
é concluir-se que este é substancialmente
mais amplo e abrangente, disciplinando
com maior .eficiência a ma,téria, quer
,abrangendo os 'l'eiculos das ·empr·esas e fun
dações vincul.adas ao Poder Público, quer
pre,conizando medidas punitiva,s para os
,responsáveis pela inobservância das nor
mas ora fixadas.

Nesse contexto, nosso voto é pela apro
vação do Substitutivo oferecido em Plená
rio ao Pro}eto de Lei n.O 4.047-A, de 1980,
·oom a subem2nda apres-entadap.ela Co
missão de Constituição e Justiça.

Sala da Comissão, .. - Carlos Peçanha,
'Relator.

lU - Parecer da Comissão

A Comissão de Transpol'tes, em reunião
ordinária r.ealizada em 26 de outubro de
1983, opinou pela aprov.ação, com adoção
da subemenda apI"2sentada pela Comissão
de Constituição e Justiça, do Projet'O de Lei
n.o 4.047-A, de 1980, do Senhor Ruy Côdo,
que "Substitutivo oferecido ,em Plenário ao
Proj.eto de Lei n.O 4.047-A, de 198ú, que
dispõe sobre a Identificação da origem de
vi.aturas oficiais" nos termos do Parecer do
Relator, Senhor Deputado Carlos Peçanha.

Estiveram presl2ntes os Senhores Depu
tados: Ruy Bacelar, Denisar Arneiro, Men
des Botelho, Hélio Correia, Ja,iro Azi, José
Fernandes, Lázaro de Carvalho, Man'Oel Ri
beiro, Pedro Germano, Raul Bernardo, Si
mão Sessim, Wilmar Palis, Carlos 1"eç.anha,
Pa.ulo Mincarone, Paulo Zarzur e Dílson
íFanchin.

SaIa da Comissão, 26 de outubro de 1983.
- Ruy Bacelar, Pr·esidente - Carlos Pe
çanha, Relator.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçào I)

PROJETO DE LEI N.o 4.352-A, DE 1981
(Da Comissão de Trabalho

e Legislação Social)
Redação para 2.a discllSGão d'o Pro

jeto de Lei n.o 4.352, de 1981, que "es
tende aos trabalhadores avulsos os be
nefícios da Lei n.O 6.435, de 15 de ju
nho de 1977, que dispõe sobre as enti
dades de previdência privada".

O congre~~o Nacional decreta:
Art. 1.0 Os § § 2.0 e 4.° da Lei n.O 6.435,

de 15 de julho de 1977, passarão a vigÜ'rar
com a s·eguinte redação:

"§ 2.° Para os efeitos· desta Lei, s·ão
equiparáveis, aos empregados e empre
sas patrocinadoras, os seus gerentes, os
di'reoores e c-onselheiros, ocupantes de
cargos eletivos, bem como os emprega
·dos e respectivos dirigentes de funda
ções ou outras entidades de natureza
autônoma, organizadas pelaiS patrocina
doras, e assodados de sindicatos de tra
·balhaÕ!ores avulsos.

§ 4.0 As ·empresas equiparam-soe enti
dades sem fins lucrativos, assistenciaIs,
educacionais, sindicais de tr3ibalhadores
avulsos, ou religioso~, podendo os planos
desta,s incluir os religiosos que as ser
vem."

.krt. 2.0 A constituicão de entidade fe
chada de pl'evidência p.rivada por sindicato
de tl'aJbalhadores avulsos depend.e de os
usuários dos ~ervicos atenderem à contri
buição patronal qúe venha a ser atuarial
mente fixada para custeio dos respectivos
planos de beneficios, obedecidos os limites
minimos pT·evisoos em lei.

~ 1.0 Os usuários dos serviços d'esses tra
balhadores adicionrurão à respectiva remu
neração uma importância destinada a aten
der ao custeio dos planos de beneficios.

§ 2.0 O quantwn pe,rcentual a ser acres
cido à remluneração será sempre determi
nado atuarialmente, consoante o plano de
beneficios a,provado pelo Ministério da Pre
vidência e As.s.i~·tência Social e incl'llÍdo des
tacadamente no respectivo· recibo, cabendo
à Superintendência Nacional da Ma'rinha
M€'rcante (SUNkMAMJ, divulgá-lo na ta
bela d€ preços do.:; serviços· dos trabalhado
res avulsos.

§ 3.0 Os sindicatos representativos das
respectivas categorias profissionais agirão
como inteil'mediá·ri'Üs, recebendo as impor
tâncias cOrI'espond:entes à contribuição pa
tronal e às dos próprios pl1'rticipantes do
plano de benefidos, repass·anuo-as, em 72
horas, à l'espectiv% entidade fechada doe
previdência privad,a. Os dirigentes. dc~ sin
dicatos têm responsrubilidade pessoal, junto
à entidade e seus afiliados, quanto a esse
repasse, e solidária com o dirigente da enti
dade pel'os preju\zos decorrentes da sua não
realização em telllJPO llábil.

~ 4.0 Aoordadaa constituicão de uma
entidad·e fechada de previdência plivada
entre os órgãos J1epresentativos das catego
rias de tr3ibalhadores de usuários dos ser
viços, tornar-se-á compulsória e perene a
contribuição patronal, de modo a garantir
permanentemente a subsistência dos pl·anos.

.krt. 3.0 Os sindica,tos supervisionarão a.s
atividad:es das entidades fechadas, ori·entan
do-se a fiscalização do poder público no
sentido de .PJ1'Opol'cionar garantia aos com
promissos as'sumidos para com os partici
pantes dro pIamos de beneficios.

Parágrafo único. No caso de vários sin
dicatos, será exigida a celebra,ç.áo de con-
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vênia d·e adesão entre estes e a, entidade
de pr,evidência, no qual se estabeleCiam .por
menorizauamente, M condições de solida
riedade das paTtes, inc1usiv,e quanto ao flu
xo de novas entradas anuais de entidades
sindicais.

'Art. 4.° O Poder Executivo, d·entro de 90
(noventa) dias da publicação, regulamenta
rá a presente lei, eSTIa;belecendo, incJusive,
a importância a ser recebida peIDoS sindi
·catos para atender às necessárias despesas
de administração.

Art. 5.0 Esta Lei entrará em vigor na
data de sua publicação.

Art. 6.° Revogam-se as disposições em
contrário.

Sala da Comissão, de de
1983. - Amadeu Geara, Relator.

COMISSÃO DE TRABALHO
E LEGISLAÇAO SOCIAL

Parecer da Comissão
A Comissão de TrabaIho e Legislação So

cial, em reunião ordináda de sua Turma
"B", realizada em 27-10-83, opinou, unani
memente, pelà a,provação, do projeto de
Dei n.O 3.006-B, pela redação pa·ra 2.a dis
cussãJo do Projeto de Lei n.O 4.352, de 19B1,
nos te,rmos do parecer -do Rela,tor.

Estiveram pr€sentes os Srs. Deputados:
Dj,alma Bom, Presidente; Amadeu Geara.
Relator; Francisco Amaml, Sebastião- Atai
de, Myrthes Bevilacqua, FeTnando Bastos,
Osma,r Leitfuo, Júlio OostamiJa,n, Aurélio Pe
res, Cássio Gonçalves e Antônio Gomes.

Sala da Comissão, 2·7 de outubro de 1983.
- Djalma Bom, Presidente - Amadeu Gea
ra, Rela:to·r.

ERRATA
Republica-se por ter saido com incorre

ções do DCN de 25-11-83, páginas 13263, 3."
coluna e 13264, l." coluna.

Na ementa, onde se lê:

PROJETO DE LEI N.o 3.lJ06-B, DE 1980
(Da Comissão de Trabalho e

Legislação Sacia])

Leia-se:

PROJETO DE LEI N.o 4.352-A, DE 1981
(Da Comissão de Trabalho e

Legislação Social)
E, na página 13264, .l.a soluna, no Parecer

da Comissão, na sexta linha, onde se lê:
... "n.o :>.D06-B, de 1980" ... ; leia-se: .. ,
nO 4.352, de 1981" ...

o SR. PRESIDENTE (Flávio Mareilio) - Está finda
a leitura do expediente.

IV - Passa-se ao Pequeno Expediente.
Tcm a palavra o Sr. Siqueira Campos.
O SR. SIQl!EIRA CAMPOS (PDS - GO. Pronun

cia (J seguinte discurso.)
Sr. Presidente. Sr•. Deputados. que seja este modesto

pronunciamento o primeiro que faço na Sessào Legislati
va de 1984. o desagravo formal de todm nós, parlamen
tares e políticos responsáveis. ao eminente Presidente
Joào Baptista de Oliveira Figueiredo. a ser registrado
nos A nais desta Casa, diante das agressões gratuitas que
sofreu. recentemente, S. Ex~.

Que seja esta manifestaçào um alo público de solida
riedade incondicional e calorosa e constitua repulsa às
levianas impulações injuriosas, aos soezes insultos assa
cados por um integrante desla Casa contra o ínclito Pre-
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sidente Figueiredo, o estadista da amstla, da reconci
liação nacional e da redemocratização.

Efetivamente, não apenas perante o historiador atento
e sem sectarismo, mas sobretudo diante de seus contem
porâneos, em bora condicionados muitos peça parciali
dade das posições partidárias, mas não desprovidos de
bom-senso e de espírito de justiça, avulta a figura do Pre
sidente Figueiredo, que adqUire os verdadeiros contor
nos de estadista pelas conquistas políticas e sociais que
ensejou ao povo brasileiro.

De fato, tivemos eleições livres e diretas e a posse tran
qüila dos governadores eleitos, a anistia geral, a semes
tralidade nos reajustamentos salariais, o FINSOCIAL,
os aperfeiçoamentos da política habitacional, os avanços
verificados na cconomia e no plano político, a despeito
das adversidades criadas pela crise mundial.

Se nada tivesse realizado, só por manter a paz e a tran
qüilidade do nosso povo, o Presidente Figueiredo já teria
sklo consagrado como um dos nossos maiores Presiden
tes, tal a situação grave e difícil em que recebeu o País.

Desconhecer-lhe tais méritos é praticar injustiça gri
tante e irresponsabilidade abominável.

Se não tivéssemos João Figueiredo na Presidéncia,
onde estariam os Joãos Cunha deste País?

Certamente não estariam livres e provavelmente nem
estariam vivos.

Neste período de transição em que vivemos, quando a
abertura promovida pelo estadista João figueiredo não
atingiu os níveis desejados por todos os democratas, é
dever impostergável de cada mandatário do povo agir

. com responsabilidade e competência.
A falta de dedicação e empenho na representação po

pular não pode ser substituída por bravatas e destempe
ros que coloquem em risco as instituições democráticas,
mesmo que ensejem projeção publicitária aos seus auto
res.

A condenação unânime ao infamante pronunciamento
do Deputado João Cunha eleva, sobretudo, as Opo
sições, os políticos e a imprensa.

Tenha o Presidente Figueiredo a certeza de que cres
ceu aos olhos de toda a nação, neste episódio que tanto
compromete o conceito do agressor insólito, já abalado
por atitudes anteriores igualmente reprováveis e repro
vadas pela opinião pública brasileira.

Os que se utilizam de tais expedientes, para desviar a
atenção do eleitorado de sua própria ineficiência e des
preparo, não denigrem, antes engrandecem os que ten
tam insultar e agredir:

Por isso mesmo, o Presidente Figueiredo recebe o en
tusiástico apoio e a solidariedade fraterna de toda a
nação, que repele as invectivas dos panfletários inconse
qüentes e dos agressores hidrófobos e ensandeeidos.

Era o que tinha a dizer, Sr.' Presidente.

o SR. JOÃO BATISTA FAGUNDES - (PDS 
RR. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Srs. Deputados, no último dia I I de janeiro, o Brigadei
ro Vicente Magalhães Moraes transmitiu o cargo de Go
vernador do Território Federal de Roraima ao General
Arídio Martins de Magalhães.

Feliz e Comovido - conforme destaca - com a cons
ciência tranqüila do dever cumprido, retornava ao conví
vio de seus velhos e leais companheiros, aquele oficial
General da Força Aérea.

Não foi sem razão que, nos últimos 20 anos, a Força
Aérea Brasileira cedeu pessoal e material para as ativida
des do Governo do Território.

Situado na distante região do Brasil Setentrional, o
Território Federal de Roraima deve à FAB o pioneiris
mo das rotas aéreas que hoje o integram de maneira inse
parável ao Brasil de todos nós.

Seguramente, o Governador Vicente Moraes poderá
agora comprovar em seu retorno às lides da FAB, que "a
esquadrilha é um punhado de amigos - a vibrar e a
vibrar de emocão... '1

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

A matéria-prima que faltou na lealdade e sinceridade
da vida política haverá de ser recompletada, agora,
quando retorna ao convicio de seus comandados no 7.
COMAR de Manaus.

lá o Brigadeiro poderá constatar a veracidade das pa
lavras de Osório: "É fácil a missão de comandar homens
livres. Basta mostrar-lhes o caminho do dever."

Ao assumir o Governo do Território, o Brigadeiro Vi·
cente Moraes destacou que se agregaria aos homens de
boa vontade para buscar as soluções de consenso e fazer
do Território não apenas um celeiro de esperanças, mas
uma realidade integrada no passo certo com o Brasil.

Fez tudo o que esteve ao seu alcance com uma equipe
da melhor qualidade, também recrutada entre oficiais da
Força Aérea.

Despediu-se convicto de que não se afastou um milí
metro do perfil traçado inicialmente, pois, à testa do Go
verno, não cortejou o aplauso fácil no ziguezague da de
magogia harata, nem aceitou bajulações gratuitas, por
que não veio de longe em busca de popularidade vazia.

A FAB retira-se, fisicamente, do Governo, pois a se
mente de trabalho e de brasilidade que foi lá semeada
continua presente e atuante em todos os setores da vida
pública do Território.

Fiel ao seu passado, a FAB edificou em Roraima mui
to mais do que uma mensagem de integração nacional:
implantou uma mentalidade desenvolvimentista naquele
pedaço distante da Região Amazónica, onde há vinte
anos chegavam apenas as rotas pioneiras dos aviões do
Correio Aéreo Nacional.

Nem é preciso proclamar a ação desbravadora e pio
neira da Força Aérea Brasileira, principalmente nos pon
tos mais distantes deste imenso Brasil!

Conduzidos por mãos háveis e voando na rota sempre
bem orientada, os aviões da FAB traçaram uma lumino
sa trajetória nos céus da Amazônia, que ficaram mais
amplos c mais brasileiros, com o roncar dos motores que
impulsionaram cada vez mais alto a Bandeira do Brasil.

Não foi apenas o Território de Roraima que foi inte
grado ao Brasil pela FAB. Mas o próprio sentimento na
cional brasileiro foi semeado em todos os pontos do Bra
sil, principalmente naqueles recantos esquecidos onde a
população é rarefeita e a Segurança Nacional é precária
pela ausência de população.

Muito antes da construção da BR-174, que liga Ma
naus a Boa Vista, o avião era o único meio de ligação
com a Sul do País. E, agora, diante do elevado índice
pluviométrico a danificar a conserva daquela rodovia,
seria impossível aspirar a emancipação política de um
novo Estado sem o integral apoio de uma infra-estrutura
aeronáutica.

Vem daí a presença histórica da FAB no Território
Federal de Roraima, que a ele tem-se devotado integral
mente, retirando de seus quadros homens do mais alto
gabarito, para fazer na terra a mesma dimensão dagran
deza que faz nos céus.

Não é por outra razão que o Ministério da Aeronáuti
ca está iniciando, em Roraima, a construção de uma
Base Aérea que aumentará com a.presença de uma uni
dade da FAB naquela região, a proteção c a segurança
que nunca negou ao povo roraimense, sob suas asas
abençoadas, generosas e fartas.

A Base Aérea que agora se ergue em Roraima servirá
como monumento para atestar à posteridade, mais uma
vez, a presença altiva da FAB ocupando uma posíção es
tratégica no Brasil Setentrional, mas servirá também
para elevar aos céus uma mensagem de fé e de coragem,
proclamando, ao longo de dois mil quilômetros de fron
teiras despovoadas, que esta terra tem dono e tem solda·
dos que conduzem cada vez mais alto a Bandeira do Bra
sil.

O SR. MAÇAO TADANO (PDS - MT. Pronuncla o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
prestamos, inicialmente, nossa homenagem à mulher no
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seu Dia Internacional- à mulher-mãe, à mulher esposa,
à mulher funcionária. A todas a nossa homenagem.

Srs. Deputados, Mato Grosso, Estado que mais cresce
no contexto nacional, repudia o descaso e a falta de pres
tigiamento do Superintendente da SUDECO, René
Pompeu de Pina.

Migrantes, produção, riqueza - tudo é motivo de ufa
nismo para os mato·grossenses. No entanto, os números
apresentados pela SUDECO em relação a Mato Grosso
dizem muito claramente do desgaste, falta de estímulo,
desinteresse do atual Superintendente da SUDECO, na
alocação de recursos e providências que beneficiem com
justiça e de direito o nosso Estado.

Sente-se, nítida e claramente, a falta de prestígio do
atual Superintendente junto à SEPLAN, IPEA, Minis
tério da Fazenda e organismos paralelos.

Mato Grosso defende agora a necessidade inadiável de
um titular com mais competêncla e desembaraço, que
acompanhe o crescimento do Estado.

Dentre os absurdos, podemos citar que a SUDECO
retira, para manutenção de sua representação do Estado,
10% dos parcos recursos do Estado, a título de "Apoio
Logístico", quando por obrigação deveria ser atendido
pelo seu orçamento próprio.

Reconhecemos, por outro lado, o esforço dos técnicos
e funcionários da SUDECO ao almejarem definição, ra
cionalidade, objetividade e respaldo em suas tarefas.

Assim, confiamos no alto espírito de administração
pública do Sr. Ministro do Interior Mário Andreazza,
quanto à designação de um elemento de sua confiança
que conheça melhor a realidade da Região Centro-Oeste
c de Mato Grosso.

Entendemos que o atual Superintendente estaria pres
tando uma inegável constribuição se apresentasse sua re
núncia, colaborando com o desenvolvimento do Estado
de Mato Grosso.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PDS - RR.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, o objetivo da criação dos Territórios Fede
rais foi o de garantir, pelo desenvolvimento, pela ocu
paçào efetiva dos imensos espaços vazios de nossas fron
teiras amazônicas, a segurança e a defesa nacionais, e, ao
mesmo tempo, promover o progresso pela exploração
racional das riquezas existentes naquelas regiões.

A segurança era e é conseqllência do desenvolvimento.
No entanto, a partir de sua criação, legislações sucessi;
vas têm restringido o desenvolvimento dos Territórios
Federais. Entre elas, podemos cltar a chamada Lei da
Faixa de Fronteiras e o Estaülto do Indio. Roraima é o
mais prejudicado, com quase todas as iniciativas de de
senvolvimento retardadas ou obstacularizadas, de um la
do, pela FUNAI, c, do outro, pela Lei n. 6.634/79, que
dispõe sobre a mencionada faixa de fronteiras de ISO
quilômetros de largura, paralela à linha divisória terres
tre do Território Nacional.

Como se não bastassem esses e outros obstáculos ao
nosso desenvolvimento, tenta-se agora declarar Rorai·
ma, área de máxima segurança nacional, coicidentemen
te quando se busca nossa emancipação política, nossa in
dependéncia, o direito de eleger nossos Governadores.
Não se pode compreender que, no momento em que o
próprio Governo está adotando providência para retirar
inúmeros municípios brasileiros das áreas consideradas
de interesse da segurança nacional, se procure escravizar
ainda mais o povo roraimense, impondo-lhe mais essa
medida coercitiva.

Não me admiro que iniciativa dessa oroem-tenha par
tido de quem partiu, elemento sem nenhum vínculo com
o povo, desacostumado da prática democrática e des
compromissado com o passado, o presente e o futuro de
Roraima.

Como legítimo representante do povo de Roraima,
quero lançar meu mais veemente protesto contra a medi
da, apelando para o Presidente da República João Fi-
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gueiredo no sentido de que nilo permita mais essa açilo
ditatorial contra o roraimense, que afinal também é bra
sileiro.

Queremos e preferimos confiar na palavra do Presi
dente da República, que prometeu transformar Roraima
em Estado antes do final do seu Governo, libertando-nos
do jugo ditatorial que nos é imposto há quarenta anos.

Era o protesto e o apelo que tinha a fazer'

o SR. PLINIO MARTINS (PMDB - MS. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Deputa
dos, quem assistiu aos programas da TV Manchete ficou
cmbcvccido c vaidoso por observar a beleza física da pes
soa brasileira, a riqueLa das fantasias, e. especialmente, a
alegria dos partieipantes das escolas de samba em seus
volteios, meneios e trejeitos ao se apresentarem no Sam
bódromo do Rio de Janeiro. Aquele vigor saudável, a
clegáncia e gosto dos trajes, o bem-estar dos componen
tcs dos grupos carnavalescos - amarga situação não re
tletcm o rctrato pcrmancnte do Brasil. Aquela festa é um
instante de parcela de, Na,ão. Nossos lares estilo sob
atlições, seus chefes com orçamentos desequilibrados e
os jovcns scm facilidades para receber instrução e ali
mentos. Dura verdade, mas isto é o concreto. E, na mi
nha condição de parlamcntar, mcmbro da Câmara dos
Deputados, vejo-mc tomado do impulso irresistível de
comentar o sabido e sentido por todos.

Concomitantemente, enquanto fatia popular brincava
c sc entregava ao lazer, os políticos do governo se reu
niam até altas horas, nilo para dançar, jogar confetes ou
serpentinas, mas alinhavando fórmulas para cmbaraçar
c sabotar o movimento empolgante do povo brasileiro,
para a conquista do direito de escolher o Presidente da
República vindouro por meio do voto popular. Vem aí
emenda subscrita pelos maiores do partido governamen
tal, propondo cscolha do chefe do executivo nacional
por meio dircto, mas somente para o sucessor de João
Baptista, melhor dizendo, mantendo a elei,ão presiden
cial próxima por meio do colégio eleitoral. A cssc golpe,
a cSsa arapuca, o povo não dcve se esquecer.de opor sua
força invencivel. ou seja, marcar e guardar os nomes dos
membros da Câmara e do Senado distanciados da vonta
dc dc mudança para logo e não mais reelegé-los. Melhor
ainda: criticá-los, escrever-lhes retirando seu apoio e
confiança. Aliás, é bom denunciar, há presidenciáveis do
PDS se auto-in titulando de defensores de eleições dire
tas, quando no íntimo desejam é a engrenagem vigente.

Mas, por que eleições diretas? Porque o eleito pelo
povo cstá maís ídentificado e ligado à vontade popular,
ao contrário dos detentores do poder por modos biôni
cas. expedientes legais, e não carrcgados pelo dcsejo da
maioria. E não há, coisa mais certa do que a existência
da confian,a do eleitor em empurrar O escolhido nas ur:
nas para o caminho do bem comum. O aprovado pela
vontade clara da alma popular sente-se irmanado com a
sorte dos componentes das áreas sociais. E esta ligação
torna o represcntante Um leal defensor dos interesses
~érios de quem o elege. Assim esclarecido, vamos conti
nuar a luta e forçar o legislador a emendar a consti
tuição, devolvcndo ao brasileiro seu inadiável direito de
escolher.

o SR. PIMENTA DA VEIGA PMDB - MG. Pro
nuncia o seguinte discurso) - Sr. Presidente, Srs. Depu
tados, durante o longo e incoveniente recesso, agora cn
cerrado, muitos foram os temas políticos e sociais que
mereceram a atenção dos brasileiros.

As intermináveis tratativas com o FMI, quejá incluem
deprimente pedido de perdão formulado pelas ineptas
autoridades econômicas governamentais; a questão sala
rial, cada vez mais reduzindo o padrilo de vida dos traba
lhadores: a intlaçilo fantástica, que beira a casa dos 250%
ao ano: a falsa expectativa de uma super-safra, que tudo
indica será decepcionante: acordos internacionais con
trários aos interesses do País, firmados sob as mais diver
sas pressõcs políticas e econômicas.
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Esses, dentre muitos outros, foram os assuntos que
m:lfCUTíJm e~tas inexplicáveis férias legislativas de mais

de três meses, como se durante um trimestre os fatos
poJiticos não ocorressem e as leis novas nâo fossem ne
cessiÍrias.

Mas houvc, sem dúvida, um tema prcdominante e que
se sobrepôs a todos os demais: a campanha, a esta altura
jú histórica. desenvolvida pelas Oposições em favor da
eleição direta para a próxima sucessão presidencial.
Uma campanha iniciada de forma muito mais espontâ
Ilea do que programada, sem que se pudesse precisar o
seu desenvolvimento, logo se transformou no maior fe
nômeno da crônica política nacional, se não em todo este
século, seguramente, nas últimas décadas.

Desde o primeiro ato púhlieo, em Curitiba, ficou evi
dente o desejo dc participação de toda a sociedade, e de
modo especial da classe media, presente em cada mo
mento da campanha, nos ~eus locais de trabalho, nas
praias e até nas festas de carnaval.

O POVl.l tem comparecido às praças públicas de forma
insofismável, para repudiar um colégio eleitoral caricato,
fraudulento, artificial e ilegítimo. Os enterros simbôlicos
do colégio eleitoral se repetiram em todas as capitais de
Estados, onde brasileiros, contados aos milhões, foram
às ruas dizer não a este artifício, filho da mentira e da
fraude.

Ninguém pode hoje negar o repúdio ao eolégio eleito
ral, assim cumo desconhecer o anseio nacional em favor
da e1ciçiio direta, já para 1984.

Aqueles que procuram menosprezar a vontade nacio
nal para garantir interesses pessoais haverão de
arrepender-se, por motivos políticos e sociais, deste mes
quinho comportamento,

As Oposi,ões fizeram e continuarão fazendo o que
lhes competia: dar ao povo os meios de manifestar o seu
sentimento.

Se o PDS não está ouvindo, ou finge não l.luvir, a de
mocrática reação popular; coitado do PDS, Sucessor de
LIm partido que não resistiu às próprias contradições, a
ARENA, se continuar na marcha em que vai, o PDS não
resistirá a este episódio da discussão e votação da eleição
direta, pois, logo, nem mesmo o apoio incondicional à
tese o salvarú.

As Oposi,ões cumprem sua missão: se o PDS não quer
cumprir li sua, pior para o PDS.

Temo apenas pela Naçào, porque ninguém conseguirá
governú-la, nesta hora, através da fraude, da mentira, da
hipocrisia, do esbulho, enfim.

o SR. HAROLDO LIMA (PMDB - BA. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
"u História não deixa nada a meio caminho e atravessa
muitas fases quando quer lcvar uma velha forma social
ao túmulo. A última fase de uma forma histórica é a sua
comédia, Os deuses da Grécia trágica, feridos de morte,
pela primcira vez, no "Prometeu Agrilhoado", de Ésqui
lo, tivcram dc sofrcr uma segunda morte cômica nos
"Diálogos" de Luciano. "Por que este caminhar da His
tória? É para que a Humanidade se separe alegremente
do seu passado". Essas palavras do maior filósofo de to- .
dos os tempos, O fundador do socialismo cienfífico, Kal
Marx, no seu livro "Contribuiçilo para a Crítica da Filo
sofia do Direito de Hegel", retratam com precisão o mo
mento histórico que vivemos, no Brasil de hoje. Assisti
mos ao tragicômico fim de uma época de arbítrio e pre
potência. De um lado, os homens do sistema, carrancu
dos e desesperados, procuram de todas as formas evitar
seu fim inevitável. E cometem estrepolias. De outro, o
povo, alegre e safisfeito, comemora com cuforia, ironia e
picardia, a chegada de um futuro radioso e promissor,
que está cada vez mais perto.

Com efeito, a balburdia instalada no País, nos últimos
20 anos, chegou a um limite tal que os fatos passam a ser
extremamcnte cômicos. Os presidenciáveis biônicos do
PDS não são, por acaso, tristes figuras cômicas em fim
de festa'! A dança macabra de Malufs e Andreazzas, seja
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na desesperada busca de votos biônicos, seja nas dccla
raçõcs cstapafundias que mecanicamente repetem por aí
afora, não é profundamente cômica'? Hoje, pela manhã,
o Deputado Prisco Vianna, ex-secretária-geral do PDS,
foi " televisão declarar que todos os presidenciáveis pro
metem doar uma nova Constituiçâo ao País. Não é esse
desespero uma coisa cômica?

Realmente, a comicidade dos fatos que ocorrem no
Brasil de hoje é tão grande que se aproxima as palavras
de Karl Marx. Diante dessa comicidade, o povo, na sua
etcrna sabedoria, começa também a se despedir alegre
mentc do passado, prcparando o terreno para a cons
trução de seu futuro melhor. E o melhor exemplo disso
ocorreu neste Carnaval, quando o povo transFormou sua
maior festa num alegre. irónico e grandioso coral. Em
todos os cantos do País, este foi, sem dúvida, o carnaval
das diretas, o carnaval da libertaçào.

Gostaria dc destacar trés episódios que comprovam
ter sido o Carnaval, neste ano, uma das mais importan
tes manire~tações populares e políticas, já vistas no Bra
sil. Em primeiro lugar, o bloco Panela Vazia, de Salva
dor, que, cam sua alegria, transformou o carnaval baia
no numa grande fcsta pelas diretas. O sucesso do Panela
Vazia foi tão grande que, em certo momento, ao cruzar
com o famoso trio elétrico Traz-as-Montes, foi recebido
com um discurso e com uma audiçilo especial do Traz
os-Montes, homenageando-o. Além do Panela Vazia, di
versos blocos c trios elétricos importantes de Salvador,
como o Sculaxo, o Mel, o Comunicação, o Camaleilo, os
Filhos de Filá e Sofia e o Mudanças do Garcia fizeram
das eleições diretas partcde sua folia. Ate mcsmo a bur
gucsia baiana entrou no ritmo das diretas. Tanto que no
sofisticado Baile de Oxum, realizado no Hotel Meridien,
foi promovida uma eleição simulada para presidente.
Alêm disso, a música de maior sucesso do carnaval baia
no dizia. em ritmo afro: "O povo é quem escolhe o suces
SUl''' e "Olê, oI:í. ou diretas já, ou o pau vai qucbrar" ..

Outro destaque deste Carnaval de alegria aconteceu
aqui mesmo em Brasília, na Capital da República, onde
o cada vez mais famoso Bloco do Paeotào dcsfilou carre
gando com alegria e irreverência mais de 6 mil pessoas
gritando e cantando o tema das diretas. "Cai na real, Ge
nera!", dizia a música do bioco enfeitado com faixas
como "Indiretas Jaz", "Nini para SLU", numa referên
cia irônica ao trágico General Newton Cruz. "A Pe
trobrás é fogo." numa referência satírica ao incêndio de
Cu batão, e tantas outras. O Pacotão mostrou que até
mesmo em Brasília o povo sabe fazer um carnaval de
garra, alegria. ironia e irreverência. No meio do bloco,
formado por jornalistas, misturavam-se os mais diferen
tcs tipos de pessoas, sendo que neste ano, curiosamente,
atê mcsmo militares e funcionários graduados do Gover
no, fantasiados e anónimos, pediam, junto com o Paco
tão, "Dirctas Já" c aconselhavam: "Cai na real, Gene
ral".

Finalmente, não poderia deixar de registrar o fantásti
co e expressivo desfile da Escola de Samba Caprichosos
de Pilares, do grupo l-A, do Rio de Janeiro, que, no do
mingo dc carnaval, desfilou pela Passarela do Samba
carregando entre seus carros alegóricos diversas mensa
gens defendendo as eleições diretas. O desfile da Capri
chosos foi um marco histórico dessa que é, scm dúvida, a
maior festa popular do Brasil.

Ao lado desses três episôdios marcantes, em todo o
Pais, este foi o Carnaval das Diretas, numa compro
vação inequívoca de que o povo brasileiro sabe o que
quer e soube, no Carnaval, demonstrar com alegria, be
leza e irónia seu descontentamento com os rumos desgo
vernados a que os que detém o poder levaram o Pais. De
pois do Carnaval, a luta pelas diretas crescerá ainda
mais, Afinal, o que sc viu foi o povo em uníssono eale
gremente se despedindo do passado. Agora, só resta ao
General Figueiredo ouvir o conselho do Pacotào e cair
na real.

Era o que tinha a dizer.
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o SR. ALCIDES LIMA (PDS - PRo Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr's c Srs. Deputa
dos, ao iniciar as atividades relativas ao importante
exercício de 1984, esta Casa nos oferece oportunidade de
continuarmos o trabalho de profundidade a que nos pro
pusemos desde os tempos de nossa candidatura e ao lon
go do primeiro ano de mandato, como representante do
povo roraÍmense.

Enseja-nos tam bém, Sr. Presidente, O retorno ao
convívio com nossos colegas, a troca de idéias, a discus
são, pautada sempre na cordialidade e cavalheirismo,
ainda que sob o calor do embate político, aqui trocado
cntrc intcgrantes com posições totalmente antagônicas.
Gratificante o convívio com funcionários dos mais divcr
sos setores da Câmara, sempre solícitos, dispostos a
prestarem os serviços indispensáveis ao nosso trabalho,
o mcsmo acontecendo com a imprcnsa, os jornalistas,
que concedem mais vida à atuação parlamentar e desta
instituição, divulgando e analisando o que aqui ocorre e
cumprindo papel importantíssimo para a definitiva con
solidação do processo decocrático.

Desse modo, saúdo a Presidéncia da Casa, os
membros da Mesa Diretora, os colegas Deputados, os
funcionários e jornalistas, na certeza de que haveremos
de prosseguir, este ano, a luta por soluções efetivas e du
radouras para os graves problemas que aflingem o nosso
povo.

Sr. Presidente, Sr's e Srs. Deputados, o recesso parla
meo"tar, recém-encerrado, constitui-se para nós em
período de contacto maior com aqueles que nosconfia
ram a honrosa missão de representantes do Território de
Roraima. Lá percgrinamos, visitando amigos, compa
nheiros, famílias com quem há algum tempo não manti
nhamos contacto direto, em razão da presença constante
nesta Casa, no dccorrer de 1983. Não pudemos, eviden
temente, realizar todas as visitas quc prctendíamos a
produtores rurais, comerciantes, funcionários públicos,
profissionais liberais, religiosos, enfim, a toda a comuni
dade roraimense. a fim de juntos avaliarmos nosso tra
balho e melhor sentirmos seus anseios e reivindicações.
Mas ficamos satisfeitos, Sr. presidente, ao perceber que
existe uma grande sintonia com a nossa atuação nesta
Casa. Colhemos opiniões, sugestões críticas positivas e
observações, as quais acrecentamos à nossa hagagem
como aperfeiçoamento mais puro c legítimo para as lutas
presentes e futuras que estamos dispostos a enfrentar.

Podcmos afirmar que há clima de esperança em Rorai"
ma, a despeito da grave situação econàmica e social que
atravessa o País csperança de um futuro realmente pro
missor para Roraima e os roraimenses, sentimento que
brotou da confiança despertada pelas atitudes do atual
Governador Arídio Martins dc Magalhães. Não se trata
de fazcr, agora, comparaçõcs. mas é inegável que o refe
rido Governador recebe a aprovação dos roraimenses,
ao buscar o entendimento com a classc política, inclusive
na composição administrativa do seu Governo.
Aproximando-se dos políticos e com eles procurando ad
ministrar, o governante aproxima-se do povo c avalia
melhor suas necessidades e aspirações. Valoriza-se, por
tanto, em Roraima. a participação popular, sentido má
ximo do regime democrático. Fortalecc-se com isso a
ação partidária, mecanismo material para o encaminha
mento das propostas políticas e o exercício do poder em
nome do povo. Daí a relevância do trabalho dc rcestru
turação e organização dos diretórios municipais do PDS,;
sob o comando do Presidente GetúliO' d'e Souza Cruz, in
cansável na missão de afirmar o partido como instru
mento de desenvolvimento do processo político rorai
mcnse.

Roraima, Sr. Presidente, pelo desempenho do seu
atual Governador, o interesse das lideranças políticas,
empresariais e classistas, organiza-se definitivamente em
suas bases e na estrutura governamental, para que possa'
alcançar, através da participação de todos, a condição de
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Estado-mcm bro da Federação com reais possibilidades
de pleno desenvolvimento e bem-estar colctivo.

Era o que tinh a dizer.

o SR. VALMOR GIAVARINA (PMDB - PRo Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Depu
tados, volto hoje a insistir no assunto, e cobrando, desta
vez, uma posição do PDS e do PTB, que se uniram, no
ano passado, para aprovar o Decreto-Lei n' 2.065, fruto
de negociação entrc as duas lcgendas, cujo acordo não
foi respeitado pelo Executivo.

Em fins de outubro, ninguém linha a menor dúvida de
que o Dcercto-Iei n' 2.064 seria rejeitado, porque, além
de não instituir o "efeito cascata" nos reajustamentos sa
lariais, trazia, em seu artigo 44, a detcrminação de que o
salário dos inativos seriam reajustado de acordo com o
processamento da receita da Previdência.

li m acordo foi feito: o Governo rctiraria o Dccreto,
como fez, substituindo-o por outro, o de n' 2.065, com
efeito cascata e sem o gravame antes contido no artigo
44.

O Decreto-lei n' 2.065 foi aprovado pela união de
forças PDS/PTB.

Em 22 de dezembro, entretanto, quando esta Casa es
tava em recesso, o Executivo editou o Dccreto n' 2.087,
ressuscitando, em scu artigo 2', aquilo que dispunha o
artigo 44 do Decreto retirado de pauta: "art. 2' os be
nefícios de prestação continuada da previdéncia social
scrão reajustados quando for altcrado o salário mínimo,
de acordo com a evolução da folha de salários de contri
buição dos segurados ativos (... )".

Isto significa a quebra de um compromisso. No mini
mo. uma "rasteira" que o Executivo passa em seus pró
prios companheiros e eventuais aliados.

Se não para resgatar a decência dos pactos políticos,
mas para que os aposentados e inativos voltem a respirar
tranqüilidade, é necessário que o indecoroso Decreto
seja rcjcitado por esta Casa. E urge um pronunciamento
das lideranças do PDS e PTB, a esse respeito.

O SR. RENATO BUENO (PMDB - PRo Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, a OAB tem sido,
neste País, mesmo enfrentando as maiores adversidades,
inclusive violêncius de toda ordem, uma instituição das
mais respeitáveis pela firmeza de suas atitudes e posições
em favor da democracia, que dignifica a sua classe cons
tituída de homens dc reconhecido e notável saber jurídi
co, político e institucional.

Oxalá, outras instituições e órgãos de classe quc ainda
nuo se manifestaram a favor das eleições diretas para
Presidente da República, neste momento histórico que
estamos vivendo, o façam de imediato, a fim de se inte
grarem com os mais legítimos anseios da sociedade bra
sileira como um todo.

Por esses motivos. leio, para que conste dos Anais des
ta Casa, o voto proferido pelo eminente jurista Miguel
Seabra Fagundes, em sessão ordinária realizada pelo
Conselho da OAB no Rio de Janeiro, dia 20-12-83,
quando se resolveu por unanimidade manifestar-se a fa
vor da eleição direta para Prcsidcnte da República.

PROCESSO CP. N' 2.872/83
ASSUNTO: Eleições Diretas - Proposta de Ofí

cio ao Presidentc da República - Origem: OAB 
GO.

RELATOR: Cons. Paulo Hcnrique Biasi.

VOTO DO MEMBRO NATO
MIGUEL SEABRA FAGUNDES

A Lei n' 4.215, de 27 de abril de 1983 - Estatuto
da Ordem dos Advogados do Brasil - insere, corno
primeira das atribuiçõcs do Conselho Federal, "dc
fender a ordem jurídica" e "contribuir para o apcr
feiçoamento das instituições jurídicas" (art. 18, n'
I). E essa atribuição envolve um dever, pois que na
atuação da ordem jurídica, está, em verdade, a ra
zão dc scr dc toda a atuação do advogado. Porque,
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seja na luta pelo direito de cada cliente, seja no de
sempenho de compromissos necessários com a cau
sa pública, cstá obviamente prcssuposta a propug
nação pela legitimidade e 'Iisura das estruturas jurí
dicas e institucionais. E pressuposta como de
exercer-se precipuamente. Sim, pois a defesa da or
dem juridica há de principiar, numa visão geral,
pcla da sua compatibilidade com os princípios basi
lares do direito, da moral. da política, e, no plano da
adequação ã vida do País, com as suas tradições his
tóricas, com 1:1 Slla evolução social e com o seu pro
gresso político.

Em sendo assim, afigura-se pr6prio que conside
rando o quadro institucional, a OAB sc manifcste
sobre problema constitucional magno, no presente
momento do Estado Brasileiro, qual o do processo
de escolha do titular da Presidéncia da República.

Já tivemos oportunidade de dizer, alhures, quc se
numa Constituição votada pela representação do
povo estará a base máxima da legitimidade do po
der entre nós, esta não será plena enquanto a esco
lha do Presidente da República se processar por
eleição indireta. meramente homologatória de im
posições de cúpula.

Em nenhum campo mais imperativo, hoje, instar
pelo aprimoramento das instituições, de sorte a
enscjar-sc ao povo, após mais de 20 anos, sem parti
cipação na escolha do mais alto mandatário executi
vo da Nação, dizer, ele mesmo, sem intermediários,
rctomando a tradição rcpublicana do voto direto,
da sua preferência pelo brasileiro que o deva gover
nar.

Impõe-se. portanto, uma manifcstação da Ordem
dos Advogados do Brasil em tal sentido.

Tive dúvida em dar-me a essa iniciativa, mas das
reflexões qoe fiz, pareccu-mc scr até um dever da
minha cidadania - e o advogado no seu comporta
mento profissional, pela natureza mesma da ativida
de que desempenha, não pode abstrair de que é um
cidadão - num momento em que a coletividadc
brasileira se vem ostensivamente mobilizando pela
tese político-institocional das eleições diretas para a
Presidência da República, indicar juntasse a OAB a
sua voz às demais. que repontam na reinvidicaçào
da presença do povo na mais importante escolha
eletiva da vida do País.

Tem-se pretendido que não há por que nem
como caminhar, agora. para um pleito de voto uni
versal na escolha a realizar-se dentro de um ano e
pouco, quando o texto da Lei Maior, hoje vigente, a
cometc a um Colégio Eleitoral (art. 74). E os argu
mentos que se alinham contra o inovar-sc, instituin
do o voto direto, sào os seguintes:

a) Não há tempo útil, nesta altura, para alterar
o sistema de eleição.

b) É impróprio. constituindo açodamcnto in
justificável, pretender que a marcha do processo de
redcmocratização se enderece à adoção da eleição
direta.

c) A elcição direta scrá demasiado oncrosa
para o Tesouro Público.

d) A eleição direta sempre foi um fator dc agi
tação em nosso meio, e mais o será, agora, quando o
País vive grave crise econômica e social.

e) O Colégio Eleitoral conduzirá a satisfatória
legitimação do escolhido, pois se compõe de delega
dos saídos do pleito de novembro de 1982.

f) A elcição indireta constitui, também. um
processo democrático de escolha e, portanto, legiti
mador do poder.

Ora, ncnhuma dessas razões se afigura obstar â
aspiração de retomada, pelo povo. do direito de es
colher, mediante mobilização geral do eleitorado, o
Chcfc do Podcr Exccutivo Nacional.
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Senão vejamos:
a) Mais de um ano ainda conta no seu mandato

o atual Presidente da República, e só esta circuns
tância desfaz a objeção do tempo. A República Ar
gentina ai está a nos mostrar comO em meses pode
ocorrer, do modo mais pleno, a transição, por
eleição direta, de um governo ditatorial para Um re
gime democrático. Não nos subestimemos em re
lação a esse grande'país vizinho, que de agruras se
melhantes às nossas soube caminhar, decididamen
tc, para a regeneração institucional.

b) Falar em açodamento da reivindicação do
sufrágio universal, por um povo que, há mais de
vinte anos, não é chamado a votar para a escolha do
seu dirigente maior, é escarnccer da inteligência bra
sileira, é supor-nos uma nação de primários. Após
vinte anos1 quantos mais o País deve esperar1 para
que lhe restituam como um favor, uma generosida
de, uma benevolência, aquilo que lhe arrebataram
pela força tIsiea, sob o pretexto declarado de liber
tação do Congresso Nacional de pressões demagó
gicas, para que mais livremente pudesse funcionar?
Mais cinco? Mais dez? Mais quantos forem os ne
cessários, ao juízo dos tutores da N ação, a restituir
lhe o autodomínio'? Esse argumento é tào ostensiva
mente sem-cerimonioso, que constitui um agravo
aos brios do povo brasileiro.

c) Nenhum destino mais próprio para os tribu
tos que o povo paga do que o de servir à correta
constituição dos órgãos do poder público. Sim, por
que destes dependcntes, fundamentalmente, a sua
paz, a sua prosperidade, em suma, o seu bem-estar.
E aqui é de observar a falta de autoridade para falar
em parcimonia nos gastos públicos, quando se trata
de aprimorar as instituições políticas, por parte da
queles a quem não ocorreu poupar o País ao endivi
damento que o converteria no maior devedor inter
nacional.

d) O apelo ao fantasma da agitação parece
desmoralizar-se pela só consideração das eleiçoes
posteriores ã queda da Ditadura, em 1945. Os Presi
dentes Eurico Dutra, Getúlio Vargas, Juscelino
Kubtschek e Jánio Quadros foram eleitos em prélios
tranqüilos, nO.1 quais (1 tom de agítação foi o pró
prio de qualquer campanha eleitoral em países de
gente livre. Os traumas que o Pais conheccu em
1954, 1955 e 1961. nada tiveram a ver com o proces
samento dos pleitos; foram fatos posteriores li eles.

Nesse particular do temor da agitação, assinale
se, tem surgido um argumento que, ao invés do que
pretende. induz à procedência da idéia do voto dire
to. É o de que a crise d05 dias presentes abriria ca
minho fácil à retaliação contra o Governo, na cam
panha eleitoral e. conseqüentemente, Li.. sua derrota.
Ora, se o Governo assim tcme o valO livre do povo,
e se vê no sufrágio indiret<J o meio de escapar ao seu
juÍzo, essa é mais uma razão para justificar n reto
mada, pela nação. da escolha, por ela mesma, dos
seus gestores, de governantes que nào a temam.

e) A legitimidade do Colégio Elcitoral - e evi
dentemente as considerações que aqui fazemos não
significam desconhecer o alto teor pessoal dos seus
integrantes - se perde na sua origem mesma~ in:lli
tuído ele, CQm quebra da bem provada tradição bra
sileira. para tornar politicamente manipulável um
eleitorado rcstrito. e ainda chamad<J a manifestar-se
por votação nomin"l (Emenda n' l. art. 74, caput),
sabidamente poderoso in5trumento contra a liber
dade de escolha nos pleitos políticol. E, não bastan
do isso, a Emenda n' 8 ampliou, num jogo dc cartas
marcadas. a participa<.;ão, na composição dele, das
Assembléias tstaduab. em sua maioria fiéis ao sis
tema atualmente instalado no poder.

Á partc isso cumpre "tentar, ainda, considerando
a massa da ~otação nacional na última eleição, que
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a maioria dos sufrágios não beneficiou o partido do
minante no Colégio Eleitoral. Pelo que, embora de
tenelo este. formalmente, o poder de escolha, na ver
dade politicamente se tornou menos habilitado a
exercê-lo. A maioria dos seus integrantes nào tem
por si, no cômputo gerai dos sufrágios, a cobertura
da maioria do eleitorado do País. Ora, a eleição do
Presidente da República é uma eleição nacional, por
excelência. Até pam que o eleito, em regime como o
nosso, que situa o Chefe do Executivo no ápice da
organização política, possa ser o detentor do poder
e do prestígio, quc somente o voto nacional tem o
dom de conferir. Eleito o Presidente da República
pelo voto de um colégio que, somados os sufrágios
do qual resultou em 15 de novemhro. e, tirante ma
nipulações casuísticas, não exprime a soma majori
t(iria da vontade do povo, carecerá da autoridade
política imprescindível ao dcsempenho do mandato.

Acresce ter em conta que a campanha para o
pleito de novembro não foi sublinhada, em qual
quer momento e em qualquer Estado, pela cono
tação de se estar votando também, por via indireta,
com vistas à eleição do futuro Presidente da Re
pliblica. Isso. de resto, põe à mostm o artificial do
critêrio adotado entre nós de eleição por um colégio
estrito. pois ·onde o processo do voto em dois graus
existe com seriedade, o eleitor tem consciência, ao
depositar o seu sufrágio, de que está optando por
um c"ndidato à Presidência, Aliás, teria sido im
possível, em novembro de 1982, votar tendo em
conta a escolha do futuro Presidente da República,
pois nenhum candidato havia então inscrito. O voto
seria em aberto, para o Colêgio escolher quem lhe
uprOllVCSSC, uté mesmo alguém que, se: identificado,
talvez jamais lograsse o apoio do eleitorado nacio
nal.

f) Não há dúvida dc que a e1cição indireta pode
s~r. também, uma via democrática de escolha. Em
nosso caso, porém, há que objetar ao sell uso. Tanto
pela casuística que a dcsfigura (e à qualjá nos repor
lanHls), como porque no regime presidencial somen
tc o voto dircto comunica ao Chefe do Poder Execu
tivo a autoridade política indispensável para o C<J
maneio da Nação. Tanto as.,im que nos Estados
Unidos, nào obstante adotada formalmente a
eleição dc dois gmus, na pratica a eleição do Presi
dente da República se processa (na escolha conven
cionai, na campanha dos candidatos, na procla
maçüo do eleito) como se o pleito se cingisse ao voto
popular.

Estas as razões por que tenho que a Ordem dos Advo
gadcls do Brasil está no dever de posicionar-se peia
adução dll voto direto para a próxima escolha do Presi
dcnte da Repúhlica, restaurada, a partir daí. a'tradição
republicana do sufrágio universal.

Sala das Sessões, 20 de dezembro de 1983.
(a) Miguel SeaHriI Fagul1de.\'

o SR. PAULO GUERRA (PDS - AP. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, há

um grupo de abnegados funcionários do Território Fe
deral do Amapá que se encontra, inexplicavelmente,
classificado fora do que prevê toda a legislação a esse
respeito. São professores. Sr. Presidente, em pleno
exercício de sua atividade, posicionados nas mais dife
rentes situações: escriturários, serventes, trabalhador
braçal, encadernador e tantos outros cargos também dig
nos da nossa admiração, porém completamente diversos
da classe do Magistêrio.

O Plano de Classificação de Cargos, inicialmente im
plantado em 1970, para o funcionalismo dos Ministêrios,
orgãos integrantes da Presidência da República, Terri
tórios. autarquias federais e outros órgãos do Poder Exe
cutivo, baseou~st: em normas absolutamente claras, pre
vistas na Lei n' 5.645/70 e no Decreto n' 70.320/72, cu-
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jos principais propósitos eram a valorização do servidor
público e a correção das distorções c desvios de funções
até então bastante comuns.

Posteriormcnte, a Lei n' 6.550/78 e o Decreto de n'
82.279/78, específicos para a reclassificação de cargos
nos Territórios Federais, reproduziam o espirito, a moti
vação e termos dos outros dois atos já citados, manten
do, aliás. notável linha de coerência.

Mas o Governo do Amapá resolveu agir de maneira
diferente, contrariar o que estabelece a legislação. e, com
isso, prejudica sensivelmente servidores que exercem
funções do Magistério. Não hâ razão lógica, plausível,
muito menos de ordem legal que justifique o entendi
mento do Governo do Amapá, ao proceder de maneira
inteiramente contrária aos intcresscs dos Professores e
da Educação no Território.

Ora, o Decreto n' 84.409, que dispõe sobre o Grupo
Magistério do Serviço Civil dos Territórios Federais,
editado após as leis que classificaram os funcionários,
não proibiu que ocupantes de cargos ou funções diver
sas, exercendo atividades inerentes ao Magistério, inte
grem a categ<Jfia funcional dos Professores de Ensino de
I' e 2' graus, pela aplicação do princípio da transfor
mação e transposição. Ao contrário, não residem dúvi
das, nas ieis e decretos sobre classificação de cargos,
quanto à fixação, como' Professores, daqueles comprova
damente assim considerados, ainda que ocupantes de ou
tro cargo efeti vo.

Há, inclusive, pareceres por autoridades do DASP, Sr.
Presidente, quc explicitam ser a inclusão nas categorias
funcionais do Plano de Classificação decorrente das ati
vidades efetivamente desempenhadas, segundo a habili
tação profissional possuída, não importando, desse mo
do, a denominação do cargo antes ocupado, mas a real
situação de trabalho dos seus integrantes.

Pois o Governo do Amaplí. Sr. Prcsidente, conseguiu
transformar, para o Grupo Magistério no Território, um
Plano de Classificação que visava a fazer justiça e corri
gir distorções funcionais em um instrumento de mais dis
torçoes e injustiças. Sofre com essa proeza do Governa
dor amapaense, na aplicação inadequada do Plano, um
grande número de Professores. muitos com mais de vinte
anos de tranbalho, levando diariamente, com muito es
torço e lições de dignidade. a oportunidade do ensino ãs
crianças c adolescentes do Amapá.

Não reconhecer como Professores aqueles que fazem
do Magistério o seu ideal profissional e até de realização'
e de vida. significa ato que demonstra toda a insensibili
dade do Governo do Amapá.

Com o tratamento discriminatório, injusto e contrário
it ordem legal, dispensado a Profess<Jfes. o Governo
amapaense frustra as expectativas do incentivo funcio
nai, pois ao exemplo de desprendimento, esforço e dedi
cação, na luta incessante dos mestres de minha terra pelo
aprimoramento cultural e no desempenho de suas
funções, a administração local responde com a desconsi
deração e o desprezo.

Portanto, Sr. Presidente, as lamentáveis falhas na clas
sificação funcional de muitos servidores do Amapá, até
!laje não corrigidas, resultaram somente da errônea apli
cação do Plano pelo Governo do Território, e não de
possíveis impropriedades na legislação que o criou.
como alguns procuram fazer crer.

Muitas tentativas foram feitas por funcionários junto
ao Governador, no sentido dc determinar a reparação
para erro tão grosseiro quanto prejudicial aos mestres
não classificados como Professores. lnfelizmente, nada
de concreto conseguiram os servidores, diante da intole
rância e falta de visão de quem deveria cuidar dos inte
resses do Tcrritóri<J e de sua gente.

Estamos fazendo um apelo ao DASP, Sr. Presidente, e
ao Departamento de Pessal do MlNTER, órgão cujos
trabalhos sérios, profundos, em benefício da classe, têm
despertado a conl1ança de todo o funcionalismo público
do Território. Estive, no inicio dest" semana, em audiên-
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cia com o Diretor-Geral do DASP, Ministro José Carlos
Freire, levando a ele o pleito dos Professores amapaenses
injustiçados, c tenho certeza de que S. Ex', com a sensibi
lidade, lucidez e consciência que o caractrerizam, no tra
to das difíceis q uestães do funcionalismo, formalizará o
seu integral apoio à causa que estamos defendendo.

A Administração do Território do Amapá deixa de
cumprir as Leis n's 5.645/70 e 6.550/78, bem assim os
respectivos Decretos regulamentadores, n's 72.320/72 e
82.270/78, mas não poderá fugir à enorme responsabili
dade por estar prejudicado, durante todos esses anos,
grupo numeroso e competente dos que exercem a tão ele
vada função pública de lecionar.

Intensificaremos nossa luta em defesa dos colegas Pro
fessores, denunciando esse abuso do Governo amapaen
se, até que, por ordem superior, haja o devido enquadra
mento dos mestres nas funções em que efetivamente se
encontram. Embora não o deseje, o Governador do
Amapá terá de fazer justiça aos Professores.

o SR. GEOVANI BORGES (PDS- AP. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
nos últimos momentos de 1983, foi manifestada à Nação
a palavra do Sr. Presidente João Baptista Figueiredo,
marcando enfaticamente sua postura diante das próxi
mas eleiçães.

A decisão do Presidente da República em restituir ao
PDS a coordenação para a escolha do candidato do Par
tido ao mais alto cargo do País leva-nos, forçosamente, a
algumas consideraçães muito oportunas ainda neste mo
mento de abertura dos trabalhos legislativos.

Em primeiro lugar, o Presidente João Baptista Figuei
redo exerceu o irretorquível direito de agir segundo sua
consciência e sua ~ontade, liberando-se de encargos dire
tos para poder atuar em nível mais elevado, de um ponto
onde a visão ê mais ampla e as possibilidades de atuação
são incomensuráveis, na predomináncia do campo polí
tico do Poder Nacional.

Ao PDS cabe, pois, a tarefa de ouvir, de indagar, de
sondar, de conciliar interesses em favor do interesse
maior, que é o interesse nacional. Nem pretendo entrar
no mérito desta questão.

Não importam, porém, propriamente, os nomeS es
pecíficos das pessoas cogitadas, ainda que, ao final de
toda esta coordenação, saibamos que somente um nome
capaz, que seja uma verdadeira força aglutinadora, terá
condições de ser aceito.

Maior e mais grave que tudo isto, portanto, é
conscientizar-nos de que estamos atingindo o limiar de
uma nova fase política na História de nosso País. É o
momento em que iremos precisar de um Presidente da
República que tenha coragem bastante para romper a
inércia c dar início às mudanças profundas tão desejadas
pela Nação.

Entendemos que tais mudanças não serão simples alte
rações em cronogramas ou em estruturas organizacio
nais, nem tampouco simples extinção ou criação de ór
gãos públicos. Não se trata nem mesmo de remaneja
mento em gráficos, desenhos ou modelos. Acreditamos
que todos os organogramas já foram alterados, que su
cessivos Presidentes, desde 1964, buscaram a moderni
zação das. estruturas básicas que sustentam a condição
de nosso País.

Sabemos que, na verdade, tudo isto não passou de
mera variação sohre os mesmos temas. Agora, no evoluir
de 1984, ano já por si sobrecarregado pc1a premonição li
terária e pelo pessimismo geral, sente-se que chegamos à
exaustão dos métodos, do modus operandi, do próprio
fluxo de conceitos c princípios.

Evidencia-se desnecessário dedicar-se a estudos para
tentar aperfeiçoar o que possuímos em termos adminis
trativos, políticos, sociais e económicos. O que existe não
satisfaz ao povo que vive, que luta, que produz, que car
rega o fardo da inflação, que busca a sobrevivência, si
lenciosa e heroicamente, todos os dias e a todas as horas.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçào I)

O povo brasileiro é o magistrado supremo, que condena
o que se acha implantado em termos de estruturas nacio
nais.

Quem desejar a confirmação do que estamos afirman
do. que circule entre o povo das cidades, entre os traba
lhadores rurais. entre iovens e idosos. O desejo é um só:
lodos clamam por mudanças profundas e concordantes
com o caráter nacional brasileiro. É tal esta ânsia de mu
dança que o povo se torna presa fácil daqueles que o
querem mobilizar e aliciar para reinvindicações impossi
veis e absurdas. As discussões vãs e anticonstitucionais
pelas eleiçães diretas são uma evidência disto.

O que devemos ter é a coragem obrigatória e Írrecllsá
vc1 de mudar em profundidade, mudanças que devem
considerar, acima de qualquer propósito escuso, pessoal
ou fanático, a idêia central de que o Brasil produzirá
forçosamente suas próprias soluções. Terá seus modelos
políticos, econômicos e sociais verdadeiramente origi
nais, c que, por isto mesmo, talvez nem sejam aceitos de
pronto, já que estamos mais acostumados a copiar. Mas,
se queremos realmente mudar, precisamos esquecer mo
delos argentinos, mexicanos, americanos, alemães ou de
outras nações. Modelos alienígenas foram bons para os
países e os povos que os criaram, mas impróprios para o
Brasil, ainda que adaptados.

Se vamos mudar, se precisamos mudar l se a mudança
é decisão e aspiração nacional, então que se convoque a
inteligência nacional, que se ausculte a Nação para criar
mos fórmulas e modelos essencialmente brasileiros.

Mudemos nossas estruturas em um desejo sincero de
paz social, de independência econômica, de prosperida
de, de desenvolvimento harmonioso, de totais e idênticas
oportunidades para todos, de uma bem equilibrada dis
tribuição de riquezas. Tais mudanças devem considerar,
acima de qualquer motivo, as enormes possibilidades
materiais do Brasil, sua base física, sua população criati
va e desejosa de produzir, de gerar as riquezas que dese
jamos e de que necessitamos.

Mas NUNCA iremos mudar, se continuarmos pen
sando em termos de esquerda ou direita, em solicialismo
moreno ou pálido, em preferências pessoais por HO
MENS ao invés de IDÉIAS, em cópias, fae simile e até
CLONES ou ROBOS.

o que deverá estar em questão é o Brasil, seu povo,
seus hábitos, seus costumes e o próprio potencial nacio
nal. Ao invés de modelos políticos e econômicos já des
gastados, busquemos o BRASILEIRISMO, que ê tudo
aquilo que convêm à felicidade deste País. Ao invés de
nos preocuparmos com a fortuna ou a farda do próximo
Presidente, preocupemo-nos se ele terá condições de ofe
recer ao País a tranqüilidade e o alívio de que necessita
mos.

Ao invés de ouvirmos radicalismos absurdos, fermen
tados no rancor e na ânsia de poder, ouçamos aqueles
que, por sua capacidade já testada nas urnas. vivencia
dos no momento e não fixados no passado, possam ofe
recer um padrão de integridade c clareza de visão.

Quando o Presidente Figueiredo deixou de indicar seu
candidato, deu-nos a todos um exemplo de como po
deríamos e deverámos agir: sem direcionamentos mate
riais, mas com a intenção desarmada de REAL PODER
DE ESCOLHA.

O próximo Presidente deverá ser capaz de dar início às
mudanças insistentemente reclamadas pelo povo brasi
leiro. demonstrando serenidade e firmeza diante dos ven
da vais de críticas. que desde já lhe possam surgir. A dis
sensão de grupos não poderâ atingi-lo, pois se nem Cris
to conseguiu unificar a opinião de seus seguidores, seria
dispersão de estiJrços tentar conciliar hoje interesses tão
díspares que se exaltam durante o ano eleitoral.

A experiência das eleições de 1982 demonstra hoje, so
bejamente. que reeditar vultos do passado se comprovou
insatisfatório. Por que, então, insistir na preservação de
valores e idéias ultrapassadas'>
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Não só ao PDS, mas a todos nós cabe a grave respon
sabilidade de buscar um homem de coragem, fé e ampla
vis"o, que possua bagagem fidedigna e sólida.

O processo sucessório, com todas as suas peculiarida
des, não é, pois, um assunto ligeiro, que sirva apenas de
pretexto para conversas de esquinas ou manifestações
tão ruidosas quanto improdutivas.

E, acima de tudo, a hora do exame de consciência do
brasileiro, em prol do Brasil e da BRASILlDADE, res
paldado, previsto e amparado pela Lei Maior, a Consti
tuição Federal.

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÓ (PDS - AL. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, en
eon tramas esta Casa, no reinício de mais uma sessào le~

gislativa, enfervescendo com a discussão da sucessão do
Presidente João Baptista Figueiredo. Não há dúvida de
que o tema é daqueles que devem merecer o melhor das
nossas atenções, uma vez que é no Congresso, é nesta
Casa que se irá decidir o futuro do País.

Mas o convívio com os nossos conterrâneos, durante o
recesso, nos trouxe um outro tipo de problema. A visita
que fizemos a 71 dos 95 municípios do interior de Ala
goas nos dá plena convicção de que, se alguns setores das
massas urbanas do País reivindicam eleiçães como seIft:!o
um problema prioritário da Nação, no Nordeste, no nos
so Estado, particularmente, a preocupação ê primordial
mente com a sobrevivência física. A seca liquidou o ser
tão e o agreste alagoanos. Num evento sem precedentes
na história econômica do nosso Estado, dizimou um
terço dos nossos canaviais. À inclemência do tempo se
junta a inclemência do Governo. Não temos recebido os
créditos necessários para que os agricultores de Alagoas
possam recompor as suas lavouras, para que as canas
que morreram na estiagem sejam repostas e para que en
tão lJ Governo do Estado possa pagar o seu funcionalis
mo.

Acompanhei o Governador Divaldo Suruagy em suas
recentes peregrinaçães por Brasília, pelos Ministérios do
Interior, da Indústria e do Comércio, do Planejamento.
Em todas as portas a que se bate - são pródigas as pro
messas, mas muito parcas as realizações.

O povo alagoano, Sr. Presidente, está às portas de
um a crise - repito - sem precedentes. °nosso sertane
jo quer saber se vai viver, porque, sem viver durante este
ano, inequivocamente ele nào poderá sequer opinar
sobre as eleiçães, se diretas ou indiretas. Acompanhamos
de perto o drama da fábrica de Delmiro Gouveia, que já
levou ao suicídio o empresário Antônio Carlos Menezes
e que ameaça também levar ao suicídio uma massa de
1.800 empregados. É toda uma região que depende única
e exclusivamente das atenções governamentais, que não
são caridade administrativa, mas medida de inteligência
econômica, pois é melhor manter nos empregos esses ho
mens do que desperdiçar dinheiro em frentes de traba
lho. que pouco ou nada contribuem para a solução do
problema da região.

Sr. Presidente, eram estas as considerações que quería
mos tecer, fazendo de V. Ex~ e desta Casa um transmis
sor eficaz para que chegue ao Poder Executivo o justo re
clamo do sertanejo e do canavieiro alagoanos.

O SR. DIONlslO HAGE (PMDB - PA. Pronuncia
o seguinte discurso) - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
após a recesso parlamentar e o carnaval, voltamos ao
trabalho, para dar continuidade à luta em 'defesa do po
vo, com a certeza de que o Congresso Nacional realizará
o grande desejo dos brasileiros a eleição do Presidente
pelo voto direto.

A bem-vinda revogação de alguns atos de exceção em
certo tempo editados pelo Governo Federal infelizmente
não surtiu a totalidade dos efeitos que a Nação aguarda
va. É bem verdade que foram derrogadas aquelas medi
das mais flagrantemente autocráticas, que configuravam
uma nódoa na legislaçào de um país que pretendia bus·
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car a democratizaçào, mas algumas pequenas nuanças de
arbítrio restaram, exigindo imediata reparação.

Assim é com o disposto no arl. 22 do Decreto-Lei n' 5,
de 4 de abril de 1966, o qual, respaldado nos termos do
Ato Institucional n' 2, de 27 de outubro de 1965, estipu
lava quc " ... os atuais serviços de estiva, vigilância por
tuária, de conferência c conserto de mercadorias trans
portadas por embarcação nacional de navegação inte
rior ... podem ser realizadas pela respectiva tripulação".
As razões quc levaram à norma supracitada são inaceitá
veis' nos dias de hoje, pois considerava-se que as ativida
des de marinha mercante, dos portos nacionais, da Rede
Ferroviária Federal e das cntidades de classe profissio
nais vinculadas ou conexas envolviam matéria direta
mente ligada à segurança nacional.

Em 13 de outubro de 1978. para viger a partir de I' de
janeiro de 1979. foi promulgada a Emenda Constitucio
nal n' 11, cujo arl. 3' revogou os fatos institucionais e
complementares no que contrariassem a Constituição
Federal.

Posto que a proteçào às atividades profissionais regu
lamcntlldas é itcm constante da Carta Magna da Nação,
compreende-se desde logo que a revogaçào do Ato Insti
luc:iuna! 0 9 1 eliminou o suporte jurídico do dispositivo
que tlutnrilHV:.l as tripulações dos navios n empreende

rem o trabalho dos estivadores, categoria profissional
amparada por inúmeros diplomas legais.

Não obstan te a retirada desse suporte legal, a dis
torçào permanece. em benefício único das empresas de
nav'cgação. que remuneram suas tripulações, quando em
trabalho de estiva, segundo valores do salário mínimo, e
não de acordo com as tabelas próprias de retribuiçào sa
larial aprovadas pelos sindicatos de estivadores.

E grande a magnitude dos malefícios dessa distorção
na Região Amazônica, onde é bastante significativo o
movimento da navegação interior, estimul"da em função
da precariedade da rcde rodoviária e ferroviária. A pos
sibilidade aberta pela aplicação atual de uma norma in
constitucional restringiu o mercado de trabalho dos esti
vadores, permitindo que pessoas não habilitadas desem
penhem funções específicas de uma categoria profissio
nal amparada pela CLT. Além disso, possibilitou a am
pliação de um mercado para trabalhadores que já tém
seu meio de sustento, enquanto dclxou outros ao desam
paro, acrescendo dificuldades principalmente em uma é
poca em que o desemprego é uma realidade cruel e nefas
ta.

Os próprios tripulantes vém sendo espoliados, pois as
empresas se valem desse expediente para despender me
nores recursos, já que a remuneração do trabalho de esti
va é superior ao que vem sendo pago aos marítimos.

Possibilitou-se, ainda. a ocorrência de fraudes, pois é
freqüente a admissão de trabalhadores que nem sequer
são trabalhadores marítimos, empregados única e exclu
sivamente para exercerem as atividades de estiva com
uma remuneração aviltada, acarretando a elevação das
receitas dos armadores, das empresas de navegação.

Toda essa situaçào vem afligindo a classe dos estiva
dmes, e torna-se necessário que o Ministério do Traba
lho, através de seus órgãos fiscalizadores, se empenhe em
solucionar li questão. dirimindo de uma vez por todas a
ambigüidade de que se valem as empresas; torna-se ne
cessário deixar patente a proteção ao trabalho regula
mentado, o que possibilitará a punição dos infratores e a
regularização da relaçào profissional entre estivadores e
armadores.

o SR. JOSÉ FREJAT (PDT - RJ. Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, o
Brasil tem todas as condições de oferecer a seu povo ex
celente padrão de vida, cm decorrência de sua extensão
territorial e de suas imensas riquezas naturais. Mas nos
sos governantes reprcsentam grupos econômicos, e pou
co ou nenhuma prcocupação têm de cuidar dos interes

ses do povo que trabalha.

mARIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

As decisões governamentais não se destinam à popu
laçào. mas aos interesses econômicos que financiam can
didatos. Os dirigentes escolhidos compensam os amigos
financiadores entrcgando-Ihes os recursos públicos e
facilitando-lhes bons negócios.

O retrato da escolba dos nossos governantes, nestes úl
timos anos de aieiçõcs indiretas e biônicas, está na "cam
panha" dos supostos candidatos à presidência da Re
pública por um ilegítimo Colégio Eleitoral imposto à
Nação de modo canhestro.

Em 1964, esses mesmos grupos organizaram "mar
cha" com rezadciras de terço na mão. Apoiados nessa
contrafação de manifestação, rasgaram a Constituição
de 1964 e puseram abaixo um governo legitimamente
eleito. Agora, apesar do clamor popular de milhões de
brasileiros. recusam-se a aceitar as eleições diretas e con
sideram provocação a campanha que empolga o Pais.
Mais de noventa por cento dos brasileiros querem
eleições diretas.

Mais de 68 por cento dos trabalhadores ganbam até
dois salários minimos, diz o IBG E. Todos os ônus da cri
se econômica recaem sobre os assalariados, aposentados
e inativos. O reajuste salarial não cobre scquer a metade
da inflaçào de 211 por cento, de 1983. Isto representa
menos comida, menos instrução. menos saúde e menor
tempo de vida para os que trabalham. E mais lucros para
os cofres das multinacionais e dos grupos econômicos
nacionais. Mais fraudes e negoc.:iatas 110 mercado finan
ceiro. Mais mordomia para os dirigentes deste País, res
ponsáveis pela vida dramática de nossa população.

Os regimes autoritários são insensíveis ao clamor e ao

sofrimento do povo. E são incapazes de dar respostas
humanas aos problemas so~iais que afligem os trabalha
dores. As mudanças atingem apenas a fachada. "Plus ça
change, plus c'cst ça même ehose". Não descem ao cerne
do problema. Daí a necessidade de participação política
de todos. A melhor forma de servir à humanidade é par
ticipar da luta pela libertação material c espiritual do ser
humano.

O SR.CLEMIR RAMOS (PDT-RJ. Sem revisão do
orador) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, depois de três
meses de recesso imposto pela exceção que ainda impera
neste País, voltamos às atividades legislativas, conscien
tes da necessidade do restabelecimento imediato das
eleições diretas em todos os níveis. Este é o clamor do
povo brasileiro. ouvido em todos os cantos do País, por
que, depois de vinte anos de autoritarismo, de desprepa
ro dos ocupantes do poder, da incompetência dos diri
gentes do regime autoritário que impuseram à Nação um
modelo econômico totalmente dissociado dos anseios
nacionais, encontramos nossa economia totalmente dila
pidada, dependente dos interesses econômícos e financei
ros internacionais. Quando a inflação galopante que
atinge esta Nação tantos transtornos e dificuldades traz
ao povo brasileiro: quando a população percebe que só
através da escolha direta dos dirigentes deste País ela po
derá participar corno co-responsável deste processo,
torna-se inadmissível e vexatória a presença dos chama
dos presidenciáveis, que desfilam vergonhosamente pe
rante a Nação, desejando abocanhar um pouco mais de
fa vares pessoais e conquistar mais um período de poder,
apoiados pelo arhítrio e pelos resquícios de autoritaris
mo que ainda existem no Brasil. Por isso, Sr. Presidente,
a manifestação dos Ministros militares, insatisfeitos com
a pregação oposicionista, é realmente uma demons
traçào clara do final deste período de exceção, porque a
avalanche decorrente da vontade popular, expressa por
todos os segmentos da Nação brasileira, certamente im
porá ao regime o restabelecimento imediato das eleições
diretas para Presidente e Vi cc-Presidência da República,
bem como para prefeito das capitais. das estâncias hidro
minerais e dos municípius considerados áreas de segu
rança nacional.
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O SR. LUIZ SEFAIR (PMDB - MG. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, uso esta
tribuna e não o microfone reservado aos apartes e aos
discursos no Pequeno Expediente, porque gostaria de es
trear nesta Casa falando de frente para os nobres compa
nheiros que tenho O prazer de conhecer agora, e de frente
também para V. Ex'., Sr. Presidente, que já conheço há
mais tempo, para dizer aqui 1 nesta Casa, onde o povo le

gisla e onde venho integrar a bancada de Minas Gerais,
da preocupação, que nos move e que inspira nossa fala e
nossa participação, de, como representante do Estado de
Minas Gerais, oriundo da cidade altiva e Iibertária de
Juiz de Fora, vir aqui somar minha voz, meu esforço às
vozes e aos esforços dos companheiros do PMDB e de
outros partidos de Oposiçào e - por que não dizer? 
de companheiros também do PDS, na luta que todos,
por ullla questào de respeito à dignidade nacional e de
amor ;1 alma brasileira, devemos, juntos, empreender.

O povo que nas ruas clama por liberdade, por demo
cracia plena. por eleições diretas para a Presidência da
Repübliea, vem dizer a todos nós, representantes do po
vo. que é chegada a hora de darmos um basta a esses vin
te anos de autoritarismo, que produziram governos di
vorciados do interesse nacional e da vontade popular.

Nesta hora, Sr. Presidente, Srs. Deputados. gostaria
que minha primeira palavra nesta Casa fosse de solida
riedade total e irrestrita a esse movimento, que não per
tence ao PMDB Trem a nenhum partido, isoladamente,
mas à maioria esmagador:J do povo brasileiro. Mais de
90% da população brasileira, de forma ordeira e patrióti
ca, lutam pela restituição do direito, que lhe é inerente,
de votar para Presidente da Repüblica. Não porque en
tendamos, Sr. Presidente, Srs. Deputados, que as
eleições diretas sejam capazes de, por si só e da noite
para o dia. resolver os problemas acumulados ao longo
dos anos c que sc agravaram dia após dia, mas porque
acreditamos quc as eleições diretas para a Presidência da
República sào o primeiro grandioso passo para que pos
samos conseguir a reconstrução nacional.

Sr. Presidente, na oportunidade, quero registrar o meu
prazer por estar V. Ex' presidindo os trabalhos desta ses
sào, por ocasiào do meu primeiro pronunciamento.

O SR. PRESIDENTE (Flávio Mareílio) - Obrigado
a v. Ex{l.

O SR. NILSON GIBSON (PDS - PE. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente e Srs. Deputados,
retorno do recesso c registro desta tribuna o acerto do
povo pernambucano na escolha do Prof. Roberto Maga
lhães para seu Governador. O sentido de austeridade que
o ProL Roberto Magalhães vem imprimindo â sua pas
sagem pela chefia do Executivo estadual, dentro de uma
orientação em que a economia e racionalização dos gas
tos públicos estão implícitos em suas mais importantes
decisões, tem sensibilizado a classe política, principal
mente os Prefeitos pernam bucanos. As lições exaustiva
mente defendidas pelo Governador pernambucano vêm
aos poucos, e simultaneamente, oferecendo seus primei
ros e significativos resultados, o que representa a mate
rialização de uma obra de Governo de cunho social que
reflete uma mudança drástica na mentalidade dos ho
mens públicos. O Governador Roberto Magalhães en
viou mensagem à Assembléia Legislativa propondo o
rcajuste semestral de 45% para os servidores estadnais, o
13' salário, que será pago na base de 50% no corrente
exercício, e de forma integrara partir de 1985, reajustan
do também os vencimentos da Magistratura, do Minis
tério Público, do Tribunal de Contas e dos Secretários de
Estados, enquadrando todos os professores da rede ofi
ciai de ensino no Quadro de Pessoal Permanente do Es
tado. e propondo. finalmente, alteraçao de naturezajurí
dica nas entidades da administração indireta. A mensa
gem, evidentemente, foi aprovada pelo Legislativo, sem
o voto da Oposição. O Governador já sancionou, e está
em vigéncia a proposta. Com isso, o ProL Roberto Ma-
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galhães cumpriu as promessas que havia feito durante
sua campanha eleitoral, entre as quais a de atribuir o 13'
salário ao funcionalismo estadual. O reajuste concedido
aos servidores pelo Governador Roberto Magalhães re
presenta um acréscimo de cinco bilhões em sua folha
mensal. que virá a pesar no Erário estadual com a fabu
losa soma de Cr$ 17 bilhões, todo més. O Governador
Roberto Magalhães passou a ser o primeiro governador
brasileiro a estender aos funcionários da administração
direta benefícios até agora restritos apenas aos quadros
regidos pela CLT. Além da semestralidade, o Governa
dor concedeu a antecipação do aumento de maio para fe
vereiro, quando já foi pago um reajuste de 45%, tanto
para os servidores do Executivo como para os do Legis
lativo e Judiciário. Realmente, os servidores mais humil
des tém merecido atenção especial do Governador Ro
berto Magalhães, que, em menos de um ano de adminis
tração, já lhe concedeu um abono especial e trés aumen
tos, em abril e novembro de 1983 e agora, em fevereiro
de 1984. Os homens não se distinguem por classes, c,
sim, por idéias. Um homem de partido é um homem de
convicções. Um homem que tem uma posição definida
em face dos problemas do mundo, que sabe onde está, o
que quer e o que precisa fazer para alcançar seus objeti
vos, eis o Governador Roberto Magalhães, que inspira
nova mentalidade, induzindo a que se alcance o progres
so social, apesar da crise econômica. O tempo é o grande
desafio.

Desta !'!lais alta tribuna do País, parabenizo o Gover
nador Roberto Magalhães pela excelente administração
que vem impondo a frente do Estado de Pernambuco,
para mim, nenhuma surpresa. O Governador Roberto
Magalhães enfrenta em seu governo dificuldades adicio
nais em relação aos antecessores, resultante da crise eco

nômica e da seca, o que lhe exige esforços redobrados
para manter a máquina estatal e realizar obras. Dentro
desse quadro, o Governador Roberto Magalhães tem
procurado. com sua experiéncia de magistério, eviden
ciar o aspecto didático que a crise econàmica oferece, ex
traindo liçoes da adversidade, condenando a mentalida
de megalomaníaca que até então caracteriza os progra
mas faraônicos.

Encerro minhas palavras enviando eongratulaçoes ao
Governador Roberto Magalhães pelo cumprimento da
promessa feita durante sua campanha eleitoral, entre as
quais u de atribuir o 13. salário ao funcionalismo esta
dual, acrescentando, agora, a semestralidade.

Parabéns, Governador Roberto Magalhães. No cam
po das instituições políticas, o que vale primordiulmente
é a eficiência e austeridade na realização da obra dos an
seios populares.

Sr. Presidente, requeiro sejam parte integrante deste
discurso declarações do Secretário do Planejamento do
Estado de Pernambuco, Sr. Aguinaldo Viriato, sobre a
concessão do 13. salário, a semcstralidade e o reajuste
salarial aos servidores públicos pernambucanos. Ei-Ias:

"Viriato destaca mensagem de Roberto conce
dendo reajuste

"0 Governador Roberto Magalhães ao enviar à
Assembléia mensagem instituindo a semestral idade
e propondo a concessão parcial do 13. salário a par
tir do final deste ano, demonstra profunda sensibili
dade em relação à grave situação econômica nacio
nal e suas conseqüências sobre o nível de renda e de
bem-estar das famílias dos funcionários públicos es
taduais.

Inegavelmente justas além de singulares ao nível
da nossa Região, estas medidas representam uma
postura realista e responsável de Governo do Esta
do e revelam, também, a nossa confiança numa me
lhoria do comportamento da economia a partir do
segundo semestre deste ano". A afirmação é do se
cretário de Planejamento, Aguinaldo Viriato, ao co
mentar as recentes iniciativas do Governo e as pers
pectivas da economia para 1984.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçào I)

Segundo o secretário de Planejamento, "o gover
nador Roberto Magalhães em menos de um ano de
Gov~rno1 alf;m das medidas ora propostas, já conce
deu trés alteraçoes salariais ao funcionalismo públi
co estadual: o primeiro em abril, outro em no
vemhro, além do abono de Natal, que beneficiou
cerca de 1/.1 do pessoal do Estado.

"Tais medidas, adiantou o secretário, num mo
mento em que muitos Estados enfrentam dificulda
des crescentes para conseguir manter em dia o paga
mento do funcionalismo e outros o fazem à custa de
empréstimos onerosos, demonstram li firme decisão
do Govcrno de Pernambuco de buscar enfrentar os
efeitos danosos da intlação sobre os salários COIll

sensihilidade, porém com realismo.
De nada adiantariam medidas demagôgicas, con

cedendo aumentos em percentuais superiores aos
atuais sem que houvesse condições para o Estado
pagar em dia e a todos os seus funcionários. disse.

Para Aguinaldo Viriato, é necessário analisar o
prohlema com isenção, à luz das enormes dificulda
des por que passa Pernambuco, apôs o quinto ano
de seca, e enfrentando graves crises no setor téxtil,
na construção civil e na indústria metal-mecânica,
cntre outros, e que antcriormcnte aprcsentavam re
sultados positivos e absorviam grande contingente
de mão-tie-obra. gerando um volume significativo
de tributos para o Estado.

Entende o secretário que além dos benefícios di
retos anunciados, deve-se computar o efeito positi
vo sobre os salários advindos da antecipação do au
mento, de abril e maio para fevereiro, bem como o
cfcito cumulativo do aumento a ser concedido em
agosto sobre os valores ora definidos.

O secretário de Planejamento a firmou que confia
numa melhoria do comportamento da economia a
partir do segundo semestre, quando o País deverá,
gradativamente, liberar-se de uma política econômi
ca recessiva e de rigido ajustamento às diretrizes do
Fundo Monetário,

Para ele, os primeiros meses do ano serão bastan
te difíccis, com fundadas, expectativas de piora na
situação do emprego e no nível de atividade indus
trial, bem como uma expectativa de elevaçào da
taxa de juros real e de reajustes cambiais mais fre
qüentcs. Todavia, espera-se um dccréscimo na taxa
de intlação e um bom comportamento da balança
comercial.

Para Viriato "toda a énfase da ação do Governo
nesta hora deve ser dirigida para estimulo à ativida
de produtiva, para manutenção e geração de emprc-'
gos e para apoio à execução de pequenas obras de
reconhccido retorno social. Este tcm sido o traço ca
racterístico dos investimentos realizados em Per
nambuco, onde sempre se tem huscado associar a
alocação dos escassos recursos governamentais ao
benefício econômico-social direto a ser gerado".

O SR. NOSSER ALMEIDA (PDS-AC. Sem revisão
do orador) - Sr. Presidente, apôs visitar o Presidente da
FUNAI, recebemos a seguinte curta de um colono de
Vila Mâncio Lima, que solicitamos a V. Ex' faça trans
crever nos Anais da Casa:

"EXCELENTISSIMO SENHOR DEPUTADO
FEDERAL

NaSSER ALMEIDA
CÂMARA DOS DEPUTADOS FEDERAIS

BRASILIA - DF

Senhor Deputado,
Temos a honra de submeter à elevada apreciação

de Vossa Excelência as questões fundiárias surgidas
na Amazônia Legal, notadamente nas proximidades
da Vila Mâncio Lima, no Município do mesmo no
me, no Estado do Acre, constante de atrito social
entre colonos desta região rural, promovido injusti-
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ticadamente pelos fulsos agentes da FUNAI, segui
do da proposta que, a nosso ver, pode solucionar sa
tisfatoriamente a questão, nos seguintes termos:

Resumo dos fatos

Que em 1977. mediante Escritura Pública de Compra e
Venda. lavrada nas Notas do Tabelião desta Comarca, e
ali devidamente registrada no competente livro imobi
liário, adquiri dos herdeiros de Máncio Agostinho Ro
drigues Lima, uma pequena propriedade rural, com
400.0 ha. (quatroccntos hectarcs), desmembrada da fa
zenda "Barão do Rio Branco". localizada nas proximi
dades da Vila Mâncio Lima, no mesmo município.
Acresce que. apôs ter adquirido tal propriedade, no cur
so clt:: seis anos. com recursos próprios, implantei na
mencionada :írea, as seguintes benfeitorias: 2.000 (dois
mil) pés dc café. atualmente com 4 (quatro) anos de ida
de. produzindo normalmente; todos os planto 60.0 ha,
(sessenta hectares) de cereais, entre arroz, milho, feijão e
cuftivo cana-de-açucar e roça; na área temos criatôrio de
gado vacum, suínos. caprinos, galinhas; temos equipa
mentos agrícolas; máquina para pelar arroz e veículo
pura transporte; no atual excrcício, através do "BANA
CRE/SUDHEVEA", obtive aprovação do projeto para
instalação de uma mini-uzina para beneficiamento da
borracha natural; na árca temos casa de morada c um
pequeno armazém com mercadorias de primeira necessi
dade.

O que ocorre, Senhor Deputado, é que há trés
meses fui surpreendido pela notícia de que as mi
nhas benfeitorias estão dentro de uma área preten
dida pela FUNAI, e no més de setembro próximo
passado estiveram nesta área onde tenho as benfei
torias trés elemcntos que se dizem agentes da FU
NAI: são eles; Terry Valle de Aquino, Antonio Luiz
Batista tie Macedo e Vera Lúcia; estes elementos do
losamente incitaram os lavradores da área, dizendo
lhes que toda a área constante do croquique segue
em anexo lhes pertence, e que futuramente as mi
nhas henfeitorias também irão lhes pertencer, bas
tando para isso que os lavradores desta área iniciem
uma briga comigo e alritar com os demais pequenos
proprietários da redondcza, pois não sendo assim
nunca seremos expulsos das nossas propriedades, e
sô com as nossas expulsões é que eles poderão se
apossar dos nossos pertences. Senhor Deputado, é
nccessário que se esclareça que os tais agentes cons
tantaram pessoalmente que os colonos a quem eles
insistem em chamar de índios, vivem bem, têm casa
de morada, trabalho, família legalmente constituída
na forma da Ici civil, título de eleitor; são alfabetiza
dos, possuem criações de animais de pequeno porte
etc .. Na área formamos uma grande comunidade
rural, ajudando-nos mutuamente contra as dificul
dades naturais do meio. Assim, vivíamos num clima
de união e paz; atualmente, após o aparecimento

dos mencionados agcntes, já existe atrito social de
natureza grave na área, pois as orientações dos
agentes da FUNAI são para matar os proprietários
rurais da redondeza, pois, segundo eles, índio que
mata homem branco nào vai preso".

No campo das justificativas, Senhor Deputado,
que podem ser ainda apresentadas para melhor si
tuar a questão, convém dar destaque para o que se
segue. Segundo a lei, reserva indígena é a área de
terras habitada pelos silvícolas, cuja posse detém-na
por tem pos imemoriais. Nessas condições a Lei
Magna protege a posse e restringe seu usufruto uni
camente a eles, silvícolas. Entretanto, a fazenda
"Barão do Rio Branco" não se enquadra nesta si
tuação de posse imemorial dos indios, conquanto
este imóvel primitivamente foi explorado e possuído
pelo Coronel Mâncio Agostinho Rodrigues Lima,
no início deste século, e que em f904 obteve do Go
verno do Estado do A mazonas o titulo definitivo
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desta área, e ncJa desenvolveu a agricultura e a pc~

cuária; foi o primeiro grande criatório de gado va
cum desta regiào; é qoe em 1913 o Coronel Ml1ncio,
necessitando de mão-de-obra para agricultura, trou
xe das cabeceiras dos rios Azul e Móa algumas
famílias de silvícolas da tribo "Poyanawa", as quais
no decorrer dos anos se mesclaram com os colonos
brancos aqui chegados do Nordeste; de modo que
atualmente na área existem somente duas famílias
primitivas dos I<Poyanawa", os demais são todos ci
dadàos comuns. É interessante registrar, Senhor
Deputado: o que existe atualmente nesta área é uma
falsa identidade irrogada pelas orientações dos cha
mados agentes da FUNAI, numa tentativa de pro
mover a desordem e a carnificina na zona rural. De
nossa parte, Senhor Deputado. continuaremos lu
tando. e com nosso suor e trabalho vamos transfor
mando a terra inculta num manancial produtivo de
arroz, milho, feijão, carne, leite, legumes e frutas;
tudo isso de real necessidade para o sustento das
nossas famílias e para abrandar a fome de tantos la
res carentes, especialmente os das zonas urbanas.
Dessa forma, Senhor Deputado, eu, como os de
mais pequenos proprietários rurais desta região, há
unos afins lutamos contra todos os obstáculos para
preservarmos nossas pequenas propriedades até os
dias atuais; essas propriedades na maioria das vezes
nos foram transmitidas por nossos antecessores que,
no início deste século, incógnitos, aqui chegaram,
exploraram estas terras bravias c mantiveram-nas
cultivadas até os dias atuais, cuja presença obstina
da de geração em geração povoou esta região e deu
lhe vida econômica. mantendo ncstes distantes.
inóspitos e desconhecidos torrões a presença nacio
nal e o marco vivo da civiIizaç,lo brasileira. Nesses
termos, Senhor Deputado, se é certo que a lei prote
ge o aborígene no seu verdadeiro conceito legal, e as
terras por cles possuídas por tempos imemoriais,
não é menos certo que não protege a posse do colo
no civilizado, mantida de boa fé, por tempo supe
rior a trinta anos, indepcndente de justo título, e
garante-lhe a integridade patrimonial e o protege
das turbações e dos esbulhos possessôrios,
assegurando-lhe a inviolabilidade dos direitos à vi
da. à liberdade, à segurança e à propriedade.

Desta forma, Senhor Deputado, estou preocu
pudíssimo pelos investimentos que fiz na área~

quando estou trabalhando temo a qualquer hora ser
massacrado, como já ocorreu há dois anos em Boca
do Acre. Por outro lado, esta área é meu únieo pa
trimónio. é de lú que retiro o necessário para reali
zar meus negócios e o sustento para manter minha

família.
N esses termos. feitas as considerações acima,

cumpre-nos agora apresentar li Vossa Excelência os
pontos mais interessantes da questão, Senhor Depu
tado. conforme pode ser visto no croqui em anexo, a
úrea pretendida pela FUNA I é a que está circulada
dc cor vcrde: a área da fazenda "Barão de Rio Bran
co" é a que es!ú circulada de aLui; a úrea do Ululo é
a ilustrada de amarelo: a área de minha proprieda
de, onde estão as benfeitorias, é a ilustrada de preto.
Do lado de cima, a reserva se limita com a área de
cor rosa, que é terra da fazenda "Barão", Neste ca
so. Senhor Deputado, a proposta reita ao Senhor
Presidente da FUNAI foi para que seja incorporada
à pretensào a área de cor rosa para compensar Li

IHea de minha propriedade, que são 400 ha (quatro
centos hectares.)

Nesses termos, Senhor Deputado, estamos certos
de merecer de Vossa Excelência a necessária consi
deração que se espera advenha para a consolidação
da presente proposta e a solução da questão que em
boa hora submetemos a vossa elevada apreciação c
interceda junto àquele órgão para obtermos acolhi
mento do que ora se propõe.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

Nu oportunidade, apresentamos a Vos.sa Exce-
léncia protestos de elevado apreço e consideração.

CruLeiro do Sul-Acre, 27 de outubro de 1983.
Manoel Batista Lopes.
Av. Cel. Máncio Lima, 70."

o SR. NELSON WEDEKIN (PMDB - SC. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Deputa
dos. neste 8 de março. mais uma vez se comemora o Dia
Internacional da Mulher. data oficializada há 9 anos,
mas comemorada como tal desde o ano de 1857, quando
129 mulheres morreram queimadas nas indústrias têxteis
de Nova Iorque, porque ousaram sair às ruas para rei
vindicar a redução de sua jornada de trabalho de 16 para
10 horas diárias, melhores salários e condições de traba
lho.

No Brasil, a data terú comemorações espalhadas por
quase todas as Unidades da Federação. Serão passeatas,
palestras, manifcstaçõcs e toda sorte de iniciativas, leva
das a efeito pelas próprias mulheres. para comemorar
suas (poucas) conquistas e articular as muitas lutas que
ainda têm pela frente.

Em nosso País, hoje, como resultado do crescimento
dos movimentos feministas, a partir de 1975, existem
pelo menos 200 organizações de mulheres, a maioria de
las concentrada no Estado de São Paulo c particular
mente na Capital.

Que pretendem? Para que lutam essas mulheres') Basi
camente para alcançar uma igualdade de direitos que
muitas vezes está formuhnenle nas leis, mas não está na
prútiea e no cotidiano da vida das mulheres.

E na verdade. sequer em muitos dispositivos da legis
lação. a igualdade de direitos da mulher está assegurada,
Hú incontáveis disposições de lei que, ao contrúrio. con
s:Jgrum pum u mullwr um pnpel inferior e subalterno.

Tais disposições impedem o pleno exercício da cidada
nia e da capacidade civil da mulher brasileira, a começar
pelo estatutu civil, que não assegura à mulher igualdade
na dircçito da vida conjugal.

As mulheres, de outro lado. são vítimas de um proces
so perverso de discriminação nos salários: ainda que
cumpram as mesmas tarefas. via de regra. percebem re
munerw.;iio menor do que os homens.

As mulheres casadas só muito raramente conseguem
empregos, pelo fato só de serem casadas. As mulheres
grúvidas simplesmente não obtêm empregos, neSsa Con
díçl1o. E, se engravidam no empreo, são candidatus à de
misstlo imediata.

Sofrem. ainda, quando trabalham fora, da chamada
dupla jornada de trabalho. porque desempenham
I'unçoes no seu emprego externo, e, quando voltam para
casa. ainda tém de cumprir as tarefas do lar.

As mulht:n::s negras. estas são triplamente discrimínu
das: 110 emprego. em casa e pela Slla cor. As domésticas.
além de salúrios indignos, mal têm consciéncia dos seus
precários direitos, assegurados em lei.

Hú, na lei, disposições mais do que discriminadoras,
humilhantes, para a condição feminina, eomo as que
(ainda, em pleno século XX!) se referem ü virgindade da
mulher.

Mas é na prútica, é no dia-a-dia da mulher que as dis
criminações são mais ostensivas. Se existem direitos asse
gurado,'l formalmente na lei. a oprcssào que as vitima
torna a letra e o cspíritn das normas protetoras da mu
lher inócuos e sem valor. É o caso da ohrigaloriedade de
cre~hcs nos locais de trabalho. antiga luta e aspiração
das mulheres, posta claramente na lei, mas inobservada e
desobedeciúa.

A. mulher. para vencer e ser bem sucedida, precisa tra
halhar mais e tcr mais talento do que O homem. É fácil
observar a existencia da discriminação. se contarmos
quantas mulheres exercem fun<.;i3cs de cheria nas empre
sas quantas mulheres estão nos tribunais, nos parlamen
tos 12 até nos diretórios c nas direções partidárias de to
dos os partidos.

Sexta-feira 9 0123

Mas neste tempo de crise se observa. por igWll, 11m

saud{lvd e positivo crescimento dos movimentos femi
nistas. A mulher toma consciéncia da sua condiçl1o, e
clama, em voz alta. por igualdade de direitos e oportuni
dades com o homem.

A mulher brasileira. sobretudo nos centros urbanos,
luta com todas as suas forças contra a opressão e a dis
criminação. É ela mesma que começa a se libertar, con
quistando espaços. colocando a condição feminina na
ordem do dia dos grandes debates nacionais,

Crescern as organizações feministas, cresce a luta da
mulher, e ussim ela mesma vai conquistando e amplian
do seus direitos. vencendo as barreiras da discriminação
e do machismo.

Nem se refira, aqui, a imensa contribuição da mulher
na luta pela subsisténcia sua, de seu esposo, de seus fi
lhos - a grande contribuiçào da mulher no lar. nas esco
las, nas fábricas, para a construção da riqueza nacional e
do futuro deste país.

Neste d ia, fiquemos apenas com a importáncia da par
ticipaçào da mulher nas lutas cívicas e patrióticas, como
na anistia recente. na luta contra o autoritarismo e, ago
ra, na grnnde campanha nacional pelas eleições diretas.

A mulher brasileira. felizmente, não aceita maís ver o
mundo e vivê-lo apenas pelas janelas estreitas das fraldas
c das panclas, ou de sua simples condição de mãe, esposa
e trabalhadora. A mulher brasileira, mais c mais, quer
scr cidadã, quer participar, quer inlluenciar as decisões
de governo t: n futuro do País.

Clama, mas não sôo porque age, se organiza, para su
perar ti própria condição. E () faz com garra. persistên
cia, sabedoria. Metade da populaçào, metade do eleito
rado já nào se compruz.já nào aceita a situaçào de mino
ria. que nào é..

A questão democrútica. a luta contra as desigualda
des. cUlltru as injustiças. contra a opressão. a questão
brasileira, enfim. "neste tempo que bate firme", passa
pela luta feminista: a mulher não mais como objeto, não
mai.s corno coadjuvante, não mais como ser inferior, mas
a mulher-sujeito, dona do prôprio destino, superando
suas angústias, vencendo sua condição atua!.

Era o yue tinha a dizer.

O SR. WAGNER LAGO (PMDB - MA. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente. Srs. Deputados, a
questão fundiária no Estado do Maranhão - bem como
a do Nordeste - continua sem solução c a fazer mais
vítimas fatais.

Nos últimos quinze dias. no interior do meu Estado.
duas combativas lideranças dos trabalhadores rurais fo
ram covardemente abatidos pelos prepostos dos latifun
di{lrios e grileiros.

Descjo, Sr. Presidente, referir-me especificamente ao
a~,'iassinatu do companheiro Jusé Machudo, suplente de
Vereador da bancada do PMDB no Município de Pio
XII, incansável lutador do direito do lavrador e do pos
seiro de trabalharem Li terra e nela viverem.

1\0 caso deste companheíro de lutas, chegou ele mes
mo a ser intimado e ameaçado de prisão pelo Delegado
de Policia de Pio XII, sob o argumento de que eslava
"entrando muito". Infelizmente. Srs. Deputados, a Polí
cia imiscui-se nessus questões de terra e o faz sempre
para proteger os grileiros e os latifunditirios.

Logo após o assassinato covarde de José Machado, di
rigi ardo ao Secretúrío de Segurança Pública e ao Go
vernador do Estado. solicitando providéncias. Mas as in
rurmaçõc,;;s prestadas foram as de que as investigações
ainda se desenrolavam no sentido de averiguações preli
minares. apesar de se saber no Município quais foram os
mandantes do crime. pela veemência dc indícios.

Essa indiferença criminosa das autoridades, contudo,
tcm uma infelíz explícação: é que a estrutura do Poder,
no Estado do Maranhão, se assenta na grilagcm e no la
tifúndio. Dai exigir-se rigorosa apuração e punição para
os culpados é realmente uma tarefa inócua. quase sem
sentido.
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Basta a quem queira a comprovação dessa afirmativa
anterior manusear o melhor trabalho sobre corrupção e
grilagem nas terras maranhenses, de autoria do Pe. Vitor
Aosel in, onde o autor relaciona as personalidades envol
vidas naqueles processos espúrios de domínio de terras.
Compreensivel, portanto, o silêncio coniventc, a passivi
dade propDsitada, a omissão dos órgãos públicos compe
tentes quando um lavrador é abatido por aquclcs que se
sentem incomodados com a luta, sempre crescente, pela
posse da terra pelos quc nela vivcm e trabalham.

Mas, Sr. Presidente, o regime ilegítimo implantado em
nosso Pais há mais dc 20 anos não tcm interesse na so
lução do problema fundiário brasileiro. Prova disso ê
que se militarizou a qucstào: o Ministro Extraordinário é
um militar sem vivência da matéria, e o INCRA, GE
BAM, GETAT c outros organismos têm-se revelado
mais órgãos da comunidade de informações e scgurança
do que executores da política agrária que a Nação exige.
Pior ainda: estão sempre a impedir, a deformar e a difi
cultar a luta legítima dos organizadores sindicais rurais
por seus direitos.

Daí a necessidadc urgentc, Srs. Deputados, que tem a
Nação de se reencontrar consigo mesma, de recuperar o
inalienável direito de gerir seu destino através de eleições
livres e diretas para Presidente da República, pois os últi
mos cinco Presidentes biônicos nada de significativo fize
ràm no tocante à questão fundiária.

Disso tem plena consciência toda a Nação brasileira,
que cstá nas ruas e nas praças públicas deste País reivin
dicando o direito de votar, que lhe foi usurpado.

Disso tudo, Sr. Presidente, tambêm sabia o nosso
companheiro José Machado, quando, três dias antes de
'sua morte, estivera no Comício Pró-Diretas de sua cida
de. ao lado de outr"s valorosos companheiros da Opo
sk~to. com aquela serenidade de quem sabia estar lutan
do por uma causa justa.

Que O sangue dos trabalhadores e lideres sindicais
tombados, Srs. Deputados. seja no Maranhão ou em
qualquer outro local do território brasileiro. se constitua
no fertilizante que tonificará a luta dos sem terra e dos
despossuídos deste País, que são milhares. Estou certo,
Sr. Presidente, de que o sacrifício de José Machado e de
seus inúmeros companheiros de martírio nào foi em vào.
E de que, dentro de muito breve tempo, o Brasil recon
quistarú a grandeza de sua trajetôria e renderá as home
nagens devidas a esses filhos tão devotados. E devotados
até umorte.

Era o que tinha a dizer.

O SR. FERNANDO LYRA (PMDB - PE. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, a
torpeza e o barbarismo acabam de fazer mais uma víti
ma. Faleceu na última sexta-feira, abatido por uma bala
traiçoeira que o atingiu pelas costas, o Vereador carua
ruense Wanderley Francisco de Oliveira, autêntico líder
político, O homem do PMDB na zona rural da minha re
gião.

Foi morto porque era bom, corajoso, convicto de suas
idéias e extremamente honesto. Justamente por isso,
constituia uma eterna ameaça, um obstáculo intrans
ponível àqueles que, sem méritos, pretendiam alcançar a
sua grandeza e que nunca conseguirão, mesmo ã custa da
força, usurpá-la.

Wanderley, meu irmão de crenças, meu amigo e com
panheiro de lutas, companheiro e amigo de todos os ca
ruaruenses que abraçam a causa democrática, era um
homem politico em sua pura essência. Para ele, fazer
política não era uma profissão, nem um encargo, mas o
significado de sua existência. Por essa razão a exercitava
a qualquer tempo e durante todo o tempo.

Tanta garra lhe valeu o batismo popular de "Tigre do
Juá", um dos povoados do 2' Distrito de Caruaru, terra
que ele tanto amou, pelo seu povo lutando dia e noite!

De origem humilde, Wanderley cresceu pelos próprios
méritos, pela vigorosa defesa das causas verdadeiramen
te populares, que Caruaru soube reconhecer, sagrando-o
Vereador mais votado do Município.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçào I)

Nunca a adversidade o abateu, nem arrefeceu sua co
ragem sem limites, que jamais utilizou para agredir, mas
que também não lhe faltou para se defender.

Impávido, enfrentou três outros atentados, igualmente
violentos. Lutou pela democracia e pela vida, resistindo
bravamente em todas as frentes de batalha. Agora, no
entanto. conseguiram abatê-lo, mas não vencê-lo,
atingindo-o da forma mais torpe e covarde, com um tiro
pelas costas, que o alcançou na nuca, quando saía da Câ
mara Municipal.

Wanderley é um guerreiro que não depôs as armas.
Mesmo ausente, dele continuará a emanar a mesma
energia que ajudou a sustentar a luta do PMDB carua
ruense para que a democracia deixe de ser um sonho e se
transforme em exercício quotidiano de todos os cidadãos
brasileiros.

Wanderley se foi, mas nós permanecemos na mesma
trincheira, dispostos a derrubar a prepotência c o arbí
trio, caldo de cultura dos que roubaram tão valiosa vida.
Orgulho-me do companheiro que tive e rendo-lhe, hoje,
minha mais sincera homenagem, movido por uma sau
dade que não tem tamanho e que ê de todos os carua
ruenses.

O SR. PRESIDENTE (Flávio Marcílio) 
V - Passa-se ao Grande Expediente.
Tem a palavra o Sr. Alcides Lima.

O SR. ALCIDES LIMA (PDS - RR. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, utilizo o bo
rário que me é destinado na tarde de hoje para, em pri
meiro lugar, dizer da minha satisfação ao retornar a esta
Casa, ao debate das idêias, ao convívio gratificante dos
Deputados, dos funcionários, dos jornalistas, enfim, de
todos aqueles que fazem a vida do Parlamento nacional.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, muitos fatos acontece
ram neste País durante o recesso parlamentar, particu
larmente em Roraima, fatos que trouxeram ao seu povo
expectativas e angústias. Mudou-se mais um Governa
dor naquele extremo-setentrião brasileiro, demonstran
do novamente que, enquanto formos Território, vivere
mos na instabilidade, em condições insustentáveis paraD
desenvolvimento dessas regiões e de seu povo.

Também Roraima e sua gente foram tomados de
sobressalto com a notícia, que ganhou espaço em toda a
imprensa brasileira. da descabida e impatriótica propos
ta de um Deputado, colega de partido e de bancada, no
sentido de transformar Roraima em área de segurança
nacional. A iniciativa provocou em todos nós profunda
rcvolta, c aqui estamos nesta tribuna para registrar nosso
veemente repúdio à medida, que contraria os interesses,
as aspirações e as lutas do povo roraimense.

Entendemos, Sr. Presidente, Srs. Deputados, que ati
tudes como essa representam um verdadeiro retrocesso e
ferem aquilo que há de mais puro c legítimo na consciên
cia da população de Roraima, que é a sua aspiração de
ver-se emancipada política, administrativa, econômica e
socialmente. Entendemos também que aquele parlamen
tar ataca frontalmente o grande esforço do eminente Pre
sidente Figueiredo em busca da redemocratização plena
do nosso Brasil.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, tenho absoluta con
vicção de que conto com o apoio de todas as lideranças
dos vários segmentos da sociedade roraimense, inclusive
com o apoio do Partido Democrático Social do meu Ter
ritôrio. Haja vista o telex que recebi do Presidente Ge
túlio de Souza Cruz, vazado no seguinte teor:

"Cumprimento ilustre companheiro pela decisiva
et pronta reação face absurda intenção Deputado
Fagundes transformar Roraima área Segurança Na
cional PT

À indagação de V. Ex' juntam-se a de todos os
habitantes deste Território que verdadeiramente
amam esta terra VG historicamente violentada nos
scus mais elementares direitos de liberdade PT
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Enquanto V. Ex' fiel a sua história ET origem
busca abrir novos horizontes democráticos à gente
roraimense, o Deputado Fagundes vendo o clarear
inexorável da penumbra do autoritarismo neste Ter
ritório VG que aliás possibilitou o abortamento de
seu mandato (dele) VG tenta desesperadamente
manter os viciados ET desgastados esquemas de po
der cujos resultados VG entre outros VG EH o de
perm itir a eleição de pessoas cuja mensagem enga
nosa o povo acreditou ET hoje amargura ao assitir a
criatura voltar-se contra o criador PT

Creia o Deputado ET amigo que juntos não per
mitimos que tão descabida medida venha mais uma
vez estreitar os horizontes de liberdade de nossa
gente VG sobretudo em respeito ao futuro dos nos
sos próprios filhos PT

SDS Getulio Cruz - Presidente do PDS - RR"

Esta mensagem vem reforçar a nossa posição, pois tra
zemos, desde o início do nosso mandato, a bandeira da
emancipação plena e efetiva dos Territórios de Roraima
e do Amapá. Provavelmente aquele Deputado não se
lembra de que existe um grupo de trabalho constituído
pelo Ministro Mário Andreazza, por determinação do
Presidente da República, para apresentar proposta con
clusiva e objetiva, visando à transformação de Roraimà'
e do Amapit em mais dois Estados-membros da Fede
ração, e este grupo já está em fase final de trabalho. Te
mos certeza de que, no início do mês de abril, o projeto
de lei dará entrada neste Congresso, e nôs o apoiaremos.
Lançamos, desde já, nosso apelo a todos os companhei
ros desta Casa, para que viabilizem a emancipação polí
tica de Roraima e do Amapá, votando favoravelmente
ao projeto de lei neste sentido, que tramitará neste Con
gresso.

Concedo o aparte ao Deputado Mozarildo Cavalcan
ti, meu colega de bancada e companheiro na luta que te
mos travado em busca da emancipação do nosso povo.

O Sr. Mozarildo Cavalcanti - Nobre Deputado Alci
des Lima, quero parabenizar V. Ex' pelo brilhante pro
nunciamento que faz nesta tarde e que coincide com a tô
nica do pronunciamento que fizemos também hoje no
Pequeno Expediente, protestando contra este verdadeiro
crime que se tenta praticar contra o Território de Rorai
ma. Ora, seria neccssário que o Deputado que lamenta
velmente levanta essa tese a tivesse meditado em profun
didade, já que ele nunca morou um só dia em Roraima e,
portanto, não conhece o Território, não conhece nossos
problemas: que S. Ex' pelo mcnos tivesse o cuidaoo de
meditar sobre as legislaçães que regem a vida dos 'f~rri
tórios. O prôprio Dccreto-Ici n' 411, que, diríamos as
sim, é a Constituição dos Territôrios, por si só é uma de
claração de que o Território é área de segurança nacio
nal. O Decreto-lei n" 411 tolhe, na verdade, qualquer
tipo de iniciativa que possa promover mais rapidamente
o desenvolvimento do Território. Não bastasse esse
decreto-lei que subordina o povo de Roraima ao Minis
tério do Interior, que subordina o povo dos Territórios a
governadores nomeados e escolhidos sem nenhum cri
tério que leve em conta a existência do povo daquela ter
ra, ainda temos, Deputado Alcides Lima, a chamada Lei
da Faixa de Fronteira, que estabelece como tal uma faixa
da largura de 150 quilômetros em toda a extensão da li
nha divisória terrestre do Brasil como os países vizinhos.
E Roraima, como todos sabemos, possui uma grande ex
tensão de fronteira com a Venezuela e as OUianas. Por
tanto, uma faixa do seu território está localizada dentro
da itrea subordinada ao Conselho de Segurança Nacio
nal. Não bastasse isso, ainda temos o Estatuto do Indio,
que também tolhe o desenvolvimento dessa Unidade,
pois interdita áreas imensas, que constituem praticamen
te 50% do nosso território, para futuras reservas indíge
nas. Sabemos do absurdo que essas legislações represen
tam. Elas foram feitas numa êpoca em que os represen
tantes do povo não foram ouvidos. Foram feitas nos ga-
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binetes palacianos, com o objetivo muito míope de de
fender as fronteiras brasileiras, como se defendê-las fosse
obstaculizar o seu desenvolvimento, impedindo esse
mesmo desenvolvimento pela ocupação e pela produção
efetiva nessas áreas imensas. O povo dos Territórios, já
vivendo oprimido por todas essas legislações, ficará ain
da mais oprimido agora, para satisfazer a caprichos pes
soais de um parlamentar que. lamentavelmente, foi eleito
por aquele Território sem nunca ter lá morado um dia
sequer, que recebeu votos de eleitores que não o conhe
ciam, eleitores que podemos colocar seguramente entre
aspas, pois sabemos das anulações das urnas e constata
mos lá as imensas fraudes que permitiram esse absurdo.
Portanto, quero também incorporar ao seu pronuncia

mento o meu repúdio a essa iniciativa, e juntar ao seu es
forço o nosso. no sentido de imediatamente não só revo
garmos essas legislações que amordaçam o povo de Ro
raima, mas acima de tudo lutarmos pela nossa emanci
paçno política o mais rápido possível.

o SR. ALCIDES LIMA - Nobre Deputado Mozaril
do Cavalcanti. o aparte de V. Ex' é providencial c robus
tece o pronunciamento que faço nesta tarde. E quero res
saltar que o trabalbo proJ"ícuo que tem desenvolvido a
equipe do Ministério do Interior na busca da concreti
zaçào desse anseio dos roraimenses e 3mapaenses encon
tra agora uma posição totalmente contrária de um parla
mentar que. convidado para participar do grupo de tra
balho, num desrespeito, numa desconsideração e num
verdadeiro desprezo. vem com proposta absurda e desca
bida, prestando verdadeiro desserviço ao Território de
Roraima. talvez porque S. Ex'" nada tenha a ver com as

lutas, com os sacrifícios, com os anseios e as aspirações
do povo daquele pcdaço de Brasil.

Segurança nacional é, acima dc tudo, a vivificaçno das
nossa fronteiras, é a ocupação racional. e não aquela,
conforme argumentação improcedente, de que é preciso
term os mais efetivos militure6 e uma lei que resguarde as
nossas fronteiras, os nossos interesses: segurança nacio
nal é dar condição infra-estrutural para quc Roraima
possa receber e assentar as levas de migrames que saem
das Regiões Centro-Sul e Nordeste e chegam até a Ama
zónia. Roraima, hoje, recebe cm média, por mês, cerca
de duzentas famílias. Segurança nacional é rompermos
os grilhões que impedem o desenvolvimento das partes
de um todo, para que esse todo se realize plenamente. Se
gurança nacional é aumentarmos a participação política
dcssas Unidades com Senadores, com mais Deputados
Federais, com uma Assembléia Legislativa que realmcn~

te possa controlar, fiscalizar e legitimar o Poder. Segu
rança nacional é dar autonomia e liberdade, é tirarmos
os Territórios dessa situação: como se diz em economes,
tírá-Ios da chamada lei dos rendimentos decrescentes,
porque eles não respondem mais proporcionalmente aos
investimentos e aos esforços despendidos, pois sua si
tuaçno jurídico-institucional lhes impõe uma estrutura
pesada, centralizadora e que não permite que se desen
volvam democraticamente.

o Sr. Paulo Guerra - Concede-me V. Ex' um aparte?

o SR. ALCIDES LIMA - Ouço, com muita satís
fação, o Deputad~ Paulo Guerra, companheiro de lutas,
de ideais, e cujo aparte muito me honra.

o Sr, Paulo Guerra - Nobre Deputado Aleides Lima,
congratulo-me com V. Ex' pela maneira veemente com
que retrata o quadro político, econômico, jurídico e ins
titucional dos Territórios Federais. V. Ex' se constitui
numa grata aquisição para este Parlamento, para maíor
alegria dos roraimenses que 1 através do voto e da eleição
direta, colocaram V. Ex' brilhante e batalhador Deputa
do, para representar os mais altos interesses daquela ter
ra. Creio, nobre Deputado, que o fulcro do seu pronun
ciamento não é propriamente questionar a legitimidade
ou a ideologia da segurança nacional. V. Ex' expende
conceitos visando, como já bem o disse anteriormente, a
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dar um estágio de maior liberdade aos Territórios, que
- os Anais da História assim o revelam - têm padecido
de um mal de origem. Historicamente nascidos sob a égi
de do Estado Novo, onde não sc discutia a força do po
der, mas o poder da força, quando se verificaram as
ações do entno Presidente da Repúblíca, reveladas atra
vés de um código que criou a figura dos interventores
nos territórios, no caudal desta iniciativa, ou no vício do
cachim bo, nelcs véem pcrdurar. infelizmente, o código
criado por Getúlio Vargas: a intervenção nos Estados, os
interventores. V. Ex' merece nossas congratulações e
nosso apoio, porque reivindica autonomia para os Terri

tórios. Merece nossa solidariedade e nosso aplauso, por
que constata, com veemência. que, ao invés de alçarmos
vôo para csta liberdade, temos - pcço a Dcus que disso
nos livre - os Territórios retroagindo. Dizia eu a alguns
companheiros que, a considerar o acatamento de uma
proposta csdrúxula de transformaçno, in maxime. dos
Territórios, que são área de fronteira, em áreas de segu
rança nacional, só nos restaria, nobre colega, entào, to
mar outra iniciativa. que seria a de fazer retornar, atra
vés da reincorporaçCw, o Território de Roraima aO Ama
zonas e o Tcrritório da Amapá ao Estado do Pará. Te
nho convicção plena de que as palavras de V. Ex', na de
fesa intransigente que faz neste instante, haverno de en
contrar eco, a nível do Governo Federal, na pessoa do
Presidente da República, e junto a todos os companhei
ros dcsta Casa do Congresso Nacional. Conclamo os co
legas a nos omhrearmos para evitar que os Territórios
Fcderais chegucm a essc nívcl de humilhação, a esse nível
de descaractcrização do principio básico da liberdade e
da democracia que tanto reclamamos. Desejo, portanto.

neste instante, prestar a minha homenagem ao povo ro
raimense através de V. Exl;t Tenho certeza de que (] que o
Amap!, c Roraima pretendcm é a libcrdadc, o autogover
no, O exercício pleno da democracia, extirpando do seio
das nossas terras os púra-quedistas, aqueles que lá vão
assumir a postura de donatários de capitania e que pro
curam, ao perpassarem, talvez, dois ou três meses de sua
assunção a um cargo nomeado. transformar~scem ver~

dadeiras lideranças dos Territórios. Meus parabéns, De
putado. Continue nessa luta, porque, inexoravelmente,
nosso futuro nos pertence, àqueles nascidos no Amapá e
em Ruraima, àqueks que têm compromisso com o nosso
passado e com a nossa tradição, c que havcrão dc honrar
o nosso presente e - muito mais - lutar pelo glorioso
porvir quc há de chega r para as nossas terras. Felicida
des,

O SR. ALCIDES LIMA - Muito obrigado, nobre
DeputadO Paulo Guerra. As colocações de V. Ex', os
conceitos. a logicidade. a firmeza com que me aparkou
me dão segurança e estímulo - nuo só a mim, mas a to
dos os vcrdadciros rcpresentantes, nesta Casa, de Rorai
ma, do Amapá e de todo este imenso Brasil. Precisamos
aumentar o volume das nossas vozes. Não podemos ficar
omissos c calados, nobre Deputado, porque, além da res
ponsabilidade, que pesa sobre nós, da delegação de com
petência que temos, da legitimidade do nosso mandato,
se nos calarmos, tenho certeza de que as pedras falarão, e
seremos julgados e condenados pclo tribunal insofismá
vel da História. Muito obrigado. (Palmas, O orador é
cumprimentado.)

o SR. ,JACKSON BARRETO - (PMDB-SE. Sem re
visão do orador.) - Sr. Prcsidcnte, Srs. Deputados,
oportuna a presença do Presidente desta Casa na sessão
de hoje, por ocasiào deste nosso pronunciamento, por
que é constrangido que, como Parlamentar consciente
do nosso papel, assomo à tribuna desta Casa para deixar
registradas a minha indignação e a minha censura à po
sição do Presidcnte da Câmara dos Deputados. Os jor
nais que tenho em mãos - Folha de S. Paulo. de 6 de
março e Correio Braziliense de hojc, 5' feira 
identificam-no como um dos líderes do movimento em
favor das eleições indiretas, transformando o seu gabine-
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te em comitê dessas indiretas e centro de reuniões dos
malufistas.

Ord, Sr. Presidente, sabemos que a imprensa brasileira
tem destacado com veemência o anseio nacional por
eleições dirctas. Sabe V. Ex' que, como Presidente desta
Casa, é o próprio retrato dela e não pode colocá-la numa
situação difícil, numa situação de vexamc perantc a opi
nino pública nacional. porque V. Ex', como Presidente
desta Casa, é, acima de tudo, um magístrado. Portanto,
ver seu nome envolvido em movimentos que vão contra
aos anseios da consciência nacional traz para nós, Parla~

mentares, seus companheiros, uma preocupação justa,
por entender que V. Ex', como Presidente deste Poder,
sabe muito bem da ilegítimidade desse.Colégio Eleitoral.
Ou então, nobre Presidente, sua luta em favor das prer
rogativas do Poder Lcgislativo nno passa de um blefe,
porque V. Ex' sabe que, no corpo da luta por eleições di
retas. está também a luta pelas prerrogativas do Poder
Legislativo, já que ambas as idéias sno irmãs, são inspi
radas pelos democratas, que não aceitam mais, depois de
vinte anos de autoritarismo, governos que representem o
desmando, a corrupção, a fome e a violência ao povo
brasileiro. <

Sabe V. EX'. Sr. Presídente, que este Colégio Eleitoral
é espúrio e ilegítimo, por diversas razões. Ilegítimo por
que - e V. Ex' sabe muíto bem - às vésperas das últi
mas clcições, foi profundamente alterado, com emendas
constitucionaís casuístícas aqui aprovadas, fazendo in
c1usivc com quc o Esiado do Acre tivesse a mesma repre
sentatividade do Estado de Sno Paulo, porque o Gover
no sabia. como sabe e como aconteceu. que iria perder as
cleições.

Sahe V. Ex' quc a Constituiçno que aí está, que consa
gra esse Colégio Eleitoral imoral, nojento e corrupto,
não representa o pensamento do povo brasileiro. Essa
Constituiçno não foi votada por esta Casa. Ela é fruto da
ilegitimidade, do autoritarismo, daqueles que sempre
tentaram colocar um pé em cima desta Casa, que sempre
afrontaram o Congresso Nacional, que sempre foram de
encontro à representação popular, à Climara dos Depu
tados, ao Scnado Federal e às outras Casas Legislativas.

Então, não pode V. Ex' argumentar que está apenas
defendendo a Constituição. Se V. Ex' defcnde as prerro
gativas do Poder Legislativo, não pode defender essa
Constituição.

Concedo o aparte ao nobre Deputado Celso Barros.

O Sr, Celso Barros - Nobre Deputad.o, afigura-se-me
improcedente e injusta a crítica formulada por V, Ex'
contra o Presidente da Cámara dos Deputados, nobre
Deputado Flávio Marcílio. por ver na sua ação política
um desvio da reta em que ele deveria colocar-se como
Presidente desta Casa. Não me detive, absolutamente, na
leitura do noticiúrio do jornal, Oll dos jornais a que V.
Ex' se refere, mas nno posso absolutamente aceitar esta
forma, eu não diria de crítica, porque toda crítica deve
ser construtiva, mas de agressào pessoal descabida, por
quanto todos sabemos que o Gabinete da Presidência da
Climara dos Deputados é o local ondc sc reúnem Depu
tados de todas as facções políticas e de todas as tendên
cías ideológicas, sem que ali sc faça a mínima restrição
quanto ao seu comportamento nesta Casa, ou quanto às
posiçõcs aqui assumidas. Nno está ímpcdido o Presíden
te, como Deputado, de discutir no seu local de trabalho
os temas políticos que prendem nossa atenção neste mo
mento, porque, se isso fosse proibido, lhe estaríamos cer
ceando um direito decorrente do exercício do seu pró
prío mandato parlamentar, em funçno do qual ele exerce
a Presidência nesta Casa. Por outro lado, nobre Deputa
do, em todos os gabinetes de trabalho, no Gabinete do
Prcsidentc do scu partido, no Gabinte do Presídente do
Senado, do Presidente da Câmara, dos Presidentes de to
da~:.Is Comissões, discutem-se teses políticas e tomam-se
posições em favor deste oU daquele candidato, e não
aceitamos que V, Ex' considere espúria uma posição em
favor desse ou daquele candidato, tachando dc "malufis-
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tas" aqueles que ali se reúnem, não para tratar de proble
mas diretamente ligados à candidatura Paulo Maluf,
mas para tratar de assuntos ligados a todas as candidatu
ras cujos nnmes são discutidos nesta Casa. Por outro la
do, nobre Dcputado, é injusta a colocação de V. Ex'
quando tacha a Constituição de ilegítima, de grosseira,
de imoral - não fixei bem os termos que V. Ex' cxprcs
sou,

o SR. JACKSON BARRETO - Por aí...

O Sr. Celso Barros - Mas V. Ex' sabe muito bem que
foi em virtudc dessa Constituição, quc V. Ex' acoima de
indecente e de imoral, que estão no poder os governado
res do partido de V. Ex', o que mostra que ela é uma
Constituição legítima, uma Constituição, sob certo pon
to de vista1 democrática, como são todas as Consti
tuições do mundo. Então, nobre Dcputado, V. Ex' sc
exacerba na sua crítica, certamente tocado da paixão
pessoal ou de uma idiossincrasia política, procurando
desfechar a· sua agressão, procurando dirigir a sua contu
mélia contra a pessoa do Presidente Flávio Marcílio, que
não merece esse tratamento, porque se tem conduzido
aqui com altivez, com dignidade, com equilíbrio e,
sobrctudo, com respeito para com os scus correligio
nários e seus colegas nesta Casa.

O SR. JACKSON BARRETO - Agradcço a V. Ex' o
aparte. Endosso-o em parte. Mas quero dizer a V. Ex'
que O jornal Correio Braziliense de hoje destaca que o
Deputado Amaral Neto revelou que um grupo de parla
mentares, à frente o Presidente Flávio Marcílio, está re
digindo o esboço da nota oficial a ser emitida na noite de
terça-feira.

Volto a afirmar a V. Ex' que a minha crítica ao Presi
dente da Casa não se refere a problemas de ordem pes
soal. Entendo o desejo de V. Ex' de fazer, de forma
agressiva, a defesa do Presidente desta Casa. Mas o
nobre Deputado há de entender que tenho também o di
reito de me posicionar e fazer esta crítica aberta ao Presi
dente desta Casa, porque V. Ex' sabe tanto quanto eu
que a posição do Presidente da Câmara dos Deputados
tem muito a ver com o retrato da Câmara perante a opi
nião pública nacional. E não podemos aceitar, em hipó
tese alguma, que o Gabinete do Presidente desta Casa,
que hoje merecc o respeito da opinião pública brasileira,
seja transformado no comitê pró-indiretas, que seja
aquele espaço reservado ao centro do "malufismo" nesta
Casa. O Presidente Flávio Marcílio tem o direito de se
reunir com quem quiser, só não pode transformar o sell

gabinete num comité político, o que comprometeria a
imagem desta Casa. V. Ex', nobre Deputado, errou
quando compara o gabinete do Presidente de um partido
com o Gabinete do Presidente da Câmara dos Deputa
dos. É muito diferente. E V. Ex' o sabe muito bem. V.
Ex' está querendo confundir-nos, o que, aliás, é uma
prâtica comum aos seus discursos e apartes. V. Ex' sabe
que O Gabinete do Presidente de um partido é um local
onde qualquer grupo ou facção pode discutir assuntos
políticos e quc pode ser transformado num comité.

O Sr. Celso Barro. - Permite-me V. Ex'?

O SR. JACKSON BARRETO - Não concedi o apar
te ~ V. Ex', quejá falou durante cinco minutos. Quem es
tá na tribuna sou eu. Peço a V. Ex' que respeite o meu
pronunciamento, como respeitei o seu longo aparte, o
seu discurso paralelo.

O SR. PRESIDENTE (Flávio Marcílio) - Permite V.
Ex' que eu interrompa o seu discurso?

O SR. JAKSON BARRETO - V. Ex' tem a minha
permissão.

O SR. PRESIDENTE (Flâvio Marcílio) - Toda esta
Casa me conhece e sabe que eu seria incapaz de transfor
mar o Gabinete da Presidência dlJ Câmara dos Deputa-
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dos num comitê político. Acontece que o meu gabinete é
freqüentado indistintamente por todos aqueles que lá de
sejam comparcccr. qualquer que scja o seu partido, qual
quer que seja a sua ideologia. Repilo a expressão que V.
Ex' usou, nobre Deputado dc transformar aquele gabi
nete em centro de reunião de "'malufismo". A palavra é
deselegante, é antiparlamentar, e o gabinete jamais foi
transformado em centro de qualquer corrente política
nesta ülmara. V. Ex' mesmo, Deputado, por diversas
veles, freqüentou meu gabincte c foi bem acolhido,
como merece todo e qualquer colega. Por outro lado,
caro Deputado Jackson Barreto, repilo a expressão que
V. Ex' usou, ao dizer que minha luta em favor das prer
rogativas roi um blefe. Lutei pelas prerrogativas deste
Congresso, nobre Deputado, no auge da ditadura que se
abateu sobre nós neste tempo; lutei quase que absoluta
mcntc só, indiferente àquilo que contra mim pudesse
ocorrer pelos detentores do poder. Não confunda, por
outro lado, caro Deputado, prerrogativas com sistema
de ordem eleitoral. A problemâtica da prerrogativa do
Poder Legislativo não está em que a eleição seja direta
ou indireta. Não vou fazer apologia nem de uma, nem de
outra. Quero apenas, doutrinariamente, explicar: a prer
rogativa do Poder Legislativo brasilciro, como a de qual
quer outro Poder Legislativo o estabelecimento desta po
siçào de ordcm política, lima ou outra corrente; compete
ao Poder Legislativo o ordenamento jurídico do País.
Saiba, mcll caro Deputado Jackson Barreto, que de mim
sempre recebeu e continua recebendo toda a atenção que
me merece todo e qualquer Deputado. que não tenho ne
nhuma mágoa contra a sua intempestiva acusação a cste
Presidente, que apenas procura servir com dignidade e
altivez a esta Casa. Tenho a minha posição de ordem
partidária l mas nunca, meu caro Deputado, colocarei a
posição partidária para dar ao Poder Legislativo a tenta
tiva de coarctar a sua liberdade. Ninguém mais do que
eu - veja nos Anais da Casa - tem lutado pela valori
zação do Poder Lcgislativo brasileiro. E não é numa
oportunidade como esta que eu iria faltar àquilo que tem
constituído uma linha contínua da minha atuação políti
ca. Não me valho de interesses de ordem pessoal, não me
valho dos benefícios que possam recair sobre mim, de
pendentes de uma atitude que contrarie minha linha de
ação. Serei, nobre Deputado, inflexivelmente, um defen
sor das prerrogativas do Poder Legislativo brasileiro. E
V. Ex' faço qucstão dc dizer, meu caro Deputado Jack
son Barreto, tanto tem a liberdade de freqüentar o meu
gahinete, ao invés de se basear no noticiário de jornal,
que não é verdadeiro, quc podia ter vcrificado pessoal
mente - e V. Ex' tem liberdade para isso - aquilo que
se passa no gabinete da Presidéncia da Cámara dos De
putados. Nunea houve um gabinete tão lívre, tão aberto
aos Srs. Deputados como o do Presidente atual, Flávio
Marcílio, nesta gestào e nas duas anteriores. Saiba, pois l

V. Ex' meu caro Deputado, qualquer que seja o scu juí
zo, a minha posição não mudou: inflexível defensor das
prerrogativas do Poder Legislativo. E não posso jamais
aceitar a increpação de que a minha atitude seja um ble
fe, como acabou de dizer V. Ex' Muito obrigado pela
oportunidade que me permitiu dar a esta Casa este escla
recimento.

O SR. JACKSON BARRETO - Y. Ex' nada tem a
agradecer, porque a minha formação democrática per
mite o diálogo, mesmo que ele não interesse a muitos c
mesmo quc poucos contrarie. Mas não poderia deixar de
faiar, na tarde de hojc. sobrc estc assunto, que considero
da maior importância. A imprensa brasiieira tem regis·
trado. através de quase todos os seus jornais, que O cha
mado grupo pro-indiretas se tem reunido constantcmen
te com o presidente desta Casa; que o Gabinete do Presi·
dente desta Casa ê um ponto de 'encontro do "'malufis
mo"; que o Presidente desta Casa está à frente desse mo
vimento. Acho que o Presidente desta Casa tcm de estar
à frente e ao lado de movimentos que têm o apoio da
opiniào pública nacional. Acho que o Presidente desta
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Casa não pode nem deve marchar de encontro à His
tória; acho que o Presidente desta Casa, neste momento
grave da vida nacional. não podc scr contaminado pclos
viru, "malufista", que provoca cegueira e surdez. Te
mos, Sr. Presidente, Srs. Deputados, que mostrar ao
Brasil quc o Presidente da Cámara dos Deputados é real
mente um magistrado e merece o respeito de todos os
sells companheiros na mcdida em quc não encabece de
terminados movimentos, que vào l inclusive, de encontro
ao pensamento nacional. E o Deputado Prcsidente desta
Casa está sendo citado diariamente pela imprensa do
meu País como um dos líderes do chamado grupo pró
indiretas. Aliás, aproveito a oportunidade para fazer
aqui, de público, um desafio a esses pseudolíderes do
movimento pró-indiretas do Brasil: que tenham a cora
gem de realizar neste País atos públicos em defesa dessas
teses que lhes parccem legítimas, tanto os defensores das
indiretas do Ria, como os de Minas Gerais, e até mesmo
aqueles do sofrido Ceará, que tenham a coragem dc ir a
público defender as suas teses. É este o desafio que lanço
aqui, não somente quanto às eleições indiretas dos Esta
dos. mas quanto àqueles que defendem essa tese em
qualquer parte do rincão brasileiro.

Sr. presidentc, Srs. Deputados, sabe o Prcsidente desta
Casa, como sabe o Deputado Celso Barros. que esta
Constituição que aí está, que deu legitimidade até aos
"biônicos" que formam o Colégio Eleitoral, não pode
receber sequer uma palavra de apoio dos membros da
Cámara dos Deputados, porque ela sequer passou por
esta Casa. F um parlamentar tem a obrigação de, defen
dendo suas prcrrogativas. as prerrogativas do Podcr Le
gislativo. condenar esta Constituição, que é fruto do es
bulho, do autoritarismo. E sô vamos conseguir mudá-Ia
através de uma Assembléia Nacional Constituinte, o que
haveremos de consquistar. queiram ou não os detentores
do poder, porque o povo brasileiro assim o exige. Não
sou só eu que o digo; as próprias pesquisas dos órgãos de
informação do Góverno têm dito isto ao Governo e seus
correligionários. E quando falo seus não me refiro ao to
do, porquc uma parte dos cidadãos do PDS estão com
prometidos. realmente, com a democracia, estão com
prometidos, realmcnte, com as prerrogativas do Poder
Legislativo, e sabem que essas prerrogativas nós conse
guiremos conquistar na medida em que tivermos nma
Constituição Legítima, na medida também em que aca
barmos com essa eleição indireta, através desse colégio
Elcitoral, que é a maior rifa corrupta que este Paísjâ co
nheceu. Tenho deplorado que alguns companheiros ain
da queiram defender esta instituição, que tem recebido

do povo brasileiro condenação permanente. A minha
crítica ao Presidente dl;;:5ta Casa não é de ordem pessoal,
mas é li crítica de um parlamentar preocupado com a
imagem da Cámara dos Deputados. E, quando falo na
imagem da Câmara dos Deputados, sou obrigado a me
refcrir à pcssoa do Presidente, porque é quem representa
este Poder.

Ouço o Deputado Heráelito Fortes.

O Sr. Heráclito Fortes - Nobre Deputado Jackson
Barreto, o meu aparte a V. Ex' nesta tarde ê no sentido
de pedir-lhe que considere melhor as afirmativas há pou
co. no sentido de que O gabinete de S. Ex', o Presidente
da Câmara, vem sendo sistematicamente usado como re
duto de aliciamento do "malufismo".

O SR. JACKSON BARRETO - Não pronunciei esta
palavra. V. Ex' retire a palavra aliciamento, que não ê
minha, mas de V. Ex'

O Sr. Heráclito Fortes - Comitê pró-malufismo, pró
indiretas. Gostaria de dizer a V. Ex' que, juntamente
com outros Deputados da Oposição, entre os quais o
nobre Deputado Josê Carlos Teixeira, seu bravo compa
nheiro de Sergipe, o Deputado Sinval Guazzelli, o Depu
tado João Herculino e vários Deputados do PT, do PTB,
frcqüenta toda a manhà o gabinete do Prcsidcnte Flávio
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Marcílio. No entanto, nem eu, nem - creio - nenhum
dos outros temos participado de algumas dessas reu
niões, temos sido convocados ou temos sido aliciados
para encampar movimento pró-eleições indiretas.

O SR. JACKSON BARRETO - V. Ex' não é "malu
fista". As reuniões não foram com V. Ex'.

o Sr. Heráclito Fortes - V. Ex' se referiu aos freqUen
tadores do gabinete do Presidente da Câmara pelo fato
de estarem participando de um comitê pró-eleições indi
retas e da campanha do Deputado Paulo Maluf. Toda
esta Casa sabe que não sou "malufista" nem tampouco a
favor de eleições indiretas.

o SR.JACKSON BARRETO - É lógico.

o Sr. Hcráclito Fortes - O Deputado Israel Pinheiro
Filho tem suas posições firmadas e freqUenta aquele ga
binete. O Deputado Humberto Souto, com suas po
sições, também freqUenta aquele gabinete. E temos ali o
Deputado Fernando Lyra e muitos outros. Lá se discute,
lá a imprensa troca idéias livremente com os políticos e
os debates acontecem de maneira acalorada, mas sem
nunca haver tido aliciamento ou convite para partici
pação desse comitê. Era a pequena intervenção que gos
taria de fazcr ao discurso de V. Ex'.

O SR. JACKSON BARRETO - Agradeço a V. Ex' o
aparte. Só que estou sentindo que estão querendo tirar
aquilo que para nós é o mais importante na tarde de ho
je: a denúncia da organização desse grupo, que, segundo
li imprensa, tem o aval e a direção do Presidente desta
Casa. Este é o centro do nosso discurso. Eu disse que o
Gabinete do Presidente tem servido, realmente, de ponto
dc encontro de "malufistas", mas agora digo a V. Ex'
que não estou preocupado com este detalhe apenas. O
centro do nosso pronunciamento é a denúncia, meu
companheiro Heráclito Fortes. É que a imprensa registra
que há este chamado movimento pró-indiretas, que só
pode reunir-se em gabinetes, porque não tém coragem de
ir ã praça pública. Eu desafio um líder desse grupo a fa
zer um ato público pró-indi-retas neste País. Faço o desa
fio e pago para ver. Então, o jornal registra que este mo
vimento tem a liderança do Presidente desta Casa, e eu
estou preocupado com a imagem da Casa da qual eu e V.
Ex' fazemos parte, porque, no meu entender, o nobre
Deputado Flávio Marcílio não pode liderar um movi
mento dessa natureza. E não o pode sob diversos aspec
tos. Ele podc ter a sua vontade própria, a sua opinião
pessoal. É um direito que lhe cabe e que nós reconhece
mos, porque somos democratas. Mas o que não aceita
mos é que esse movimento seja orientado e liderado pelo
Presidente da Câmara dos Deputados, porque coloca
mal a Casa perante a opinião pública nacional. Este o
centro do nosso discurso, e não saber se é o gabinete do
Presidente ou outro lacaio ponto de encontro do malu
fismo. O que me preocupa é o fato de que o Presidente
desta Casa, pela sua posição, não pode liderar um movi
mento quc fica mal para esta Casa, para a Presidéncia e
para todos nós perante a opinião pública nacional.

Concedo o aparte ao Deputado Alcides Lima.

O Sr. Alcides Lima - Nobre Deputado Jackson Bar
reto, tenho sempre ouvido V. Ex' e admirado sua com
batividade na defesa das suas idéias, das suas convicções.
Mas hoje V. Ex' foi muito infeliz nas afirmativas que fez
contra o patrimônio da Câmara dos Deputados, o nosso
Presidente Flávio Marcílio, que, se hoje é nosso Presi
dente, é porque carrega consigo uma bagagem que O cre
denciou ...

O SR. JACKSON BARRETO - S. Ex' recebeu o
nosso voto, Deputado.

O Sr. Alcides Lima - ... pela seriedade, pela responsa
bilidade com que tem assumido sempre o comando deste
Poder. O quc eu tcmo, nobre Deputado, é que essa dis-

DIÂRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 1)

cussão sobre a legitimidade ou não da elcição indircta
parta de pressupostos falsos, como está ocorrendo agora
no pronunciamento de V. Ex' Porque V. Ex' fez afirma
tivas partindo de prcssupostos falsos. Então quero dei
xar aqui, com todo o respeito, a minha discordância e
apresentar ao nosso Presidente a minha irrestrita solida
riedade por tudo aquilo que tem feito em nome do Parla
mento brasileiro.

O SR. JACKSON BARRETO - Agradeço a V. Ex' o
aparte. Volto a afirmar, nobrc Deputado, que infeliz
mente - tenho que repetir esta frase o vírus malufista
provoca cegueira e surdez em determinados homens
públicos quc tcimam em marchar contra a História. Mas
a História não os perdoará, llquem V. Ex's certos disso.
O problcma dcsta discussão nós o entendemos perfeita
mente. Tenho que trazer este problema li discussão, nes
ta Casa. Tenho que ter coragem para fazer isto e estou
consciente do que estou fazendo. Sou amigo pessoal do
Presidente desta Casa, Deputado Flávio Marcílio. Já fui
ao scu Gabinete diversas vezes, não o nego, e irei tantas
vezes quantas forem necessárias. Entretanto não abro
mão daquilo que julgo correto, daquilo que acho justo,
daquilo que minha consciencia manda fazer, indepcn
dentemente de qualquer amizade, seja ela até a do meu
pai.

O Sr. Odilon Salmoria - Nobre Deputado Jackson
Barreto, considero muito oportuno () discruso de V. Ex',
porque dcu azo a que o Prcsidente desta Casa. ilustre
Deputado Flávio Mardlio, esclarecesse sua posição.

O SR. JACKSON BARRETO - Com apoio no meu
pronunciamento.

O Sr. Odilon Salmoria - E S. Ex' pôde também escla
recer que os artigos publicados na imprensa sào mais es
peculativos do que efetivamente verdadeiros, quando in
formam a posição do Presidente Flávio Mareílio. O dis
curso de V. Ex'. prezado companheiro, traz a esta Casa
uma discussão até mais alta do que isso - o posiciona
mento dc certo grupo, na Câmara do Deputados, pró
eleições indiretas. Desejo ser breve, mas devo dizer que
todo mundo sabe, ou seja, que o Colégio Eleitoral não
foi eleito para essa finalidade. Existem dois terços de Se
nadores que nào foram eleitos para escolher o Presidente
da República, e, também nas Assemhléias Legislativas.
nem todos foram eleitos para cxercer esse mandato.

O SR. JACKSON BARRETO - Muito obrigado.
Encerro meu pronunciamento repetindo o que afirmei

no início: o Presidente desta Casa tem todo o direito de
ter sua opinião. Não acho correto, porém que, como
Presidente dcsta Casa, S. Ex' possa liderar movimentos
como o que o Correio Braziliense e a Folha de S. Paulo
estão a estampar.

Era o que tinha a dizer. (Palmas.)

O SR. PAULO GUERRA (PDS - AP. Scm revisão
do orador.) - Eminente Presidente Flávio Marcílio, Srs.
Deputados, como sói acontecer e com a responsabilida
dc do mandato que me foi outorgado pelo povo ama
paense, sem abstrair os problemas palpitantes da vida
nacional, tenho sempre ocupado a tribuna desta Casa
para tratar de problemas relativos ao meu Território.
Peço a V. Ex', entretanto, que aceite as minhas primeiras
palavras como de veemente repúdio pela leviandade e
inoportunidade do discurso do nobre companheiro Jack
son Barreto.

O Sr. Jackson Barreto - Concede-me V. Ex' um
aparte'!

O SR. PAULO GUERRA - Permitirei, com muita
honra, oportunamente. Peço a V. Ex' que me dê licença
de, pelos menos, expender as pontos básicos do meu ra
ciocínio.

O Sr. Jackson Barreto - O tempo é de V. Ex'.
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O SR. PAULO GUERRA - Aprendi, ao longo do
tempo. Sr. Presidente. e num dos memoráveis discursos
de V. Ex', uma frase lapidar: "Antes morrer pcla liberda
de que persistir covardemente vivo." Sei, perfeitamente,
que a hora brasileira é muito grave. Sei que as inquie
tações pululam, e hit expectativa de respostas concretas
para solução dos problemas que estão a nos afligir.

Vejo com muita alegria uma das colocações feitas pelo
companheiro Jackson Barreto. e colho de empréstimo
uma dclas, quando S. Ex' afirma a necessidade imperio
sa e inadiável de preservarmos a imagem da Câmara dos
Deputados. Não pode haver, nobre Deputado, princípio
mais salutar, intenção mais honesta do que esta.

.Mas, se é verdadeira a afirmação que temos a obri
gação de preservar a imagem desta Casa, mister se faz,
entretanto, que não descamhemos para o destempero,
quc não busquemos apressadamente, ã guisa de argu
mento, criticar um comportamento assegurado pela
Constituição e pelo mandato do Deputado Flávio
Marcilio. S. Ex' tem o direito não só de opinar, mas tam
bém de se posicionar e defender aqueles princípios que
considera convenientes. E, à guisa de ilustração, nobre
Deputado, valho-me da memorável festa em prol das
clcições dirctas, feita pelas Oposições em Sào Paulo.
Quando a multidão ouvia os eminentes companheiros da
Oposição. avultava a figura do ilustre Presidente da As
semhléia Legislativa do Estado de São Paulo, uma As
sembléia por todos nós respeitada e digna dos maiores
louvores. pelo sentido pleno de democracia que encerra.
Se louvamos aquela Casa do povo e respeitamos S. Ex',
o seu Presidente, é necessário, portanto, que, cotejando
os comportamentos, tenhamos consciência de que, ao
mencionar a prescnça do Exm' Sr. Presidente da As
sembléia Legislativa de São Paulo naquela festa, nào
consideramos o fato digoo de qualquer reprimenda. Ao
contrário, é legítima, é digna a posição do Presidente da
Assembléia Legislativa de São Paulo. ao lutar pela idéia
quc defende, como legítima e inquestionável é a posição
do Presidente desta Casa, quando, pelo pressuposto ba
silar da democracia, pelo respaldo que deu ao povo, as
sume a condição de Deputado Federal, de representante
do povo, que pode expender o seu ponto devista, a sua
idcologia, e tem o direito de posicionar-se, qualquer que
seja a condição de acompanhante de uma candidatura.

Ouço com prazer o nobre Deputado Jackson Barreto.

O Sr. Jackson Barreto - Nobre Deputado Paulo
Guerra, voltando ao assunto que me levou ã tribuna des
ta Casa na tarde de hoje, quero dizer a V. Ex' que provei,
na prâtica, que o que prego eu faço. Sou um democrata.
Tanto que o Regimento desta Casa não permite que se
dê a palavra ao Presidente no momento da sessão, por
que nesse momento ele é um magistrado, e eu permiti,
para que ele pudesse expor o seu ponto de vista. Agora,
deve V. Ex' preocupar-se com o fato de que devem os
homens públicos ter, no minimo, coerência. V. Ex' não
pode falar em prerrogativas do Poder Legislativo e de
fcnder essa Constituição; não pode falar em prerrogati
vas do Poder Legislativo e defender eleições indiretas;
não pode falar em defesa do parlamento e receber um
General fascista, assassioo, como é o ditador no Uru
guai, Gregório Álvarez; não pode também, no momento
em quc se defende as prerrogativas do Poder Legislativo,
aceitar viajar ao Chile, para legitimar uma ditadura san
grenta, como a de Pinochet. São estas as incoerências
quc mc levaram à tribuna na tarde de hoje; aliâsjá estou
cansado de observá-las, e não podia guardá-Ias mais.
Daí por que fui à tribuna, para manifestar o meu protes
to. Peço a V. Ex', finalmente, que não se deixe levar,
também, pelo vírus do malufismo, que provoca cegueira
c surdez.

O SR. PAULO GUERRA - Nobre Deputado, creio
que V. Ex', como honrado integrante deste Parlamento,
assistiu li sessão inaugural desta Casa e, de imediato, a
uma sessão se_qUente, em que foi levantada questão a
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propósito de recebermos o Presidente de outro país. É
cristalina não a justificativa, mas a informação que foi
prestada aos parlamentares no sentido de'que, por um
dever de educação e de cortesia, não se prestava homena
gem àquele Presidente, mas que a Cámara dos Deputa
dos, na pessoa do Presidente Flávio Marcílio, recebia o
Presidente visitante. Diga-se de passagem, tratava-se de
uma visita que havia sido solicitada. E o Presidente Flá
vio Marcílio o recebeu, em decorrência da própria tra
dição desta Casa de receber todos aqueles que aqui vêm.

o Sr. Jackson Barreto - O representante de um país
que não tem Parlamento não pode ser recebido por um
Parlamento. V. Ex' tem de colocar isso como tese inicial.

o SR. PAULO GUERRA - Um ato desses não mere
ce. nobre Deputado, o nosso aplauso, a nossa guarida,
mas devemos preservar um mínimo de educação e dos
preceitos que esta Casa há muito vem mantendo. É ne
cessário que nào nos esqueçamos de que não são esses
argumentos falaciosos que haverão de fazer o que V. Ex'
tanto proclama mas que me parece não executar na prá
tica, que é manter a imagem do Congresso, particular
mente desta Casa.

Ouço, com muito prazer, o nobre Deputado Celso
Barros

o Sr. Celso Barros - Nobre colega Paulo Guerra, fa-
,menta que o nobre Deputado Jackson Barreto nos apre
sente um modelo de coerência ad hoc, estendondo-o in
clusive ao plano internacional, numa demonstração de
desconhecimento das regras do Direito Internacional.
Sabemos que não constitui nenhuma incoerência a re~

cepção de um chefe de estado de um país que conserve
ideologia ou prática políticas diferentes e até contrárias
às nossas. Sabem",s que o episódio das Malvinas, de ini
ciativa de um poder militar autoritário e condenado, teve
o apoio indireto da Rússia, e não vemos nesta posição,
absolutamente, nenhuma incoeréncia, embora saibamos
que são antistéticas as posições políticas assumidas pelos
dois países. E podcríamos dar inúmeros exemplos de
chefe de países comunistas que visitam uma nação demo
crática, Iibcral de chcfcs, de país quc não têm Parlamen
to que visitam um país que a prática parlamentar é tra
dição. Isso não significa incoerência. Isso é apenas uma
forma dc convivência política.. Portanto não podemos
absolutamente, argüir de incoerente o Governo brasilei
ro pelo fato de admitir, no País a visita do Chefe dc Esta
do de um país que não tem Parlamento. Sc lcvarmos a
questão da incoerência a este ponto, teremos de averbar
dc incoerente o nobrc Deputado que tacha a nossa Cons
tituição de imoral e ilegítima, mas se aproveita dela in
clusive para o exercício do seu próprio mandato. Isto,
sim, é uma incoerência. Se fôssemos levar a coerência ou
a incocréncia a um sentido absoluto, a única forma de
praticar coerência válida e explicável seria se S. Ex' se
demitissc do seu mandato por não poder exercê-lo sob
uma Constituição que ele difama c agride.

o SR. PAULO GUERRA - Nobre Deputado Celso
Barros, as consideraçõcs de V. Ex' me levam a rememo
rar a frase célebrc segundo a qual a democracia não pre
cisa simplesmente de homens que sejam seus simpatizan
tes; a democracia prccisa de homens que a exercitem c
que tenham a consciência plena de quc ela não é uma pa
nacéia para todos os problemas, mas o sustentáculo que
pode· alicerçar a convivência na pluralidade de opiniões
com respeito mútuo. Este respeito tenho encontrado em
muitas Iidcranças da Oposição. Porém, deploravelmente
há elementos quc transformam esta Casa numa tribuna
de 'leviandade, nnma tribuna em que agredir é mais fácil
do que sustentar argumentos coerentes. E contra esses
argumentos se louvam no princípio do que é inexorável,
defender a eleição direta, já que não podemos militar
contra a História. Não podemos militar contra a His
tória, repito, mas não podemos fazê-lo também contra o
princípio da democracia, contra o princípio da Consti-
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tuição, contra o princípio que nos revela o sentido demo
crático, porque é o assentimento explícito 00 implícito
que se rcvela através da democracia, aquele em que te
mos que considerar a democracia do ponto de vista cons
titucional, considcrar a democracia do ponto de vista
moral. Hoje, discutirmos eleição diretas e indiretas é co
mum, é estimulante pura a vida, para a oxigenação da
vida política neste País, mas é necessário quc não perca
mos de vista os limites exatos da coerência na defesa,
cada qual intransigente, das nosssas opiniões.

Temos ccrtcza Deputado, de quc estc País caminhará
a despeito das falácias usadas para estabelecer dicotomia
contra o bem c o mal. A Constituição, hoje, prega uma
eleição que, por sinal, já foi respaldo para que oposicio
nistas atingissem o patamar mais alto de um Governo
Estadual. Com as reformas que ocorreram, hoje pratica
mente a mctade do País é dirigida por elementos da opo
sição, e nem por isso nós, do Partido Democrático So
cial. nos lcvantamos para argüir a legitimidade ou ilegiti
midade constitucional ou moral daqueles que hoje detêm
o poder de governo em mais dc 10 Estados da Federação
brasileira.

Ouço, com muito prazer, o nobre Deputado Alcides
Lima.

O Sr. Alcides Lima - Nobre Deputado Paulo Guerra,
V. Ex' iniciou com muita propriedade e brilhantismo seu
pronunciamento nesta tarde, e caracterizou sobretudo a
dicotomia entre os interesses dos partidos políticos, que
têm como objetivo primordial alcançar o poder. As opo
sições têm o seu direito de buscá-lo, dentro de uma estra
tégia de eleições dirctas como o outro partido, o PDS,
tem também o direito de se manter coerente, defendendo
eleições indiretas, em função do mandato e da responsa
bilidadc que recebeu quando saiu vitorioso nas eleições
de 82. Existe um conflito de interesses. c creio que com
posições radicais e irreversíveis não se resolvem confli
tos. Só o faremos se para aqui vierem propostas que con
ciliem esscs intcresses. V. Ex' defendeu o ilustre Presi
dcnte desta Casa, dizendo que sempre assumiu, aqui,
uma posição de magistrado, defendendo com imparciali
dade. nas contendas, os interesses muito próprios de um
Parlamento. V. Ex' foi muito feliz, porque é importante,
também, que não saiamos dos limites da coerência, do
respcito ao decoro parlamentar e àqueles parlamentares
que aqui reprcsentam o povo de cada Estado e de cada
Território. Parafraseando aquele grande pcnsador de
Ciências Políticas, Duguit, quero dizer que é importante
que, no aconchego das nossas consciências, façamos
uma análise calma, profunda e de boa fé sobre as afir
mações e as idéias que defendemos.

o SR. PAULO GUERRA - Nobre Deputado Alci
des Lima, acolho as colocações de V. Ex', porque reprc
sentam a identidade com que as professamos. Eu diria
neste instante, que ao assumirmos a responsabilidade de
representar o povo, temos dc fazê-lo como um todo. Te
mos que assumi-Ia com plena convicção de que o País é
obra em construção, de que este País ou soçobrará ou se
crguerá, cm razão do comportamento que nós, políticos,
adotarmos. Digo, alto e bom som, que não tenho a velei
dade de exorcizar as teses oposicionistas. Ao contrário,
acho-as legítimas. Não pretendo transformar a discussão
do problema nacional, em termos de eleições diretas ou
indiretas, no supra-sumo de tudo aquilo que hoje nos in
quieta. Diria mesmo que as questões vitais deste Pais
são, hoje, e serão sempre, objeto de responsabilidade até
em caráter suprapartidário, mas jamais deverão ser re
sultantes da irresponsabilidade daqueles que não querem
o encaminhamento salutar para nos'sos problemas, mas
que desejam fazer das diatrjbes', escamoteando a verda
de, a solução falaciosa e qu~ por certo não traduz as as
pirações do povo brasileiro.

Concedo o aparte ao nobre Deputado Sebastião Cu
rió.
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O Sr. Sebastião Curi6 - Nobre Deputado Paulo
Guerra, qucro cumprimentar V. Ex' pela brilhante colo
cação que vcm fazendo sobre o assunto que aborda. Não
diria que aqui houve, talvez, incoerência, principalmente
do nobre Deputado Jackson Barrcto. Diria quc houve
esquecimento, se me permite o nobre colega. Absoluta
mcntc, não vamos considerá-lo incoerente. Citou S. Ex',
aqui, o caso de um grupo de parlamentares que.ioi ao
Chile, citou também o governo do Uruguai, que foi rece
bido recentementc. Parcce-me que não houve incoerên
cia. mas sim falha de mcmória, pois não foi citado um
grupo de parlamentares que foi à Nicarágua nem um
grupo de parlamentares que foi a Moscou. Parece-me
que em Moscou não existc eleição direta nem Parlamen
to. Pelo contrário, cm Moscou, quem substitui é Deus.
Assim que morre um, o outro, no mesmo dia, é eleito. É
uma substituição divina. É Deus que substitui. O colégio
eleitoral, lá, é muito menor que o nosso. São treze os
membros. O nosso é até muito grandc. Parcce que houve
um lapso de memória, não incoerência. Era esta a minha
participação.

O SR. PAULO GUERRA - Registro as colocações
de V. Ex', nobre Deputado. Diria quc reputo a militán
cia política do nobre Deputado Jaekson Barreto como
militância conscicntc. naqueles pontos de vista que de
fende, e nós até, louvando-nos em Voltaire, poderíamos
dizcr que não concordamos com as posições dele, mas te
mos a obrigação moral de respeitá-las. Tenho certeza de
quc o nobre Deputado haverá de compreender que não
podemos ser justiceiros das eleições diretas ou indiretas,
quc não podemos ser o oráculo para tentar dcseobrir nas
entrelinhas da Constituição, ou de um modelo que nós
sempre reputamos o mais elevado, aquele da defesa in
transigente das nossas prerrogativas. E aí acredito que
estamos todos unidos. Este País carece de uma Consti
tuição, este País carece do encaminhamento de um orde
namento jurídico que possa robustecer e fazer com que a
Nação se cncontre com o Estado de uma forma sem con
flitos. f: verdadeira esta aspiração, é legítimo o desejo e a
luta que encetamos. Daí, por ser legítima e verdadeira
esta luta, ela não carece de formas sub-rcptícias para que
possa vingar. Façamos desta luta o bom combate, em
que as questões ou questiúnculas, melhor dizendo, não
se transformem numa espécie, como dizia, de oráculo
para a solução de todos os nossos problemas, porque
isso não passa de uma quimera.

O Sr. Bento Porto - Permite-me V. Ex' um aparte?

O SR. PAULO GUERRA - Ouço V. Ex'

O Sr, Bento Porto - Com muita atenção ouço o dis
curso de V. Ex', nobre Deputado, e ouvi também outros
discursos aqui nesta Casa, nesta sessão, que procuram
contradizer as colocações de V. Ex' Quero apoiar as pa
lavras de V. Ex' e dizer que o que ouvi contra as suas ide
ias são pronunciamentos de alguém derrotado que não
se conforma com a derrota. Em novembro de 82 o PDS
ganhou as eleições, fez a maioria dos Governadores dos
Estados, a maioria nas Assembléias Legislativas, con'
quistou o Colégio Eleitoral. Isso está na Constituição. E
o que mais nos deixa abismados, nobre colega, são as
contradições, contradições alegadas, porque quem mais
com bateu o casuísmo, no passado, foram as oposições
deste País. E estranho, agora, que as oposições, diante de
um processo já definido constitucionalmente, resolvam,
a custa da mobilização da massa brasileira, impor a mo
dificação da Constituição, impor um casuísmo polítieo
eleitoral, nesta hora em que a crise neste País não é polí
tica, mas social, pois o povo está passando fome, o povo
está em dificuldade. O problema são as disparidades que
precisam ser combatidas. A crise é social, não é política,
e não podemos aceitar este casuísmo, sobretudo exage
ros como os que ouvi aqui há pouco, quando se ofendia
a nobreza deste que é patrimônio desta Casa, o Presiden-
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te Flávio Marcílio. Sr. Deputado, meu caro colega de tri
buna, quero associar-me ao discurso de V. Ex' e repudiar
esta batalha de quem já perdeu as eleições e não se con
forma com a derrota.

o SR, PAULO GUERRA - Sr. Presidente, concluo
as minhas palavras conclamando esta Casa a que lute pe
los pontos de vista que defendemos, trazendo, como eon
vergéncia dessa luta, a valorização da Cámara dos Depu
tad"", do Congresso Nacional, pelo resgate das nossas
prerrogativas, pela ordem, pelos valores mais altos da
Constituição e pelas aspirações mais caras do povo bra

sileiro.
Muito obrigado a V. Ex', Sr. Presidente. (Muito bem.)

Durante" discurso da Sr. Paulo Guerra n Sr. Flá
I'io ."Iaremo. Presidente deixa a cadeira da Presidên
cia. que é ocupada pelo Sr. Fernando Lyra - 1'
Secretário.

o SR. PRESIDENTE (Fernando Lyra) - Está findo
o tempo destinado ao Expediente.

Vai-se passar à Ordem do Dia.
Comparecem mais os Srs.:

Acre

Geraldo Fleming - PMDB: Wildy Vianna - PDS.

Amazonas

Randolfo Bittencourt - PMDR.

Rondônia

Olavo Pires - PMDB; Orestes Muniz - PMDB.

Parú

Coutinho Jorge - PMDB; Vicente Queiroz 

PMDB.

Maranhão

Wagner Lago - PMDB.

Ceará

Cláudio Philomeno - PDS; Furtado Leite - PDS.

Rio Grande do Norte

Agenor Maria - PMDB.

Paraíha

João Agripino - PMDB.

Pernambuco

Geraldo Melo - PDS; João Carlos de Carli - PDS.

Alagoas

José Thomaz Nono - PDS; Sérgio Moreira 

PMDB.

Sergipe

Francisco Rollemberg - PDS.

Bahia

Haroldo Lima - PMDB: Jorge Vianna - PMDB;

Romulo Galvão - PDS.

Rio de Janeiro

Agnaldo Timóteo - PDT; Fernando Carvalho 
PTB: Márcio Braga - PMDB.
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Minas Gerais

Aécio Cunha - PDS; Israel Pinbeiro - PDS; Juarez
Batista - PMDB; Melo Freire - PMDB.

São Paulo

Armando Pinheiro - PDS; Freitas Nobre - PMDB;

José Gcnoino - PT: Roberto Rollemberg - PMDB.

Goiás

Genésio de Barros - PMDB.

Mato Grosso

Milton Figueiredo - PMDB.

Paraná

Antônio Mazurck - PDS; Reinhold Stepbanes
PDS.

Saota Catarina

Ivo Vanderlinc - PMDB; Odilon Salmo ria 
PMDB.

Rio Grande do Sul

Hugo Mardini - PDS; Osvaldo Nascimento - PDT.

Amapá

Antônio Pontes - PDS; Paulo Guerra - PDS.

Roraima

Mozarildo Cavalvanti - PDS.

O SR. PRESIDENTE (Fcrnando Lyra) - Achando
se presente o Sr. Júlio Sérgio de Maya Pedrosa Moreira,
do PMDB do Estad<J de Alagoas. em virtude de licença

do respectivo titular, convido S. Ex' a prestar o compro
mitlso regimental. com ú plenário e as galerias de pé.

Comparece S. Ex' junto à Mesa, presta o com

promisso regimental, tomando em seguida assento
no recin to.

VI-ORDEM DO DIA

O SR. PRESIDENTE (Fernando Lyra) - A lista de
presença acusa o comparecimento de 169 Srs. Deputa

dos.
Os Senhores Deputados que tenham proposições e

apresentar poderão fazé-lo.

OSR. EDUARDO MATARAZZOSUPLICY -Re
querimento de convocação dos Srs. Ministros·Chefes da
Secretaria de Planejamento da Presidência da República
e da Fazenda, a fim de prestarem esclarecimcntos.

O SR. ADAIL VETTORAZZO - Projeto de lei que
suprime o sistema de sublegendas, revogando o Decreto

lei n' 1.541, de 14 de abril de 1977.

O SR. THOMAZ COELHO - Requerimento enca
minhando pedido de informação dirigido à Superinten
dência do Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE,
por intermédio da Presidéncia da República, sobre a si
tuação real dos projetos aprovados pelo órgão.

O SR. FLORICENO PAIXÃO - Projeto de lei que
altera o art. I' da Lei Complementar nO 45, de 14 de de
zem bro de 1983.

O SR. RENA TO BUENO - Projeto de lei que esta
bekce condições mínimas de segurança para o transpor
te coletivo de escolares em veículos automotores de via
terrestre.
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O SR. ARTHUR VIRGIUO - Proposta de Emenda

" Constituição quc retira das atribuições do Presidente
da República, a faculdade de editar decretos-lei.

O SR. NILSON GIBSON - Projeto de lei que altcra
a redação do art. 2' da Lei n' 5.107. de IJ de setembro de
1966, para aumentar para 10% (dez por cento) os deposi
tas mensais em conta vinculada do Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço.

O SR. PAULO LUSTOSA - Projeto de lei que esta
belece critérios para fixação do fator de correção do va
Iar monettírio dos vencimentos, salários e provcntos dos
servidores públicos da União, bem como das pensões.

O SR. SIQUEIRA CAMPOS - Projeto de lei que in
troduz disposiçào ao art. 487 da Consolidaçào das Leis
do Trabalho.

O SR. GEOVANI BORGES - Projeto de lei Com·
plementar que altera dispositivos da Lei Complementar
n" 15, de IJ de agosto de 1973, que regula a composição e
o funcionamento do colégio que elegerá o Presidente da
República, e dá outras providências.

O Sr. Sinval Guazzelli - Sr. Prcsidcnte. peço a pala
vra para uma comunicação. como Líder.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Lyra) - Tem a pa
lavra o nohre Depotado.

o SR, SINVAL GUAZZELLI (PMDB-RS. Sem revi
slio do orador.) - Sr. Presidente, o nobre Deputado
Jolio Gilberto, na sessão de ontem da Câmara dos Depu
lados, feriu desta tribuna assunto da maior relevância,
que segoramente não está a preocupar somente o valoro
so representante do Rio Grande do Sul. mas a bancada
do PMDB, que o considera, igualmente, da maior im
portância. Diz respeito ao Decreto-lei n' 2.087, baixado
pelo Sr. Presidente da República e publicado no Diário
Oficial da União extamente no dia 26 de dezembro ·últi
mo.

A época dos festejos natalinos e de Ano Novo, baixou
a Presidência da República esse novo decreto-lei.

Esta Casa, quando votou e derrobou o Decreto-lei n'
2.064, rcjcitou um dispositivo que vem de ser renovado
pelo Decreto-lei n' 2.087. senão exatamente nos mesmos
lermos, procurando os mesmos objetivos, ou seja, ferir
os interesscs, para não dizer direitos adquiridos, dos peno
sionistas e aposentados da Previdéncia Social que se
vêem novamente diante das mesmas injustiças propostas
no corpo do Decreto-lei n' 2.064. A partir desse novo de
creto, já nào têm pensionistas e aposentados da Previ
dência nenhuma segurança com vistas ao reajustamento
das suas vantagens.

Feriu-se, de um lado, a Constituição, em face do
princípio do direito adquirido, e. de outro, feriu-se tam
bém a própria Constitoição, jtí que a matéria tinha sido
apreciada por este plenário quando da votação do
Decreto-lei n' 2.064.

O Governo, que tem usado e a busado do expedientc

do dccreto·lei. usou-o, sem dúvida alguma. mais uma
vez, em primeiro lugar, para desrespeitar uma decisão
desta Casa, e, cm segundo Iogar, também para ferir o
princípio do direito adquirido.

Sabemos todos das terríveis dificoldades que vivem,
nos dias de hoje, para soa própria sobrevivência. tanto
pensionistas quanto aposentados da Previdência Social.
Neste quadro de uma inflação galopante como a que vi

vemos nos dias de hoje, aqueles que apenas contam com
uma pensào ou uma aposentadoria modesta, como são,
via de regra, modestas as pensões e as aposentadorias da
Previdência, já nlio têm mais as condições mínimas para
a manotenção própria e a de seus dependentes. E esse
decreto-lei pegou a Nação dc surpresa. Quando se come

moravam os festejos natalinos e de Ano Novo. quando o
Congresso Nacional estava cm rccesso, quando as lide-
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ranças sindicais estavam tranqüilas com a derrubada do
Decreto-lei n" 2.064, confiantes de que não mais se come
teriam novas injustiças contra modestos pensionistas e
aposentados. eis que exatamente ocorreu a publicação
do Decreto-lei n" 2.087, triste decreto, como triste foi o
Decreto-lei n" 2.064. Nestes termos, nào se conformando
com csta injustiça que se pratica mais uma vez contra
modestos pensionistas e aposentados da Previdência, a
Liderança do PMDB endossa as preocupações e as críti
cas aqui feitas ontcm pelo nosso companheiro de banca
da, Deputado João Gilberto; estará atenta e haverá de se
mobilizar mais uma vez, como fez no dia de ontem, para
derrotar, neste plenário, esse novo decreto-lei.

Era a comunicação que desejava fazer nesta tarde, em
nome da Liderança da minha bancada.

O Sr. Djalma Bessa - Sr. Presidcntc, peço a palavra
para uma comunicação, como Líder.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Lyra) - Tem a pa
la vra o nobre Deputado.

O SR. DJALMA BESSA (PDS - BA. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, em atenção e
numa homenagem sempre merecida ao ilustre Líder Sin
vai Guazzelli, assomo à tribuna para uma apreciação 
vamos dizer - prévia do Decreto-lei n' 2.087/83. Prévia,
porque sabe V.Ex' que a Casa vai examinar tecnicamen
te essa proposição, como tecnicamente examina todas as
propostas antes de virem a plcnário.

Então, é a Comissào competente - a Comissão Mis
ta, por sinal- que vai examinar, em todos os seus aspec
tos, o Decreto-lei n' 2.087/83. E haverá de examinar,
preliminarmente, a constitucionalidade da proposição.
Vai dizer se ela fere a nossa Carta Maior ou se se ajusta
aos lermos, ao espírito e à letra da nossa Lei Magna.

Tenho para mim. valendo-me inclusive de declarações
do ilustre Líder peemedebista, que se esse Decreto-lei n'
2.087 copia o Decreto-Ici n' 2.064, quc foi examinado
nesta Casa, é constitucional, porque constitucional foi
declarado o Decreto-lei n' 2. 064. Mas não há necessida
de de nos preocuparmos com este aspecto, quc será devi
damente analisado. A Casa jamais vai apreciar um
decreto-lei inconstitucional. Tem por que rejeitá-lo logo
na Comissão, e o Plenário não irá de encontro a um pa
recer claro e meridiano demonstrando que a proposição
fere a nossa Lei Maior, que nos compete zelar. E o zelo e
o cuidado do Congresso Nacional é tão grande que há,
tanto na Câmara dos Deputados como no Senado Fede
ral, uma Comissão dc Constituição ejustiça para exami
nar a constitucionalidade e a legalidade das pmposições.

Mas admitamos, para argumentar, que esse Decreto
lei nO 2.087 atente contra o direito adquirido. Qual será a
conseqüéncia, Sr. Presidente, dc no Judiciário ser feita a
devida correção? Temos um Poder Judiciário competen
te e livre que várias vezes tem considerado inconstitucio
nal determinada lei, tanto federal quanto estadual. Por
tanto. havemos de ter tranqüilidade quanto a está dúvi
da, quanto a esta preocupação, que será desfeita, ainda
quc o Congresso Nacional incida em qualquer engano,
em qualquer lapso, em qualquer erro e aprove um proje
to de lei inconstitucional. Aí cstá o Podcr Judiciário pa
ra, soberanamente, corrigir o erro ou suprir o lapso do
Congresso Nacional.

Sr. Presidente, o Governo, às vezes, não pode atender
ao desejável, ao idcal. O Governo tem que proporcionar
o possível, o real. O Governo não dispõe de recursos, se
não daqueles que arreeada, a receita proveniente dc im
postos, taxas e contribuições. Com esses recursos é que o
Governo pode atender às necessidadcs públicas, pode
cobrir a sua despesa.

A Previdência Social, por outro lado, tem também co
luna do "dcvc" c a coluna do "haver", ou seja coluna da
receita e coluna da despesa. Os beneficios, as pensões
hão de se compor com a receita da Previdência. Se a re
ceita nào dá para cobrir esses benefícios, essas pensões, o
Governo não pode ficar omisso e deixar o pensiorifstii

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

sem recebê-los. Então. adota providências para que ele
possa receber em dia. para que ele tenha o máximo possí
vel. E essas providências o Podcr Exccutivo não adota
s07inho. Age muito bem, porque há de ter o respaldo do
Podcr lcgislativo. Este Casa já teve oportunidade de
apreciar e rejeitar decretos-leis do Poder Executivo. En
tão nuo há por que encontrar qualquer dificuldade, não
há por que levantar qualquer restrição ao Poder Executi
vo no cumprimento legítimo de um dispositivo da Cons
tituição, que lhe outorga o poder de emitir dccretos-leis.
E o faz quando') Nos termos estritos da Constituição. O
Governo não pode editar dccrctos-Ieis sobre qualquer
matéria e sem qualquer condição. Ele o faz dentro da
Constituição, que estabelece condiçõcs e impõe regras
para a edição desses decretos-leis. Então. temos que o
Poder Executivo agiu na base da Constituição ao emitir
o Decreto-lei n' 2.087/83, e o fez para respaldar as pen
sões, para assegurar ao pensionista receber, mensalmen
te, sem qualquer atraso, o fruto das suas constribuições.
Fez o Poder Executivo a sua parte; a outra, ao analisar o
projeto, compete ao Congresso Nacional, aprovando-o
ou rejcitando-o. Mas o Poder Executivo - csta é a ob
servação que faço, para concluir as minhas conside
rações - o fez imbuído do melhor espírito, para favore
cer, jamais para prejudicar o pensionista.

Era o que tinha a dizer.

O Sr. Bocayuva Cunhá - Líder PDT - Sr. Presiden
tc, peço a palavra para uma comunicação, como líder.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Lyra) - Tem a pa
lavra o nobre Deputado.

O SR. BOCAYUVA CUNHA (PDT - RJ.) - Sr.
Presidcnte, a propósito deste infeliz Decreto-lei sobre a
Previdéncia, o 2.087, vai ocupar hoje o expediente, em
nome do PDT, um dos nossos especialistas na matéria, o
Deputado Floriceno Paixão, com uma larga tradição de
bons serviços prestados à causa dos trabalhadores e um
vasto conhecimento sobre Previdéncia Social. Autor de
livros. enfim, é uma pessoa extremamente competente.
Mas. desde já, deixamos aqui registrada a nossa posição,
que é frontalmente contrária ao decreto.

Neste começo de ano legislativo, o objetivo da minha
Comunicação de Liderança, como carioca e f1umincnse
que sou, é o de registrar o absoluto éxito da Rede Man
chete de Televisão, na transmissão dcssa importante efe
méride, para o Rio de Janeiro e o Brasil. que é o carna
val. A grande e bela Passarela do Samba, que ficará gra
vada entre os monumentos históricos deste Pais, é uma
beleza. é uma obra de arte. Foi realçada para o Brasil in
teiro a sua presença nas imagens e na competência dos
diretores, dos técnicos e dos funcionários da Rede Man
chete dc Televisão.

Apresento daqui o aplauso e o voto de congratulações
do PDT ao Sr. Adolfo Bloch e aos scus colaboradores.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Lyra) - Vai-se pas
sar à matéria que está sobre a Mesa e a constante da Or
dem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Lyra) -

Votação, em discussão única, do Projeto de Lei
n' 2.567-A, de 1983, que institui o Dia da Solidarie
dade ao povo libanês, e dá outras providências; ten
do pareceres dos Relatores designados pela Mesa,
em substituição às Comissões de: Constituição e
Justiça, pela constitucionalidade, juridicidade e téc
nica lcgislativa; e, de Relações Exteriores, pela apro
vação. (Do Sr. Ary Kffury) - Relatores: Srs. Nil
son Gibson e Edison Lobão.

Adiada a votação por falta de Quorum

O SR. PRESIDENTE (Fcrnando Lyra) -

Discussão única do Projeto de Lei nO 5.802-A, de
1978, que dá nova red',lção ao parágrafo único do
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art. 4' da Lei n' 4.591. de 16 de dezembro de 1964:
tendo parecer, da Comissão de Constituição e Jus
tiça, pela constitucionalidade, juridicidade, técnica
legislativa e. no mérito. pela aprovação. (Do Senado
Federal) - Relator: Sr. João Gilberto.

o SR. PRESIDENTE (Fernando Lyra) - Não ha
vendo oradores inscritos, declaro encerrada a discussào.

Adiada a votação por falta de Quorum.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Lyra) - Concedo a
palavra ao Sr. Celso Barros, na qualidade de Lídcr do
PDS.

O SR. CELSO BARROS (PDS - PI. Como Líder.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputa
dos, venho acompanhando de perto o debate sobre as
eleiçõcs dirctas c perccbo quc cssc debate se reveste dc
certo passionalismo quando não conduzido pelos des
vios caprichosos do sensacionalismo e da demagogia.

Não sc pode ncgar que a e1eião direta é da essência do
regime presidencial e este ponto foi brilhantemente ana
lisado em artigo recente pelo grande jornalista Barbosa
Lima Sobrinho quc. fazcndo comparação entrc o regime
parlamentarista e O presidencial, destacou, em relação a
este último a razão da eleição direta como óbvia c indis
cutível "uma vez que o Presidente da República recebe,
no Presidencialismo, atribuiçõcs que, no rcgimc de Gabi
nete. são atribuídas ao Parlamento e aos seus delega
dos". E enfatiza: "Para se chegar à conclusào de que
deve ser eleito pelo povo o poder dominante, o Parla
mcnto, num caso, e o Presidente da Repliblica, no outro,
sob pena de não haver legitimidade para o poder instituí
do. se lhe lalta o apoio da vontade popular".

A adoção de tal sistema nos veio da América do N ar
te, tanto nos aspectos de sua originalidade, como na prá
tica de sua execução, embora o modelo americano não se
ajustasse tão b= à nossa tradição e à nossa própria or
ganizaç:1o política tradicional. Daí o idealismo que im
perou na organização constitucional de que surgiu a Re
pública e com ela O Presidencialismo, como salientou,
por sua vez, Oliveira Viana.

Tcmos cm nosso País a tradição das cleições dirctas
para Presidente da República, salvo no interregno dos
Governos de exceção, como foi o instituído pelo Estado
Novo com Getúlio Vargas e, a partir de 1964, com a Re
volução de março.

Do primeiro regime de exceçào saímos bruscamente,
graças à predomináncia dc forças novas que irromperam
no cenário internacional e que tiveram, no Brasil, reper
cussão imediata c incontrolável. Quanto ao segundo re
gime, instituído em 1964, dele ainda não saímos comple
tamente, pois ainda vivemos numa fase de transição, em
busca da normalidade democrática. Essa normalidade
tem sido a meta do Presidente Figueiredo, cujo esforço,
nestc scntido, há dc ser proclamado, mesmo por aqueles
que. sem paixão ou espírito de discórdia, analisam obje
tivamente o seu trablho diuturno em prol da abertura
política.

Não podemos dizer que o caminho da abertura seja
plano c sem desvios. Não. Muitos têm sido os obstáculos
encontrados, uns decorrentes da incompreensão, outros
da paixão, quase todos da falta de uma convergência de
esforços no sentido de ajustar as soluções à nossa reali
dade, batida por fracassos econômicos e por aventuras
políticas nem sempre controláveis pelos que se encon
tram no poder. A sociedade tambêm é responsável na
medida em que alimenta o processo inflacionário ou dele
se aproveita, aumentando as dificuldades ou estorvando
a própria ação do Governo.

O que é lamentável é que a análise de nossa realidade
scja feita de modo tão superficial que só encontramos
um responsável: os detentores do Executivo, quando, sa
hidamente. está na raiz do poder ou dos poderes e, con
seqüentemente, de toda a socicdadc que os forma e orga
niza.
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Assim, quando vemos o deflagrar de um movimento
desordenado e mal conduzido em prol das eleições dire
tas, sentimos que o que está em jogo não é o interesse de
solucionar problemas vitais para o País, mesmo porque a
solução desses problemas não estã ligada a nenhum siste
ma eleitoral, mas ao exibicionismo de alguns partidos e
lideranças políticas, o que representa um duplo engodo
para a Nação: o de supor que das eleições diretas depen
derá a superação de nossas dificuldades económicas e fa
zer crer que a ordem econômica e social está na depen
dência deste ou daquele valor pessoal.

Esquece-se de que a crise emerge de uma situação es
trutural que repousa na própria formação dc nossa so
cicdade e que as soluções requerem em primeiro plano
trabalho conjunto, sacrifício partilhado por todos e uma
tom ada dc consciência das prioridades nacionais. A
campanha não tem sido desencadeada com esse objetivo,
mas sim com o propósito pouco nobrc e até certo ponto
fácil do proselitismo político, marcado de contradições e
desprovido de seriedade em alguns casos.

Esse movimento arrasta multidões de eleitores que se
deixam levar pela falácia das promessas vazias e irrenli
zúveis, assim como no carnaval os foliões são arrastados
pelo apito das escolas de samba ou pela cadência das cuí
cas e dos tamborins.

Mas não é essa a campanha que desejamos, porque te
rá ela de firmar-se pelo debate sobre as vantagens das
eleições diretas, quase totalmente conquistadas entre
nós, e a sua inerência ao regime presidencial, não diria
democrático, pois há regimes, que se proclamam demo
cráticos e louvados por muitos dos que defendem agora e
já as eleições diretas, que nunca as adotaram e realiza
ram.

Ao embalo do canto de sereia das eleições diretas,
forma-se a aglomeração, alteiam-se as vozes, cresce o
proselitismo político, laaçam-se impropérios contra as
autoridades, ensaia-se a farándola dos pregoeiros da mo
ralidade politica, mas não se cria uma consciência políti.
ca de nossas necessidades reais e da maneira de impor as
eleições diretas com uma solução emergencial.

Figuro nos noticiários da imprensa como um dos Par
lamentares do PDS que defendem as eleições diretas. Em
verdade minha posição tem sido esta, mas não posso
coonestar o sensacionalismo que se tece em torno delas,
desvirtuando o processo político e concorrendo para <tu
mentar ou ampliar os desvios em que suas metas têm
sido colocadas.

Em princípio todos os Parlamentares, sem exceção,
defendem as eleições diretas, porque eles mesmos delas
participam e através delas têm granjeado sua posição no
Coagresso Nacional.

O que está em debate, propriamente, nào é a validade
ou eficácia das eleições diretas, mas a sua oportunidade,
em faee, ainda, das dificuldades emergenciais em que nos
debatemos e da própria abertura política ainda não ha
ver atingido o termo final, que se consumará exatamente
com as eleições diretas para Presidente da República,
para Prefeitos das Capitais e dos Municípios eompreen
didos em áreas de segurança nacional.

o Sr. Orestes Muniz - Permite-me V. Ex' um aparte?

O SR. CELSO BARROS - Pois não, nobre Deputa

do.

O Sr. Oresles Muniz - Deputado Celso Barros, ou
vindo eom atenção o pronunciamento de V. Ex' podería
mos imaginar, a princípio, que as eleições indiretas no
Brasil seriam tão democráticas quandà as eleições dire
tas. Mas no nosso regime' não o são, porque o partido
mais votado pelos eleitores brasileiros nào é O que detém
a maioria dos votos no Colégio Eleitoral. Embora em
muitos países em que se adota o sistema de eleições indi
retas exista democracia1 no nosso regime isto não é
possível. Sobre a oportunidade das eleições temos a dizer
que sào passados vinte anos de sitema de eleições indire
tas, em que se aplicaram lodos os processos políticos que
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se entendeu convenientes. Durante vinte anos, aplicaram
todos os métodos possíveis, através de eleições indiretas,
e a situação brasileira, ao invés de melhorar, piorou. É
de se perguntar se, depois desses vinte anos, de todos os
erros cometidos nesse período esta não é a oportunidade,
ainda, de se realizarem eleições diretas. Quando, então,
será a oportunidade, se não agora? No regime democrá
tico, a oportunidade é quando o povo entende que seja.
E se o povo, hoje, entende que é este o momento das
eleições diretas, nós. como representantes desse mesmo
povo, temas de trazer aqui as suas aspirações. Não que
remos modificar a vontade popular.

O SR, CELSO BARROS - V. Ex' reconhece, aliás,
implicitamente, que mio é próprio dos regimes democrá
ticos a eleição direta. Há regimes que se proclamam alta
mente democráticos sem jamais terem adotado as
eleições diretas, uma vez que elas emergem da organi
zação de colégios eleitorais, também, por sua vez, não
emanados da vontade geral do país ou da nação. O que
im porta considerar é que as eleições diretas são inerentes
ao regime presidencial. E quanto a isso acredito que nào
haja discordância. Só poderemos compreender o sistema
de eleições indiretas num regime presidencial quando
realmente nos encontramos numa fase de exceção. É pre
cisamente esta a fase em que nos encontramos e da qual
no~ estamos esforçando para sair, mas não bruscamente,
não, de certa forma. forçadamente, mas através de um
processo de composição de fDfças políticas que com sua
visão dos problemas nacionais e com sua compreensão
das nossas necessidades, haverào de encontrar nào só (1

eaminho certo, mas a oportunidade justa.
Daí. nobre Deputado, sob o ponto de vista de uma

conquista democrática, em que a participação do povo
nas decisões políticas é o traço fundamental, as eleições
para os Municípios sào tão importantes quanto as
eleições para Presidente da República. Cabe, então, uma
indagação, feita principalmente aos nobres colegas da
Oposição, que se enchem de entusiasmo com o movi
mento pelas eleições diretas, movimento surgido agora,
às vésperas da campanha presidencial: por que não foi
desencadeada pelas oposições a campanha pelas eleições
diretas para prefcitos das capitais? Por que a votação da
matéria no Congresso Nacional transcorreu sem ruidos,
sem alardes, nem foi precedida dos "batedores" politi
cos, que hoje percorrem o Pais ostentando os alamares
de sua identidade democrútica?

Não duvido da sinceridade dos que mobilizam a cam
panha das eleições diretas j mas, em sà consciência, nào é
possível aplaudir os métodos utilizados, onde avultam as
paixões pessoais, propósitos desvirtuadores da consciên
cia democrática e o tom demagógico que impera nas
apresentações públicas, onde o uso da palavra atinge as
raias da mistificação e do deboche, numa total inversão
daquilo que. nas circunstâncias atuais, era de se esperar
daqueles que as promovem.

O Sr. Orestes Muniz - Permíte-me V. Ex'?

O SR, CELSO BARROS - Ê semprc um prazer
ouvi-ío.

O Sr. Orestes Muniz - Não era minha intenção voltar
a debater com V. Ex', mas ouvir, com todo prazer, a
continuidade do seu pronunciamento. No entanto,
quando V. Ex' afirma que as oposições, ou que nós não
tivemos interesse na aprovação da emenda que restabele
cia eleições diretas para os prefeitos das capitais, é bom
que se diga - e V. Ex' muito bem sahe - que a votação
da emenda começava pelo Senado, na reunião do Con
gresso Nacional, e. constatado não haver quorum no Se
nado, nào houve votaçào na Câmara dos Deputados.
Por aí podemos analisar, discutir o assunto, para verifi
car que se nào foi votada a emenda das eleições nas capi~

tais, a culpa não cabe à Oposição, a culpa cabe aos De
putados da situação, -do PDS, que aqui não comparece
ram e que hoje querem cobrar de n6:;, que estivemos aqui
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presentes par~ votar a matéria. E é bom que se diga, a
bem da verdade, que as oposições estavam mobilizadas
para votar a matéria. Desafio qualquer liderança do Go
verno a provar que havia em plenário, no dia da votação
daquela emenda, número suficiente de Deputados do
PDS para garantir o quorum mínimo exigido por lei.

O SR. CELSO BARROS - As defecções, nobrc De
putado. não foram apenas dos representantes do PDS.
Inúmeros Depurados da Oposiçiio mantiveram-se ausen
tes do Congresso Nacional, abstendo-se de votar sobre a
matéria.

Mas. nobrc Deputado, ao focalizar o problema das
eleições rnunicipais das capitais e mostrar o desinteresse
das oposições, não o fiz tendo em vista o dia e a hora da
votação. Fi-lo, sim, para mostrar que na rua não saíram
os hatedores políticos da Oposição, que agora aparecem
cm praça pública. defendendo a tese com tanto ardor
como se fossem os únicos do mundo capazes de ter li in
tuição da eficácia das eleições diretas. Sabemos, nobre
Deputado, que isto é sensacionalismo, com o propósito
eleitoreiro de procurar canalizar a opinião pública em fa
vor do partido e não em favor da Nação, porque se esta
opini:1o pública estivesse sendo conduzida em favor da
Nação, nós bem o sabemos que os processos seriam ou
tros. nào revestidos de tons demagógicos, mas de serie
dade política, que deve ser a nota dominante na campa
nha pelas eleições diretas com todo o respeito da Nação.

Estamos numa encruzilhadu política em que deve im
perar o bom senso e o patriotismo, incompatíveis com o
passionalismo e com o simples proselitismo politico. Por
isso mesmo, a questão das eleições diretas deve ser vista e
analisada em função dos interesses nacionais e não de
grupos ou facções.

E porque estamos numa encruzilhada, é necessário es
colher o caminho certo a seguir. E este é apontado pelo
entendimcnto, pelo diálogo, inspirado no desejo de ser
vir ao País e ajudar o seu povo a sair da crise em que se
dehate.

Um Pais que sofre não pode lançar-se à aventura das
disputas politieas desencontradas e apaixonantes. Há de
procurar-se um fllmo a palmilhar e este não é possível
sob o impacto de atropelos e confrontos embaraçosos.

O que não é possível é armar-se ante um País marcado
por tantas frustrações o palanque das tiradas demagógi
cas e apresentar à Nação como a passagem segura para
alcançarmos as eleições diretas.

O tema é bastante sério para não ser levado à praça
pública soh pregões de agressores da honra e da dignida
de pessoal dos governantes. Afinal de contas, como já'
enfatizei, não são estes os únicos responsáveis pelas difi
culdades do País. Todos nós, homens do Governo e ho
mens da Oposição, temos a nossa parcela de responsabi
lidade pelos males que caíram sobre nós.

As festas em praça pública, mesmo quando se revis
tam de propósitos democráticos, não sào capazes de des
pertar o País para a reflexão e a verdade de suas opções.

É lícito criticar as instituições e os homens que assumi
ram compromissos de governo perante elas , apontando
os seos erros e descaminhos. É condenável, porém, a
agressão pessoal envolta nas dobras do deboche e da fan
earia.

Nós, políticos, defendemos seriedade para os nossos
atos, e nào há seriedade em nossa açào quando se des
prezam as princípios que colocam a honra em primeiro
plano. A honra da Pátria depende da honra dos cida
dãos. E quando esta é desrespeitada ou vilipendiada, é a
Pátria que é atingida c assaltada na sua honra

Daí por que condenamos toda forma de agressão pes
soal ou diatribes inconseqüentes, dirigidas contra autori
dades públicas, como a que foi dirigida ao Presidente da
República, em cuja pessoa a Nação está representada na
sua hierarquia máxima e nO seu comando supremo.
Podem-se apon tal' erros, fazer crítica construtiva, jamais
atingir a honra. que esta é a garantia da própria dignida
ue nacional.
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Militei na Oposição por vários anos. Fiz críticas acer
bas a autoridades públicas, mas sempre pres~rvando a
dignidade pessoal, que é um patrimônio inalienável e in
conspurcável.

Com essas consideraçàes, quero transmitir a solidarie
dade da liderança do PDS ao Presidente Figueiredo que,
atacado na sua bonra e ferido na sua dignidade, sabe que
nào licará sem li demonstração de apoio de seus correli
gionários e de seus liderados, como agora o fazemos,
como o fariamos se o ataque soez ou o destempero da
linguagem tivessem por alvo a pessoa de outro homem
público deste País. Não importa a agremiação política a
que pertença. A dignidade pessoal, a honra está acima de
tudo, porque ê património da pessoa e como tal deve ser
preservado.

Quanto ás eleições diretas. que ê o tema principal des·
t.e pronuncimenlü, vamos dialogar, vamos encontrar a
fórmula ideal para compor os conflitos c encontrar o ca
minho st:guro para a decisào certa.

Ouço o nobre Deputado Orestes Muniz.

o Sr. Orestes Muniz - Nobre Deputado. acredito
que a posição mais correta quanto ao assunto eleições di
retas. como V. Ex' bcm o quer. deve scr a vontade da
Nação brasileira. E se o povo brasileiro quer eleiçàes di
retas já, por que nós. representantes desse mesmo povo,
nào podemos trazer para esta Casa as suas aspiraçàes'?
V. Ex' trata a campanha das eleições diretas de demagó
gica e lhe empresta uma série de outros adjetivos. Eu per
gunto cntão, como fica a situação daqueles seus compa
nheiros. inclusive do Vice-Presidente da República, Au
reliano Chaves, dos Governadores Roberto Magalhães e
Esperidião Amim e de muitos outros que também estão
se declarando favoráveis às eleições diretas já\ para a
Presidéncia da República? V. Ex' disse que estamos nes
la campanha querendo carrear votos para a Oposição.
Mas há pessoas do partido do Governo engajadas na
mesma campanha. Logo, esse raciocinio de V. Ex' não
tem condições de persistir. As pesquisas de opiniào di
zem que não ê uma campanha demagógica e que ela ex
pressa a vontade da Nação. Portanto, quando alguém se
coloea a favor das eleições diretas já, está representando
a vontade do povo brasileiro.

o SR. CELSO BARROS - V. Ex' tem uma habilida
de muito grande para confundir, inclusive para distorcer
as palavras que carregam as nossas intenções e também
as nossas aspirações. V. Ex', nobre Deputado, infere das
minhas palavras que eu também não esteja engajado na
campanha das eleições diretas. O que eu estou procla
mandá é que a campanha desencadeada por todo o País
carrega uma carga imensa de demagogia não em favor
da Nação ou do povo, mas do sectarismo político, que
nem sempre é coerente entre aquilo que faz neste ple
nário e aquilo que é objeto da sua palavra em praça
pública.

O Sr. Orestes Muniz - Sectarismo de qual partido,
Deputado:

O SR. CELSO BARROS - Eu já referi que se trata
dos partidos de oposição. Não os condeno pelo fato de
levantarem a bandeira das eleições diretas, pois é a ban
deira que todos nós empunhamos; o que condenamos ê a
transformação do ideal legitimo e da aspiração louvável
das eleições diretas em bandeira de proselitismo político,
em sua panacéia nacional, como se as eleições diretas de
sencadeadas pelo PMDB ou pelos outros partidos fos
sem realmente a única salvação para este País.

Sabemos qoe essa campanha não está sendo promovi
da em alguns lugares, com seriedade, com respeito e dig
nidade, como bem merece o momento político brasileiro,
que não ê, ainda, um momento de normalidade. E quem
vai dizer sobre a oportunidade da votação por via direta
não é realmente esse ou aquele representante da Opo
sição ...
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O Sr, Gilson de Barros - Sào os Generais?

O SR. CELSO BARROS - As lideranças nacionais
não são Generais, nobre Deputado. E se V. Ex' tem suas
idio~sincrasias contra Generais, aproveite a oportunida
de para manifestá-Ias aqui da tribuna. mas não usando o
meu tempo para externá-Ias.

O Sr. Gilson de Barros - Se V. Ex' me coneedcr o
aparte...

O SR. CELSO BARROS - Não o posso coneeder,
nobre Deputado, porque o meu tempo já está esgotado,
por certo. poderá dispor do tempo da Liderança para
manifestar os seus desabafos.

Concluo Sr. Presidente,
Os Líderes políticos de um e de outro partido tém res·

ponsabilidade, têm discernimento. tém patriotismo. É só
colocar eSSes valores a serviço do Brasil. e o mais virá
por acréscimo e como prêmio dos esforços no sentido de
vencermos a crise e atingirmos a forma ideal de cultivar a
democracia. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (Fernando Lyra) - Concedo a
palavra ao Sr. Orestes Muniz na qualidade de líder do
PMDB.

O SR. ORESTES MUNIZ (PMDB - RO. Sem revi
sào do orador) - Sr. Presidente, Srs. Deputados. o ora
dor que me antecedeu declarou-se favorável ás eleições
diretas para Presidente da República. por ser próprio
dos regimes presidencialistas. S. Ex' apenas nào entende
que a oportunidade seja esta. julgando que este talvez
nào seja o momento para eleições diretas. Mas. quem.
neste País. é a pessoa competente, quem tem legitimida
de. quem é a pessoa que vai declarar qual é o momento
exato para se estabelecerem as eleições diretas para Pre
sidente da Republica"

Eu diria, utilizando meu raciocínio, que quem tem le
gitimidade, numa democracia, para dezer quem deve ou
não dirigir uma nação. quem tem competência e legitimi
dade para determinar as mudanças de Governo é o povo.
(Muito bem. Palmas.) Nós somos meros representantes
do povo, estamos aqui para fazer a vontade do povo que
nos elegeu. A partir do momento em que nós dissociar
mos o nosso pensamento do pensamento da nação brasi
leira. o povo cassará a autorização para representá-lo
aqui.

Ouço, eom muito prazer, o Deputado Clemir Ramos.

O Sr. Clemir Ramus - Nobre Deputado, desejo
parabenizá-lo pela conclusão objetiva, corretíssima, de
que só o povo tem legitimidade para fazer o julgamento
da oportunidade da manifestação da sua própria vonta
de. Ninguém, neste país, tem o direito de avocar a si este
poder decisório. O Deputado que o antecedeu disse que

'a bandeira das eleições diretas já pertence às oposições.
S. Ex' esqueceu-se de que membros do PDS formaram o
Comitê Pró-Diretas do PDS, de que o próprio Vice
Presidente da República defende publicamente a tese das
eleições diretas já.

O Sr. França Teixeira - já, não.

O Sr. Clemir Ramos - Como, nobre Deputado Ores
tes Muniz, poderemos perceber a oportunidade ou não?
É ouvindo o povo, e ele vem expressando-se em praças
públicas, lotando os comícios pró-eleições diretas; é atra
vés de segmentos mais representativos da sociedade bra
sileira, como a OAB a ABI tantos outros. O que dirão os
representantes do PDS' que ainda teimam em defender
este Colégio Eleitoral ilegítimo e espúrio? Representam
esses segmentos apenas a oposição? Eles se dissociam do
Clube de Engenharia, da OAB. do magistêrio, do funcio
nalismo público, dos trabalhadores deste País? Não, De
putados. Encerrando. gostaria de dizer da oportunidade
do pronunciamento de V. Ex'. que d-eixa bem claro que
só o povo brasileiro pode fazer este julgamento, e ele não
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o fará, porque já o fez há muito tempo: ele deseja eleger
os dirigentes deste País. para afastar os que se apossaram
do Governo, isto sim, pela força das armas, ilegitima·
mente, a partir do golpe de estado de 1964, quando im
plantaram a ditadura, que até hoje resiste, mas que já es·
tá capengando e que cairá. oportunamente, e já, porque
assim deseja o povo.

O SR. ORESTES MUNIZ - Muito obrigado, o
aparte de V. Ex' ê oportuno, porque vem abrilhantar
nosso raciocínio sobre a oportunidade, a legitimidade e o
poder que o povo tem para manifestar a sua própria von
tade. Mas o povo está acima dos nossos interesses e da
nossa vantade individual. O povo está acima disso. por
que. a partir do momento em que vamos à praça pública
e expomos nma idéia. e o povo concorda com esta idéia,
está existindo uma identidade entre o nosso pensamento
c o do povo.

O Sr. Celso Barros - Nobre Deputado, observo que
V. Ex'. referindo-se ao meu pronunciamento. o distorce,
invertendo as coordenndas em que ele foi colocado. De
fendo as eleições diretas e defendo também a oportuni
dade de ~bjetivá-Ias. O que quis deixar explícito, no meu
pronunciamento, é que não podemos delegar. a Nação
delega. o povo não delega ao PMDB o poder de decidir
em nome dele. como, aliás, desejam V. Ex's. Dirijo-me a
V. Ex' e ao Deputado que o aparteou há pouco. Não ad
mitimos é que a única legítima representação política
seja a das Oposições. A representação política das Opo
sições ê tão legítima quanto a nossa, e o mesmo direito
que V. Ex's têm de defender as eleições diretas nós tam
bém temos. O que estou condenando não é absolutamen
te o fato de o PMDB estar defendendo as eleições diretas
para já. mas a maneira demagógica e sensacionalista
com que O faz. e também de uma forma contraditória,
porque antes silenciava sobre as eleições para prefeitos
das'capitais. porque não interessava ao partido a sua rea·
lização, para que as capitais tivessem nas respectivas pre
feituras agentes diretos dos Poder Executivo, o que não
poderia aeon tecer na hipótese de se realizarem logo as
eleições diretas para as prefeituras. Então, o que acha
mos eontraditória e totalmente desvirtuada é esta cam
panha que se enche de entusiasmo e de brios pelas
eleições diretas para Presidente da República. Mas ela
não teve. absolutamente, oportunidade de aparecer, de
se expressar, de se manifestar, de ir à praça pública, de
fazer roncar os seus tambores quando estavam em jogo
as eleições municipais, tanto mais legítimas quanto as de
Presidente da República, porque as eleições municipais
traduzem realmente o pensam'ento' daquele povo pobre,
humilde e trabalhador dos Municípios. Então, nobre
Deputado, aí está a ineoerência, aí está o desencontro e
aí está o descaminho.

O SR. ORESTE MUNIZ - Mas se V. Ex' hoje consi·
dera que a campanha das Oposições, que prega à Nação
brasileira e congrega até companheiros de bancada de V.
Ex', é damagógica, eleitoreira etc., se nós tivéssemos fei
to o mesmo na época da votação da emenda constitucio
nal que restabelecia as eleições diretas para os prefeitos
das capitais e tivéssemos mobilizado o povo para ocupar
as galerias, V. Ex', como Líder do PDS, como já está
ocorrendo com várias lideranças do PDS, viria afirmar
que nós estávamos fazendo a campanha democrátiea
para pressionar os membros do Congresso Nacional a
votar nas eleições para prefcitos das capitais. Veja V. Ex'
como se colocam as coisas. Como naquela oportunidade.
essa mobilização não foi feita, hoje V. Ex' quer cobrar de
nós esse tipo de mobilização. Entendemos que o momen
to da mobilização pela eleições diretas é agora, quando
se aproximam as eleições. Agora é que é O momento, e O

povo está demonstrando isso na praça pública, porque o
anseio do povo de votar para Presidente da República é
muito grande, e esse anseio ele quer manifestar nas ruas.
As pesquisas de opinião pública não negam isso. E, se V.
Ex' nào se quer dissociar do pensamento da Nação, deve
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consultar seus eleitores. Acredito que. assim como no

resto do Pais. os seus próprioseleilOrcs também. em sua
grandc maioria. irão pedir a V. Ex' para votar aqui a
cmenda constitucional que restabelece já as eleiçôes dire

tas para Presidente da República.

o Sr. Celso Barros - V. Ex' me permite mais um
aparte, nobre Deputado?

o SR, ORESTES MUNIZ - Gostaria que V. Ex'
fosse breve. porque nem iniciei meu pronunciamento.

O Sr, Celso Barros - Não estou. absolutamente,
nobre DepUlado, entendendo que V. Ex' e o seu partido
se mobilizassem na oportunidade das eleições para pre
feito. Quero dizer que há um solisma no argumento de
V. Ex' em arvorar-se agora em defeusor das eleições di
retas. quando enrolou a bandeira na oportunidade mais
importante. que seria aquela em que nos preparávamos
para votar a emenda que propunha as eleições diretas
para as prefeituras municipais. Naquela oportunidade o
ealor patriótico foi abafado pelos interesses políticos, e
agora V. Ex' quer conjugar o ardor patriótico e o interes
se político de uma forma contraditória e incoerente.

O SR. ORESTES MUNIZ - Não é isso. V. Ex' sabe
que nào prc~isamüs discutir o assunto. porque em todos
os lugares em que V. Ex!'! passa, em todas as reuniões. ba
res, festas. em todos os locais onde estiverem cinco. dez,
vinte, trinta pessoas reunidas, todas declararão: quero
votar para Presidente da Repúblíca.

O Sr. Celso Barros - É o rufar dos dos tambores que
atrai muita gente.

O SR. ORESTES MUNIZ - Ouço o aparte do De
putado -Sérgio Cruz.

o Sr. Sérgio Cruz - Deputado Orestes Muniz. meu
nobre colega, a minha presença neste microfone de apar
tes " apenas para cumprimentá-lo pela forma com que V.
Ex' tJo bem eoloea o problema da campanha das
eleições di retas para Presidente da República, e para di
ler que esta não é uma campanha do PMDB, não" uma
campanha do PDS. do PDT. do PT. do PTB. não é a
campanha de parte do PDS; é uma campanha que po

deríamos denominar de campanha da unanimidade na
cional. E isto V. Ex' pode observar no pr6prio carnaval,
que deixou de ser uma simples festa de Momo para
transformar-se em um grande comicio pelas eleições di
retas em 1984. Apenas esta observaçJo. Deputado.

o SR. ORESTES MUNIZ - Muito obrigado.
Mas. Sr. Presidente. Srs. Deputados. o real motivo

que me traL à tribuna hoje. neste início da Segunda Ses
suo Legishltiva, é que me senti no dever de vir à tribuna
desta Casa para denunciar aos meus pares, ao Governo e
it NiJçuo brasileira, Li caótica situaçào fundiária em que
se eneontra o Município de Porto Velho no meu Estado

de Rondónia.
A situação é tão dramútica que uma grande pareela da

populaçJo de Porto Velho estú intranqüila, à espera de
um amparo governamental que até hoje não se efetivou.

Os vereadores do PM D B na Cúmara Municipal de

Porto Velho já denunciaram O fato várias vezes. Inúme
ms entidades e segmentos da sociedade rondnnienst:
também jú manifestaram. de maneira firme e denuncia

dora. os problemas existentes.
Tenho em minhas müos o documento firmado pela

Sociedade Rondoniense de Defesa dos Direitos Huma
nos. pela Comissão Pastl1fal da Terra. pelo Conselho In
digenista Missionúrio de Rondônia e pela Arquidiocese
de Porto Velho. confirmando tais denúncias.

Deputados Estaduais do PMDB. com assento na As
sembléia Legislativa do Estado de Rnndõnia, também já
denunciaram esses desmandos administrativos.

Como se vê. Srs. Deputados. calar não é mais possível.
Segundo o documento que tenho em mãos. calar seria di-
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vidir a responsabilidade pela fraude, pela irregularidade.

pela ilegalidade e pela imoralidade administrativa. além
de tornar-me l:úmplice e coniventel:OI11 alguns dos maio
res cscúndalos de que se tem notícia em nosso País.

A situação alcançou o limite do suportável: são traba
lhadores que tém os barracos derruhados, são grandes
empresas que conseguem documentos chamados "quen
tes", paru expuIsur os posseiros. É a Prefeitura, que cria
documentos. e os outorga a grupos ou a scus apadrinha
oos. relativos :lS terras j~ ocupadas.

Crimes já foram cometidos. No Fórum de Porto Ve
lho. o número enorme de ações possessórias dá a dimen
são do problema.

Ê mais um escúndalo. neste País dos escándalos.
Mas, Sr. Presidente. Srs. Deputados. em [978. o IN

CRA doou à Prereitura M unjcipal de Porto Velho uma
úrea d< 7.034ha. para expansão da área urbana da cida

de.
No documento de doação ficaram expressamente ex

cluidas da doação as áreas com benfeitorias rcalízadas
por pcssoas de dir<ito público ou privado. E mais:
obriga va-se. ainda. a Prefeitura a regularizar tais áreas
em benefício de $eus ocupantes.

Ocorre que a Prefeitura Municipal de Porto Velho não
regularizuu' as áreas que já tinham ocupantes. e ainda foi
mais longe: procurou, através de artifícios, legais ou não,
expedir documentos de tais áreas a grupos ou apadrinha
dos, deixando os ....'erdadeiros ocupantes em situação de
desespero. porquanto cstavam na expectativa de recebe
rem a documentação de seu lole urbano. e. de repenle.
com eçam a ver os seus barracos derrubados pela policia
e süo expulsos de ,suas moradias.

Os posseiros estavam amparados tanto pelo c1ecumen
to de doação como também por uma lei municipal. Lei
n~' 202, que em seu art. 21 especificavu que quem estives
se pagando os impostos e tivesse inscrição na Prefeitura

teria direito iL regularização.
Apesar de todo o direito dos ocupantes. a Prefeitura

nada disso respeitou.
Torna-se. então. evidente que a Prefeitura Municipal

de Porto Velho'expediu títulos e regularizou área para
grupos e apadrinhados. apenas para especulação imobi

liúria.
Os exemplos são tantos que se lorna difícil discriminar

todos. Eis alguns:
Bairro Malvinas: são inúmeras famílias ameaçadas de

expulsüo por uma ação possessória. contra todos os mo
radores de um bairro inteiro, por título expedido, pela
Prefeitura. para um grupo.

Outros: Bairro Bela Vista, Bairro Nova Floresta. Bair
rn Cai N',Água, e muitos outros.

Dezenas de posseiros desses bairros apresentaram em
juíiO "Licença" para construção expedida pela pr6pria
Prefeitura, G, além disso, apresentaram os demais docu~

mentO$ especificados na Lei n' 202.
E. agora. o que poderia responder a Prefeitura?
Prefeito nomeado. biônico. é nisso que dã.
Como se não bastasse toda essa série de irregularida

des. ainda no mês de dczembro uma ordem expedida
pelo juiz. discriminando somente assunto de arruameJ1
t('I, a policia transformou em ordem de despejo de um

bai rm inteiro. e passou a remover trabalhadores e pos
seirns, sem respeitar o direito dos mesmos.

Ao ser iniciado o despejo pela polícia. despejo este ile
gal e injusto. a Vereadora do PMDB. Raquel Cândido.
'c insurgiu contra a ilegalidade. e passou a defender o di
rt:ito do~ posseiros de permanecerem em suas casas. A
polícia nüo leve dúvidas: agrediu a Vereadora Raquel
Cândido e também o advogado dos posseiros. e prendeu
a amhos,

Vejam a que ponto chegaram em Porto Velho. no meu
querido Estado de Rondônia. Unem-se o Prefeito bi6ni
co de Pc1Cto Velho. Se. Sebastião Valadare,. e a Polícia
Militar. para praticarem toda sorte de injustiças contra
inofensivos trnbalhudores.

Sexta-feira 9 0133

A truculência policial e da Prefeitura Municipal che
gou ao ponto de prender até o advogado dos posseiros e
também a Vereadora que se colocou ao lado dos traba
lhadores.

Parece est:1r se tornando rotina a violência contra
companheiros nossos da oposição, sempre que esses se
colocam ao lado dos trabalhadores.

Nao se pode permitir que coisas dessa natureza ocorra
no Brasil. Um País com tanta terra e seu povo sem terra.
inclusive li morte. por assassinato. do companheiro
"Gaúcho". Presidente do Diretório do PMDB de Ji
Paraná, quando fazia um abaixo assinado sobre o
problema de posse.

Ao invés do Prefeito Municipal colocar a polícia para
prender os corruptos e os enganadores da boa fé dos tra
balhadores. é a estes que persegue.

Os escândalos estão aí. A cada dia que passa surge nas
páginas da imprensa mais um. E nossas autoridades
nada fazem para deter essa escalada. No entanto, tudo
faz pura expulsar posseiros c trabalhadores.

Sr. Presidente. Srs. Deputados o eseándalo de Porto
Velho nüo pára aí.

Existe o caso do envolvimento do BNH com a Empre
sa de Desenvolvimento Urbano - EMDUR: além da
Prefeitura Municipal de Porto Velho. beneficiando o Sr.
Élcio Lopes França. segundo comentários. com a impor
táncia de 17 milhoes de cruzeiros. a título de implantar
um projeto chamado PROMORAR. que desde 1979 at"
agoru não foi consolidado.

E tem mais.
Os crimes e as injustiças perpetrados contra os oleiros

do bairros Costa e Silva e do Setor Industrial.
No bairro Costa e Silva, antes denominado de Setor

das Olarias, trinta e cinco oleiros, há muitos anos apos
sados na área. tiveram seus barracos derrubados pela
Prefeitura. e esta. logo após, prometeu reassentá-los em
área própria para exploração industrial. Foi feito um
acordo entre os oleiros e a Prefeitura Municipal.
Acompanhando-os. em todo o desenrolar do processo. o
Deputado Estadual Prol'. Jerzi Badoeha. do PMDB. e
vereadores. Pelo acordo, os oleiros abriam mão de sua
área antiga. por uma nova em lugar mais apropriado.
Ocuparam o lugar. Illas depois foram expulsos novamen
te, e até agora a Pref~itura nada resolveu.

O caso do Setor Industrial está mostrando. também.
um outro lado das injustiças conlra os trabalhadores de
Porto Velho. O oleiro José Nascimento da Costa. com 65
anos de idade. aposseado na úrea i)á mais de 7 anos, de
uma hora para outra se viu atacado por um tal de Dr.
Cláudio e mais um jagunço. que desferiram tiros contra
sua pessoa. tendo um dos disparos atingido o seu joelho
esquerdo. O Dr. Cláudio alega que está com documentos
"quentes" da Prefeitura. e o posseiro teria a garantia da
posse. visto estar lá há mais de 7 anos. No entunto. a Pre
feilura nào procura e nào quer proteger e executar o seu
dever legal.

Ouço o nobre Deputado Gilson de Barros.

o Sr. Gilson de Bancos - Nobre Deputado Orestes
Muniz. no inicio do seu pronunciamento. V. Ex'! colo~

cnu, com raro brilhantismo. a questào da sucessào presi
dencial neste País. O quç é preciso fazer. realmente. é de
volver o Brasil aos bmsileiros. É preciso entender que se
deve respeitar o disposto no ~ 19 do art. 19 da Consti
tuição da República Federativa do Brasil. que diz: "To
do o poder emana do povo c elll seu nome será exerci
do."

E isso que alguns generais teimam em não fazer. Eles.
tão ciosos de disciplina. ljua tanto él exigem nos q'uartéis,
não querem respeitar a autoridade maior-da Naçüo. que
é. seguramente. o povo hrasileiro. V. Ex'! denuncia um

problema fundiário no seu querido Estado de Rondônia
tào grave quanto o é no meu Estado, Mato Grosso. O
que ocorre neste País é que O modelo econ6mico concen
trador de rendas c meios de produçào estú nas màos de
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poucos privilegiados e propicia espctáculos como esses,
que chegam a ser dantescos, produtos do arbítrio em que
se eneontra margulhada a Nação. Quando a Polícia, ao
invés de ser um fator de segurança, passa a ser fator de
insegurança, a impressão que temos, diantc de todas es
sas manifestações de ruas e em praças públicas pelas
eleições diretas e pelo retorno do Brasil aos brasileiros, é
que esta fase de política concentradora, inclusive da terra
nas mãos dc poucos, está chegando ao fim. Como bem
disse o Deputado, querem expulsar os tambores e con
cordamos com a expulsão dos tambores do Governo.
Este é um regime que está-se esvaindo, já passou de ma
duro e nào sabe que apodreceu. Parabenizo V. Ex' por
vir aqui defender os homens da terra que não têm terra e
que lá em Rondônia ocupam um pedaço de chão outrora
improdutivo, porquanto nas mãos de latifundiários, e
que passaram a produzir algo de útil para o seu Estado,
para a receita de Rondônia e para todo o Brasil.

O SR. ORESTES MUNIZ - Agradeço ao Deputado
Gilson de Barros o aparte.

Prossigo, ·Sr. Presidente, Srs. Deputados.
A situação de terras urbanas em Porto Velho é deses

peradora para os trabalhadores, que são os verdadeiros
construtores do novo Estado brasileiro.

O que aqui coloquei é apenas um pouco das injustiças
que se pratica naquela cidade.

Neste curto espaço de tempo que me foi concedido
pela Liderança do meu partido, o PMDB, procurei rela
tar um pouco das grandes denúncias existentes num do
cumento sério e que mereee todo nosso apoio e toda nos
sa firmeza de posicionamento frente a tamanhas barbari
dades. Refiro-me ao documento citado no início deste
meu pronunciamento. intitulado "Os EseándaJos das
Terras Urbanas e Rurais do Munieípio de Porto Velho
-'Rondônia".

Situação tão dramática não pode mais persistir. O ca
so, por exemplo, do assassinato do advogado e
Secretário-Geral do PMDB de Rondônia, Dr. Agenor
Martins de Carvalho, por lutar a favor dos posseiros. é
um exemplo das barbaridades de que são capazes aque
les que querem se beneficiar à custa do poder público e à
custa da desgraça dos pobres e humildes trabalhadores.
Estas denúncias são apenas a ponta do vêu daquilo que
se passa no Estado de Rondônia.

Percorrendo as cidades e municípios do interior do Es
tado, encontra-se. assim como em Porto Velho, prefeitu
ras unidas a grupos, apadrinhando seLls "'amigos'\ para

perpetrar uma verdadeira especulação imobiliária, em
detrimento e prejuíz; dos trabalhadores, que são os ver
dadeiros construtores de Rondônia.

Parte desses problemas é resultante da falta de eleições
diretas para o Governo do Estado de Rondônia. Todos
OR ERtados brasileiros elegeram seus governadores em
1982, menos Rondônia.

E é justo que se lembre, desta tribuna, a grande luta
desferida por Jerônimo Santana. Deputado Federal pelo
PMDB à época em que aqui tramitava o projeto de lei
criando o Estado de Rondônia. Grande foi a luta de Je
rônimo Santana para que Rondônia tivesse eleiões para
Governador. Infelizmente - e tenho que dizer infeliz
mente - a bancada do PDS, do Governo. naquela opor
tunidade não concordou e o projeto passou transfor
mando o Território em Estado sem direito de eleger seu
primeiro Governador, ficando Rondônia como único
Estado brasileiro cm que, em 1982, não houve eleições
para Governador. Portanto, Rondônia é o únieo Estado
da Federação com Governador biônico. Ali não existiu
também, como não existe no resto do Brasil, eleição para
prefeito' da sua Capital, que é Porto Velho. Vejam a que
situação chegamos em Rondônia: em Porto Velho nuo
bá eleição para prefeito, como não houve eleição para
Governador do Estado e também não haverá eleição
para PreRidente da República. Essas pessoas que não são
eleitas pelo povo não têm compromisso como o povo',
mas tem compromisso com quem os nomeia. Por tudo.
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isso, consigno o meu protesto contra as injustiças perpe
tradas pela Prefcitura Municipal de Porto Velho, pela
Polícia Militar e Civil e contra os atos do Governador
"biônico" de Rondônia. Nesta luta. estarei sempre ao
lado do povo trabalhador do meu Estado, para denun
ciar o que dc ruim sc pratica contra o povo rondoniense.

Era o que tinha a dizer. (Palmas.)

DUfliiae o discurso ao Sr. Orestes IHuniz. o Sr.

Fernando Lyra. l' Secretário. deixa a cadeira da pre
sidência. quc" ocupada pelo Sr. Flávio Mareílio. Pre
sidente.

O SR. PRESIDENTE (Flávio Marcílio) - Concedo a
palavra ao Sr. Floriceno Paixão, na qualidade de Líder
do PDT.

O SR. FLORICENO PAIXÃO (PDT - RS. Sem re
visào do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, to
dos nÓR sabemos que cxiste neste País uma categoria,
uma classe que vem sendo. de uns anos até aqui. a mais
sacrificada de todas, que vem sendo, em verdade, esma
gada pelos atos de força expedidos por este Governo.
Refiro-me à classe dos aposentados e pensioniRtas da
Previdência Social.

Sr. Presidente e Srs. DeputadoR, é a segunda vez que o
Governo autoritário, valendo-se do instituto do decreto
lei, edita um ato segundo o qual o reajuste das aposenta
dorias c pensõcs na Previdência Social deve agora se
orientar pela arrecadaçào que a Previdência Social estará
razendo dentro do período de 6 meses. O dispositivo da
Lei Orgánica da Previdência Social estabelecia que o rea
juste das aposentadorias e pensões se fizesse de acordo
com a política salarial estabelecida para os demais traba
lhadores. A primeira tentativa para desvincular o reajus
te dos benefícios da Previdência Social foi através de um
dispositivo inRerido no Decreto-lei n' 2.064. Talo clamor
generalizado das classes trabalhadoras, da classe de apo
sentados da Previdência Social, das lideranças sindicais
dc todo o País que conseguimos, neste plenário, revogar
o ato perverso, cruel, injusto e institucional que era o
Dccreto-Iei 2.064.

Agora, Sr. Presidente, Srs. Deputados, durante o re
ccsso parlamentar, o Sr. Presidente da República repro
duziu, num outro decreto-lei. o mesmo dispositivo, esta
belecendo que o apoRentado, o pensionista da Previdên
cia Social. terá seu reajuste de acordo com a receita da
quela instituiçào. E todos sabemos que esta receita está
caindo verticalmente em função do alto Índice de desem
prego e em virtude da grande recessão em que está mer
gulhando o País. Então, Sr. Presidente, o caminho mais
curto que o Governo está buscando é suprimir os direi
tos e conquistas duramente alcançados pela classe assa
lariada brasileira, cortando benefícios. suprimindo con
quistas, reduzindo inclusive benefícios em dinheiro já
consagrados na Lei Orgânica da Previdência Social.
Diga-se mais: está inserida na prôpria Constituição a
obrigaçào de o Governo dar assistência total aos inativos
da Previdência Social, nào os deixando ao desamparo.
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da Previdcncia Social. não so deixando ao desamparo,
como está ocorrendo hoje. Assim estabelece o art. 165 da
Carta Magna:

"A Constituiçào aRsegura ao trabalhador os se
guintes direitos. além de outros que, nos termos da
lei, visem à melhoria de sua condição social:"

Já no itcm XVI, deste mesmo artigo, lé-se:

"Previdência Social nos easos de doença, velhice,
invalidcz e morte, seguro-desemprego e seguro con
tra acidentes de trabalho e proteção da maternida
de. mediante contribuiçào da União, do emprega
dor e do empregado."

Contribuição da União. A .U~ião, portanto, deve dar
este respaldo e nunca exigir o sacrifício do prôprio assa
lariado, do próprio aposentado. da própria viúva, que
vivem hoje dias amargos, pois os benefícios que perce-
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bem estão sendo, ao longo do tempo, cada vez mais
achatados, sem que possam ter condições de sobrevivén
cia. O segundo decreto-lei foi o segundo ato impiedoso,
cruel. perverso, que caiu sobre o pobre do aposentado
brasileiro, porquc também o primeiro Decreto-lei, de n9

1.910, editado também em pleno recesso parlamentar,
em dezembro de 1981, obrigou os aposentados e pensio
nistas a contribuírem novamente para a Previdência So
cial, como se nào bastasse a contribuição que fizeram ao
longo dos 35, 40 anos de trabalho. São atos manifesta
mente inconstitucionais e ilegais. A figura do decreto-lei
ê uma excrescência em nossa Constituição. Por várias ve
zes, aqui temos alertado sobre a necessidade de se expun
gir da Carta esse ato cruel e impiedoso e que também
traz a lavra da inconstitucionalidade, quando legisla
sobre assuntos que não aqueles especificados na Consti
tuiçào, quais sejam, sobre normas tributárias e finanças
públicas. Constribuição previdenciária não se insere no
conceito de línanças públicas nem no de normas tribu
tárias. O Judiciário já se tem manifestado contra essa ile
galidade e inconstitucionalidade. Ademais, Sr. Presiden
te, Srs. Deputados. os aposentados ainda sofrem hoje o
expurgo do INPC. A sua aposentadoria, o seu benefício
jú é expurgado. Quando requer o seu benefício, digamos
se ele vinha recebendo três salários mínimos, e passou
um ano, o reajuste já ficou para 2.85 do salârio: mais um
ano e esta mesma aposentadoria não corresponde mais
aos 2.S5 do salário mínimo, mas a 2.50, 2.30. Então. há
um achatamento permanente, constante, no tempo, con
tra essa classe.

Concedo o aparte ao Deputado França Teixeira.

O Sr, França Teixeira - Deputado Floriceno Paixão,
quero cumprimentá-lo. Concordo com V. Ex' em gêne
ro, em'bora não concorde em número nem em grau.
Realmente ê inaceitável a perseguição aos aposentados
neste País - isto [lO longo de muito tempo -, como é
inaceitúvel que nôs, do Governo, estejamos a oferecer à
Oposição a bandeja adornada, pronta para que as críti
cas sejam dirigidas ao nevrálgico setor da Administração
Pública que se chama Previdência Social. Agora mesmo,
nós, do governo, estamos passando à Oposiçào brasileira
um royal straight flush do pôquer, pronto, automatiea
mcnte pronto, bastando que os senhores soltem as cartas
na mesa e soltem sobre nós, do Governo, as suas críticas
acertadas e sobretudo justificáveis. O Sr. Ministro da
Previdência Social surge agora com a absurda e abomi
nável tese, a essa altura dos acontecimentos, da legali
zaçào do jogo do bicho, como se cssa legalização, Sr. De
putado, fosse O denominador comum de todos os proble
mas que aflingem, hoje, a Previdéncia Social, que tão
bem V. Ex' está a enumerar. É preciso que se tome cons
ciência do probl ma e que nôs, do governo, tenhamos
vergonha na cara no que diz respeito aos problemas da
Previdência Social. O fato de se tentar legalizar o jogo do
bicho é muito mais um deboche do que propriamente
uma solução, Ê preciso que se acahe com o falso pudor
existente no PaíR contra o jogo: ou se legaliza toda c
qualquer espécie de jogo no Brasil, para ajudar a Previ
dência. para ajudar o planejamento, para ajudar a eco
nomia ou qualquer outra coisa que se queira nominar,
ou nào se lCl'aliza nada, Deputado Floriceno Paixão.
Veja V. Ex' que. hoje, temos um falso pudor, porque o
Brasil está cbeio de cassinos. Há um festival de cassinos
neste País. Muitas avenidas das grandes cidades brasilei
ra hoje ostentam sofisticados cassinos, onde se joga biri
ba. pôquer, bacarâ, carla em pé, carta deitada: joga-se
tudo. Antes era o Presidente Dutra. vivo. que não permi
tia a legalização do jogo. Hoje se atribui ao Presidente
rvfédici, coisa em que nós, evidentemente, nào acredita

mos. Então, é preciso - repito - que se assuma, eom
cor~gem. com consciência~ a tarefa de assistir, com mais

determinação. com mais humanidade, até solidariedade
humana e cristã, esses aposentados da vida~ que sofrem
as viciRsitudes do cotidiano. Mas jamais, nobre Deputa-
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do, COm deboches, com a legalização do jogo do bicho.
Se é para legalizar o jogo do bicho, que se legalizem to
dos os jogos que ocorrem aí às escánearas dos dias e das
luzes, em todo o Brasil. Cumprimento Y. Ex', embora
não concorde em número e grau com suas palavras.

o SR. FLORICENO PAIXÃO - Obrigado.

o Sr. França Teixeira - Mas concordo em gênero, re
pito, com o pronunciamento de Y. Ex' É preciso respei
tar, é preciso ter mais responsabilidade e mais seriedade
com a figura do aposentado neste País.

O SR. FLORICENO PAIXÃO - Muito obrigado,
Deputado França Teixeira. Para complementar suas ob
servações, devo dizer que os cálculos aturiais a respeito
da prática ou da arrecadação em função da legalização
do jogo do bicho indicam que tal receita daria para cus
tear apenas um dos pequenos benefícios em dinheiro da
Previdência Social - o salário-familia.

Então, estamos observando ao longo de todo este tem
po que está faltando imaginação criadora aos técnicos da
Previdência Social, ou, melhor dito, aos políticos que
conduzem o Ministério da Previdência e Assistência So
cial. O político conhece na raiz o problema; o técnico em
geral não o conhece. Somente aqueles que estão muito li
gados por laços familiares, de parentesco, a algum apo
sentado ou alguma viúva, que depende, para sua sobrevi
vência, do seu benefício na Previdência Social... Houve,
no passado muitas sugestões que resolveriam o problema
do ponto de vista financeiro da Previdência Social. Mas
o Governo, Deputado, é o grande culpado deste caos
que existe no setor previdênciário brasileiro. V. Ex' vai
ouvir a citação de dados, rapidamente, da Organização
Mundial da Saúde, publicados recentemente e produzi
dos pela Folha de S. Paulo, em 5 de fevereiro deste ano.
São dados que dão bem a idéia da gravidade do proble
ma em nosso Pais. Sob a rubrica "Quanto gasta o Estado
- Governo - na Assistência Médica". Vemos, então:
Alemanha, 31 % do PlB - Produto Interno Bruto; Dina
marca, 22% do PIB; Holanda, 25,2% do PIB, só para as
sistência médica; Venezuela, 71 % do custo da assistência
médica - 7' % é o que O governo paga - não é o empre
gado nem o empregador, nem o aposentado; e o Brasil
- pasmem! - apenas 4% - 4% do custo da assistência
médica. O Governo tem a obrigaçào dc pagar um terço
de todo o custeio da Previdência Social. Está pagando
para assistência médica 4%. Está no Boletim Olicial da
Organização Mundial da Saúde.

o Sr. Djalma Falcão - Nobre Deputado Floriceno
Paixão, meu intuito é parabenizar V. Ex' pelo oportuno
pronunciamento que faz nesta tarde em defesa dos apo
sentados da Previdência Social. Mas me permitiria um
rápido comentário sobre o aparte do nobre Deputado
França Teixeira, da Bahia. É que vejo na proposta de le
galização do jogo do bicho, no Pais. pelo menos uma
providência moralizadora: hoje, pelo menos nos Estados
do Nordeste do Brasil, joga-se abertamente, sob a pro
leção da polícia do Governo. E todo o mundo sabe quc a
verba advinda da cxploração ilegal da jogatinha serve
para duas coisas: em primeiro lugar, para gerar a cor
rupção política e, em segundo, para cnriquecer influentes
personalidades do Governo, muitas vezes até o próprio
chefc do governo estadual, envolvido no lamaçal da cor
rupção advinda do jogo de azar. Esse, pelo menos, o as
pecto positivo quc vcjo na proposta de legalização do
jogo do bicho, Quero declarar a V, Ex' que sou plena
mente favorável a que se legalize o jogo do bicho neste
País, Mas nobre Deputado Floriceno Paixão, o Líder do
Governo de plantão, hoje, nesta Casa, o nobre Deputa
do Celso Barros, acusou-nos a todos de incoerentes, pelo
fato de criticarmos a CDnstituição que aí está e permane
cermos no exercício do mandato de Deputado Federal.
Na realidade. não vejo incoerência nenhuma nisso, mas,
é nosso papel, é nossa obrigação verberar essa Consti-
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tuição que está aí, que leva àquilo a que V, Ex' se referiu:
a edição de decretos-leis inteiramente incompatíveis com
a prática democrática. E é exatamente através de
decretos-leis que o Governo Federal vem praticar essa
injustiça, essa ignomínia contra os pobres aposentados
da Previdência Social no Brasil. Mas quero dizer ainda a
V. Ex', em abono à tese de que devemos verberar isso
que se chama de Constituição Federal, que a Consti
tuição ê um pacto social. uma aliança interna da Nação
em prol de sua autodeterminação. E o que temos aí,
nobre Deputado Floriceno Paixão, é uma carta outorga
da por uma Junta Militar, em 1969, que, evidentemcnte,
não representou o pensamento dos cento e vinte milhões
de brasileiros. Estes, sim, é que, convocados para uma
Assembléia Nacional Constituinte, têm o direito de se
autoderminar, elaborando a sua Constituição, para evi
tar exatamente que o Governo use c abuse desses instru
mentos espúrios, entre outros do decreto-lei, que quase
sempre vem redundar em injustiça clamorosa, como essa
que V. Ex' critica da tribuna da Cámara dos Deputados,
Peço desculpas a V. Ex' por ter-me alongado no apartc,
mas. como disse inicialmente, meu objetivo é tão
somente parabenizá-lo pelo seu espírito público, ocupan
do a tribuna da Cámara e trazendo a sua voz em defesa
dos aposentados da Previdência Social no Brasil.

O SR. FLORICENO PAIXÃO - Obrigado, nobre
Deputado Djalma Falcão. Mas gostaria de fazer uma pe
quena obscrvação a respeito da questão da legalização
do jogo. Eu também sou favorável à legalização do jogo,
à reabertura dos Cassinos. Sou favorável a tudo isso.
Claro que isso nilo vai resolver o problema da Previdên
cia Social. Nilo vai. Vários colegas lembram-se do proje
to que instituiu a Loteria Esportiva no Brasil. Minha
maior preocupação foi justamente dotar a Previdência
Social, através desse projeto, de uma cota substancial,
um percentual elevado, que na época, era de 20%. Falo
isso porque pertenço à Previdência Social, sou funcio
náriD concursado do ex-IAPI, ainda, e senti muito de
pcrto os scus problcmas. Por isso sinto sempre toda essa
necessidade, porque aqui ninguém pode estar criticando
o passado, dizendo que houve malversação dos dinheiros
da Previdência Social no tempo de Juscelino Kubitschek,
de João Goulart, e dos governos que se sucederam.
Acontece, porém, quc há vinte anos foi implantado uma
Revolução no País para dar solução adequada aos
problemas fundamentais desta Nação, e parece-me que,
ao invés de melhorar, piorou tudo. Nilo sabemos, Depu
tado França Teixeira, a quanto monta, hojc, o débito da
União para com a Previdéncia Social. Ninguém sabe,
Vários colegas elaboraram requerimentos de informação
neste sentido. Eu dcixei de fazê-lo porque ouvi, neste ple
nário, a leitura do requerimento do Deputado Francisco
Amaral. Um requerimento perfeito, extenso, com todos
os quesitos exigidos. E nào me atrevi a fazer o mesmo re
querimento que um outro colega estava fazendo. Até
hoje a resposta a esse requcrimcnto não veio. Então, não
se sabe. Os balanços publicados nos Diários Oficiais
contém números elevados. Mas eu, por exemplo, sou ba
charel em Direito e não con heço contabilidade. Recente
mente surgiu aí o balanço do INPS e do INAMPS, mas o
do lAPAS, que arrccada, quc trata da receita. não apare
ceu. VaLI cercar-me, é claro, de elementos que conhecem
contabilidade profundamente. Ai teriam os condições.
Como não conhecemos, Deputado, não sabemos a quan
to está. Os dados apresentados nesses balanços são, evi
dentemente, sérios. Por isso é que ontem tomei a iniciati
va de apresentar um requerimento de convocação do
Exm' Sr. Ministro da Previdência Social, para que S. Ex'
traga os dados, venha a plenário dizer se existe um estu
do e, em caso positivo, qual seria esse estudo, para nos
transmitir, a fim de que possamos, então, levar as infor
mações aos nossos amigos aposentados lá da nossa re
gião, porque estamos intercssados. a Casa está interessa
da. Esta Casa tem uma responsabilidade muito grande.
Não devemos esperar por soluções do Podcr Executivo.
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O Regimento Interno nos aprescnta varIas soluções,
como a constituição de comissão especial para tratar
deste assunto. Poderemos faz.er aqui o nosso trabalho e
encaminhar ao Poder Executivo as sugestões, resultado
de um amplo debate com todos os segmentos da socieda-

•de vinculados ao problema. É isso que precisamos fazer,
e não somente na área da Previdéncia Social. Existem
problemas terríveis também na tirea do BNH, no que se
refere às suas prestações, e outros tantos problemas, com
relaçào aos quais temos de tomar a iniciativa.

Sr. Presidente, quero agradecer a V. Ex' a generosida
de da tolerância de mais alguns minutos e os apartes com
que os meus ilustres colegas me honraram. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Flávio Marcílio) - Concedo a
palavra ao Sr. Djalma Bessa, na qualidade de líder do
PDS:

O SR. DJALMA BESSA (PDS - BA. Sem revisão
do orador) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, esta Casa
ouviu, na sessão de hoje, seguidos pronuciamenteos
sobre eleições diretas, alguns dos quais desceram ao ter
reno da radicalização, da emoção e da paixão. Ao anali
sar esta tese, quero fazê-lo com o bjetividade e na base do
que sc conceituajuridicamente que vem a ser a democra
cia. Inconcebível, é rtatural que se adiante logo, que este
ja um Deputado, ou mcsmo um político, ou uma banca
da defendendo uma tese e receba, na defesa desta mesma
tese, qualquer acusação. Esta postura é de quem não tem
argumentos e de qllem não tem razão, A democracia tão
falada, tão elogiada e louvável é um sistema político que
mio é o perfeito, porqlle o sitema político pcrfcito seria
aquele do governo de todos, A democracia, porém, é o
menos imperfeito, porque nào é o governo de todos,
mas, pelos menos, é o governo da maioria. E esse gover
no, como se faz'? Antigamente, a democracia processava
se diretamente: o povo se reunia na praça pública, onde
elegia, votava c decidia. Nào havia necessidade pratica
mente de representantes, Mas ocorre que essa época é
hem remota, é dc antes dc Cristo, é da Grécia Antiga, e a
população do Estado-Cidade era bem pequena. Platão,
que estudou esse assunto, estimou em dois mil o número
de habitantes de uma Cidade-Estado, e mais tarde esten
deu para cinco mil. Não é possíve;, na realidade, a demo
cracia realizar-se diretamente, o povo se reunindo e deci
dindo na praça pública, ele o faz hoje por intermédio dos
seus representantes. E estamos aqui como represetantcs
do povo, como representantes da Nação, manifestando
cada um ti vontade desse povo. dessa Nação. Então, não
tem por que qualquer colega alegar quc ê ele que repre
senta a Nação, é a sua bancada, que é o seu partido.
Não. A Nação aqui é representada por todos nós, pela
Cãmara, pelo Congresso Nacional, nas Suas manifes
tações. nas suas decisões. de acordo com o que estabelece
a nossa Lei Magna. Às vczes, a manisfestação se decide
por maioria absoluta, às vezes, por maioria simples, às
vez.es, pelo quorum de 2/3. Então. fica logo evidenciado
que'não há aqui distinção nem discriminação entre De
putado, entre qualquer bancada, entre qualquer partido.
Todos nôs :;omo", iguais n8 defesa de nossas proposições.
dc nossas teses e de nosso ideais,

Ê certo que a democracia se caracteriza por quê? Por
ser um Governo da maioria. Ela se caracteriza também
pelo respeito á maioria. Ela se caracteriza também pela
liberdade de que desfrutam os concidadãos. Estas, as ca
racterísticas da democracia. Ela se processa, ela se mate
rializ.a na base de eleições, manisfestando-se o povo atra
vés do seus representantes, E é possivel que agora venha
a parte polêmica do nosso pronunciamento. Quc tipo de
clcição" Tanto pode ser cleição direta quanto eleição in
direta. Eleição indireta não descaracleriza em nada a de
mocracia. Ela se caracteriza por cleição tanto direta
quanto indireta. Não há qualquer distinção.

Mas o que ocorreu em nosso País? A Constituição es
tabeleeu eleição indireta para Presidente da República e
para Governadores. Essa mesma Constituição, que é tão
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injuriada, foi alterada e tem servido de base para muitas
reformas, para várias alterações, para divcrsàs modifi
caçi;es, E alterou-se a Constituição, estabelecendo-se que
os eleições para Governador passariam a ser diretas. E
essas eleições se processaram normalmente, tendo a ilus
tre Oposição e1cgido diversos Governadores, numa de-o
monstração de que houve liberdade, de que as eleições
foram autênticas, livres e puras.

Dcsse modo, no tinal do Governo Geisel, estabeleceu
se um processo gradual de liberalização, saindo do perío
do autoritário para o de plena democracia. Mas ainda
permanecc a elcição indireta para Presidente da Repúbli
ca. Esta nilo sofreu grandes impugnações; nào houve ne
nhuma mobilização para que fosse alterada. Não. Ela foi
aceita, e, dentro do que estabelece a Constituição, várias
eleições presidenciais se processaram1 às quais concorre
ram canditados da Oposição, num sistema inteiramente
defensável e respeitável. Agora, no entanto, surge a Opo
sição numa mobilização geral e nacional, que - é bom
frisar - é inteiramente autêntico e compreensível e feita,
na verdade, com competência. Refiro-mc ã propaganda
que objetiva formar grupos de pressão, a fim de que os
representantcs do povo sejam pressionados, coagidos e
forçados a votar a Emenda Constitucional que estabele
ce as eleições diretas. Sublinhe-se isso: é de estranhar que
um Deputado vá mudar de opinião por causa de pressão
e coação. Não. A presunção é nossa. Ele vai manifestar o
seu ponto de vista de acordo com o que achar mais con
veniente e consentáneo com o interesse nacional. Então,
busca-se saber se a eleiçào indireta vai, agora, resolver os
problemas nacionais, se ela é necessária e fatal neste ins
tante. Creio que não. Sou pela sua inoportunidade. Ago
ra, deve manter-se o que prescreve a Constituição. De
vem sustentar-se os r.egras do jogo. Não se deve alterar
um sistema eleitoral às vésperas da eleiçào, porque seria
não só inoportuno. mas também - para usar uma lin
guagem tão bem aceita pelas oposições - ilegítimo.

Concedo o aparte ao Deputado França Teixeira.

o Sr, França Teixeira - Deputado Djalma Bessa, o
que questiono é a ausência da mesma mobilização popu
lar em torno da proposta da eleição direta para prefeito
das capitais e das áreas de segurança nacional. Não me
restrinjo somente às prefeituras oposicionistas, se é que
assim podcmos chamar os de Curitiba, de São Paulo, do
Rio de Janeiro, de Belo Horizonte, de Belém, de Manaus
e algumas outras. Particularizo até a nosso prefeitura, a
de Salvador, no Estado da Bahia. É inaceitável que con
tinue nas grandes capitais brasileiras o quadro que aí es~

tá. Exi.ste muita gente neste país que não votou sequer
para prefeito, quanto mais para Presidente. Em Salva
dor, por exemplo, nós do PDS perdemos a eleição por
uma diferença de quinhentos e tantos mil votos. Só uma
Vereadora do PMDB teve mais votos do que toda a ban
cada do PDS reunida. São vinte e seis Vereadores do
PM DB contra scte Vereadores do PDS. É impossível
para qualquer mandraque - só se o Prefeito fosse magi
co - para qualquer homem imposto como foi o de Sal
vador, administrar uma cidade atípica como a nossa nes
sas condições realmente insalubres nos quais exerce o seu
mandato.

Aí surgem os cscándalos, como o que agora foi denun
ciado pela televisão 110 Bahia, de que foram leiloados
pela TRANSUR - Empresa de Transporte Coletivo 
trinta e seis ônibus, sendo que todos eles dos anos de
1972 a 1980, pela importllncia de três milhões c scisccn
tos mil cruzeiros; trinta e seis ônibus, Sr. Deputado, lei
loados por três milhões e seiscentos mil cruzeiros, preço
inferior aO de um Volkswagem usado no mercado atual
de automóveis no Brasil. São irregularidades que não
podiam ocorrer e continuar ocorrendo em qualquer pre
feitura deste País, quer da Oposição, quer da Situação.
Então eu questiono, meu caro Deputado Djalma Bessa,
meu lúcido, operoso e ilustre Deputado Djalma Bessa,
porque sempre há essa preocupação maior pela eleição
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direta paru Presidente da República e não há também
preocupação pelo menos menor, digamos assim, com a
eleição para prefeito das capitais e das áreas de segu
rança nacional. São cem áreas de segurança nacional, só
no nosso Estado mais de dez. Há um prefeito de área de
segurança nacional no nosso Estado, no município de
São Francisco do Conde, que está comodamente instala
do - município próspero, rico, cheio de royalts da PE
TROBRÁS - naquela poltrona há treze anos. Não hou
ve sequer. caro Deputado Djalma Bessa, a preocupação
de saudável rotatividade democrática no poder, rotativi
dade que eu tenho certeza V. Ex' prega. Esse homem está
há treze anos no cargo~ não mora no Município e, o que
é pior. correm rumores em Salvador, no Estado da
Bahia, de que o prefeito de São Francisco do Conde esta
ria trabalhando um acordo vantajoso com a PE
TROBRÁS, empresa da qual é funcionário licenciado há
treze anos, para reecber uma vultosa importância a título
de acordo aspeado trabalhista e depois aposentar-se ãs
custas dos já sangrados e aviltados cofres da nosso Previ
dência Social. Então o que me deixa perplexo, Deputado
Djalma Bessa, é não ver também eSSa preocupação
parece-me que O virus da elcição direta para as prefeitu
ras das capitais e áreas de segurança nacional não infes
tou grande parte da Oposição. Gostaríamos também de
ver mobilização igual nas ruas.

O SR. DJALMA DESSA - V. Ex' tem toda razão ao
apreciar um aspecto que revela falta de coerência e de ló
gica na campanha que a ilustre Oposição vem desenca
deando em favor das eleições diretas já. O ideal, o nor
01 aI e o lógico seria eleição direta ampla, que abrangesse
diversos setores, tanto o setor nacional, com a eleição de
Presidente da República, quanto o municipal, com a
eleição para prefeitos nas capitais e nos municípios de se
gurança nacional.

Entretanto, a campanha para eleição nas capitais
limitou-se ao Congresso e foi feita sem muito entusias
mo, sem muito interesse. Quanto aos Municípios das
áreas de segurança nacional, mobilização praticamente
não existe. Então, o normal, o lógico, o certo, o autênti
co seria, evidentemente l uma eleição em termos gerais.
Mas não buscar-se agora, como se está buscando,com
um Colégio Eleitoral devidamente constituído, eleitoral
mente constituído, legitimamente formado, se alterar as
regras depois de praticamente conhecido o resultado da
eleição presidencial.

E esse conhecimento do resultado derivou de quê? De
eleição, de manifestaçào do povo. Não temos nenhum
Deputado aqui nomeado. Todos nós fomos eleitos em
eleição livre. E, quando o povo escolheu os seus repre
sentantes, já estava vigendo o dispositivo da Consti
tuição pelo qual os deputados, os senadores participa
riam do Colégio Eleitoral que iria escolher o Presidente
da República.

o Sr. Clemir Ramos - Permite V. Ex' um aparte?

o SR. DJALMA DESSA - É, pois, uma observação
que não merece qualquer contestaçào. O mais não tem
sentido, não tem lógica, não tem procedência. Concedo
o aparte a V. Ex'

O Sr, Clemir Ramos - Nobre Deputado Djalma Bes
sa, estranho que V. Ex' possa considerar legítimo um
Colégio Eleitoral nos moldes casuísticos em que se cons
tituiu. V. Ex' fala das eleições de 82, quando livremente a
população escolheu seus representantes que formariam,
como integrantes, o Colégio Eleitoral, mas deixou de en
fatizar que foi através de uma lei casuística que se possi
bilitou o mandato de eleitor no Colégio Eleitoral aos de
putados federais c senadores. V. Ex' omitiu também que
esse Colégio Eleitoral não distingue entre senadores elei
tos pelo povo e senadores "biõnieos", que também fa
zem parte dele. Perceba V. Ex' a ilegitimidade flagrante
que existe na constituição deste colegiado. Perceba V.
Ex' que a N ação inteira, através de seus segmentos mais
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representativos, como os órgãos de classe, como a OAB,
a ABI, o Clube de Engenharia, os representações do ma
gistério público e particular, os trabalhadores das fábri
cas, das oficinas, enfim, todos vào ã praça pública cla
mar pela volta das eleições diretas, porque o fracasso do
modelo econômico está visível e sensível nobre Deputa
do j)jalma Bessa. O fracasso deste governo depend.e do
Sistema Financeiro Internacional é uma constatação que
todos já tizeram e, por isso, a população brasileira deseja
ser co-responsável na construção necessária e urgente
deste País, a qual só se efetivará na medida em que todos
participarem da escolha de scus representantes, a fim de
que eles tenham compromisso com o povo. Os generais
que se sucederam no poder, passando por um período de
ditadura dos mais sérios, dos mais ferrenhos neste País,
como foi logo apás 64 e 68, eles não têm compromisso
com o povo, mas. sim, com o núclco autoritário que os
levou ao Poder e que ainda os sustenta. Por isso gostaria
que V. Ex' fizesse estes reparos. Não pode ser legítimo
um Colégio Eleitoral com Senadores "biônicos". Assim,
faço estas consideraçães ao discurso de V. Ex' para que
não façamos confusão, porque o povo em momento al
gum escolheu Senadores "biónicos". Estes foram indica
dos a dedo por três ou quatro generais de plantão no Pa
lácio do Planalto.

O SR, DJALMA DESSA - V. Ex' sabe quanto o ad
miro e recebo o seu aparte com muito gosto, mas.lamen
tavelmente, tenho que discordar das colocações de V.
Ex', primeiro quando diz que este regime é uma ditadura
das mais violentas. Evidentemente que não, Excelência.
V. Ex' é moço c não se recorda de quejá tivemos regimes
muito mais duros, duríssimos, como exílio e Congresso
fechado. A Revolução de 1964 foi uma revolução, mas
não foi tão violenta assim. Foi um regime forte, autori
tário, porém, bem ou mal, o Congresso Nacional funcio
nou durante todo o seu período. E ainda mais, procurou
institucionalizar-se, elaborando uma Constituição que
foi encaminhada à Casa e devidamente votada. Mas
ocorre que, e V. Ex' sabe, houve depois uma mobilização
contra-revolucionária. E redundou em quê? Praticamen
te numa outra revolução. Ai é que foi editada essa Cons
tituição que hoje está vigendo. Foi editada por uma Jun
ta Militar, é inegável. Mas isso também tem valor jurídi
co. É a força se fazendo direito. Vivemos, durante vários
anos, um regime autoritário. É indiscutível. Hoje a si
tuação é outra, foi esse mesmo sistema revolucionário
que entendeu abrir, que entendeu implantar um novo sis
tema político, que entendeu abrandar o autoritarismo e
fazer deste País, como bem declarou o Presidente João
Figueiredo, uma democracia. Daí várias medidas, como
a modificação da lei dos partidos e a principal delas, a
anistia ampla, geral e irrestrita. V. Ex' não pode negar is
so. V. Ex' não pode negar que essa mobilização, hoje, de
todas as classes do povo nas praças públicas, a mobili
zação da OAB, dos estudantes, de todos os partidos polí
ticos, tudo isso nos leva a uma conclusão altamente sig
nificativa para o Governo: a de que estamos em plena
democracia. A liberdade existe neste País e o povo está
se manifestando nas ruas, nas praças públicas, nos comí
cios. Tudo isso é altamente relevante e credita ao Gover
no haver implantado um novo sistema. Então, a própria
Revolução, que começou autoritariamente, deu o ciclo
praticamente como encerrado, e estamos vivendo hoje
evidentemente uma democracia. Isso ê inegável. Mas há
de se dizer que há ainda algumas dificuldades, alguns
problemas. V. Ex' mesmo citou os Senadores "biôni
cos". Excelência, vamos examinar de modo mais amplo,
vamos examinar a questão constitucional e juridicamen
te. Esses Senadores não foram também nomeados. Esses
Senadores tiveram uma eleição. Que eleição? Eleição in
direta, como em vários países os senadores sào eleitos in~

diretamente. Se V. Ex' me permite, eu cito o exemplo da
Argentina, em que são as Assembléias Legislativas das
Províncias que elegem os senadores, mas nem por isso se
tacha o sistema político da Argentina de ditadura, de au-
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toritário, de atrabiliário. Não, é um sistema político per
feitamente admissível, como em outros países onde há
até senadores nomeados e vitalícios. Tudo isso existe.
Não é nada demais um senador ser eleito indiretamente.

o Sr. Clemir Ramos - Mas no caso não houve
eleição, houve uma indicação pura e simples do General
Ernesto Geisel, com a participação do General Figueire
do, en tão chefe do SN I.

o SR. DJALMA BESSA - Tanto foi eleição que os
deixou à vontade. A oposição tem vários senadores que
foram eleitos indiretamente.

o Sr. França Teixeira - Quero lembrar a V. Ex' o
nome do atual Secretário-Geral do PMDB, o Senador
Afonso Camargo. que é "biônico". E o PMDB, quanti
tativamente o maior partido de oposição, o mais atuan
te. tem nos seus quadros, dirigindo executivamente a
agremiação a nível nacional, um Senador "biônico'" o
ilustre Senador Afonso Camargo.

o SR. DJALMA DESSA - V. Ex' tem toda a razão.
O processo de eleição tanto pode ser direto, quanto indi
reto. O fato de ter sido eleito indiretamente não desmere
ce o Senador como diferente dentro do Congresso Na
cional. Ele foi eleito indiretamente e é tão Senador quan
to o Senador eleito diretamente, isso dito juridicamente,
constitucionalmente. V. Ex', talvez, poderá dizer que o
que foi eleito dirctamente tem mais força, mais poder. É
uma tese que se pode admitir. .

o Sr. Clemir Ramos - Esse tem representatividade e
legitimidade.

o SR. DJALMA BESSA - Pode-se admitir. Vamos
supor, então, que a Càmara entenda modificar esse siste
ma e busque cstabelecer eleição indireta para Senadores
da República. Pode fazé-Io, perfeitamente. É com
preensível dizer que esse processo nào é adequado, não
se ajusta mais ao nosso País. Ccrto, nôs estamos num
processo inteÍramente democrático, inteiramente legíti
mo, que comporta todas essas discussões e divergências.
A ponderação que me permito fazer é a que evitemos
deseer a acusações pessoais a quem quer que seja. Vamos
examinar teses. Jú estamos vivendo um momento de· de
mocracia e. de agora em diante, o que se busea é aprimo
rar a democracia que já está vigendo neste País, que já
desfruta de uma liberdade essencial ao modelo democrá
tico assegurador das garantias e direitos individuais.
(Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Flávio Marcílio)

Votação em discussão úniea, do Projeto de Lei n'
611-A, de 1979, quc dispõe sobre não-incidência tri
butária nos casos que especifica; tendo pareceres: da
Comissão de Constituição e Justiça, pela eonstitu
cionalidade, juridicidadc e técnica legislativa; e, das
Comissões de Agricultura e Política Rural e de Eco
nomia, Indústria e Comércio, pela aprovação.

Adiada a votação por falta de quorum.

O SR. PRESIDENTE (Flávio Marcílio)

Votação, em discussão única, do Projeto de Lei
n' 615-A. de 1979. que estabelece medidas para pro
teção das florestas existentes nas nascentes dos rios,
e dá outras providências; tendo pareceres: da Co
missão de Constituição e J ustíça, pela constitucio
nalidade,. juridicidade e têcnica lcgislativa; e, das
Comissões de Agricultura e Política Rural e de Fi
nanças. pela aprovação. (Do Sr. Jorge Arbage) _
Relatores: Srs. Francisco Benjamim e Leorne Be
lém.

Adiada a votação por falta de quorum.

DIÁRIO DO CONG RESSO N ACrONAL (Seção !)

O SR. PRESIDENTE (Flávio Marcílio) -

Votação, em discussão única, do Projeto de Lei
n' 619-A. de 1979, que dispõe sobre a obrigatorieda
de do ensino de Direito Agrário nas faculdades de
Agronomia e Direito do País; tendo pareceres: da
Comissão de Constituição e Justiça, pela constitu
cionalidade, juridicidade e têcnica legislativa; e. da
Comissão de Educação e Cultura, pela aprovação.
- Rclator: Sr. Francisco Benjamim.

Adiada a votação por falta de quorum.

O SR. PRESIDENTE (Flávio Marcílio)

Votação, em primeíra discussão, do Projeto dc
Lei n' 3.855-A. de 1977. que institui o "Dia Nacio
nal doPrevencionista", e determina outras provi
dências; tendo parecer. da Comissão de Consti
tuição e Justiça, pela constitucionalidade, juridici
dade e têcnica legislativa. (Do Sr. Jairo Magalhães.)

Adiada a votação por falta de quorum.

O SR. PRESIDENTE (Flávio Marcílio)

Votação, em primeira diseussão, do Projeto de
Lei n' 627-A, de 1979, que acrescenta dispositivo à
Lei n' 5.194. de 24 de dezembro de 1966. permitindo
aos quintanistas de Engenharia e Arquitetura e1abo
rarcm projetos de casas populares com área máxima
de sessenta metros quadrados; tendo pareceres: da
Comissão de Constituição e Justiça, pela constitu
cionalidade, juridicidade e técnica legislativa, com
emendas; e, da Comissão de Educação e Cultura,
pela aprovação, com adoção das emendas da Co
missão de Constituição e Justiça. contra o voto do
Sr. Rômulo Galvão. - Relatores: Srs. Natal Gale e
Lcur Lomanto.

Adiada a votação por falta de quorum.

o SR. PRESIDENTE (Flávio Marcílio) -

Votação, em primcira discussão, do Projeto de
Lei Complementar n' 36-A, de 1983, que introduz
alterações na Lei Complementar n' 41. de 22 de de
zembro dc 198 I, quc eriou o Estado de Rondônia,
para o fim de determinar a eleição direta para o car-·
go de Governador desse Estado, na forma c con
dições que especifica; tendo parecer. da Comissão
de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade,
juridicidade e, no mérito, pela aprovação, com
Substitutivo. (Do Sr. Olavo Pires) - Relator: Sr.
Djalma Bessa.

Adiada a votação por falta de quorum.

o SR.PRESIDENTE (Flávio Marcílio) -

Discussão única do Projeto de Lei n' 642-A, de
1979, que cstabclece a remuneração mínima para o
exercício da atividade de Secretário; tendo parece
res: da Comissão de Constituição e Justiça, pela
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislati
va. com emendas; da Comissão de Trabalho c Legis
lação Social. pela aprovação, com Substitutivo; e,
da Comissão de Finanças, pela aprovação, com
adoção do Substitutivo da Comissão de Trabalho e
Legislação Social - Relatores: Srs. Afrísio Vieira
Lima e Amadeu Geara.

Adiada a votaçào por falta dc quorum.

O SR. PRESIDENTE (Flávio Marcílio) - não ha
vendo oradores ins~ritos declaro enccrrada a discussão.

Adiada a votação por falta de quorum.
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O SR. PRESIDENTE (Flávío Marcílio)

Primcira discussão do Projeto de Lei n' 3.976-A,
de 1977, que declara de utilidade pública a "Comu
nidade Nossa Senhora das Graças do Pirambu",
com sedc e foro na cidade de Fortaleza, Estado do
Ceará; tendo parecer, da Comissão de Constituição
e Justiça. pela constitucionalidade. juridicidade e
técnica legislativa. (Do Sr. Gomes da Silva.)

O SR. PRESIDENTE (Flávio Marcílio) - não h'a
vendo oradores inscritos declaro encerrada a discussão.

Adiada a votação por falta de quorum.

o SR. PRESIDENTE (Flávio Marcílio)

Primeira discussão do Projeto de Lei n' 129-A, de
1979, que altera a alínea c do item II do ar!. 8' da
Lei n' 5.107. de 13 de setembro de 1966. que "cria o
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço"; tcndo
pareceres: da Comissão dc Constituição e Justiça,
pela constitucionalidade. juridicidade e técnica le
gislativa; da Comissão de Trabalho c Legislação So
cial, pela rejeição destc e dos de n's 592/79. 645/79,
685/79. 888/79, 1.068/79, 1.139/79, 1.391179,
1.404/79, 1.405/79, 1.587179, 1.601/79. 1.796/79,
2.08°/79,2.271/79.2.652/80,2.714/80, e 2.829/80.
anexados e. pela aprovação, com Substitutivo, do
de n' 212/79 e dos de n's 319/79, 747/79, 755/79,
756/79, 993/79, 1.581/79, 1.605/79. 1.673/79,
1.685/79, 2.076/79. 2.239/79, 2.357/79, 2.394/79
2.746/79,2.645/79,2.650/80, 2.749/80 e 3.067/80,
anexados; e. da Comissão de Finanças. pela apro
vação. com adoção do Substitutivo da Comissão de
Trabalho e Legislação Social. (Do Sr. Augusto
Trein.)

O SR. PRESIDENTE (Flávio Marcílio) - Não ha
vendo oradores ins~ritos, declaro encerrada a diseussão.

Adiada a votação por falta de quorum.

O SR. PRESIDENTE (Flávio Marcílio) -

Primeira discussão do Projeto de Lei nO 631-A, de
1979, quc altera a redação do § lo do art. 59, e do §
2' do art61. da Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-lei n' 5.452, de lo dc maio de
1943, e dá outras providêneias; tendo pareceres: da
Comissão de Constituição e Justiça. pela eonstitu
cionalidade, juridicidade c téenica legislativa; da
Comissão de Trabalho e Legislação Social, pela
aprovação; e, da Comissão de Finanças. pela re
jeição, contra o voto em separado do Sr. Fernando
Magalhães. (Do Sr. Júlio Costamilan) - Relatores:
Srs. Natal Gale e Vicente Guabiroba.

O SR. PRESIDENTE (Flúvio Marcílio) - Não ha
vcndo oradorcs inseritos. declaro encerrada a discussão.

Adiada a votação por falta de quorum.

o SR. PRESlDENTE (Flávio Marcílio) -

Primcira discussão do Projeto de Lei n' 633-A, de
1979. que disciplina propaganda comercial. no rú
dio e na telcvisão, de brinquedos que lembrem ar
mas de fogo; tendo pareceres: da Comissão de
Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, ju
ridicidade e técnica legislativa, eom emenda; da Co
missão de Educação e Cultura, pela rejeição, contra
o voto da Sra. Lygia Lessa Bastos; e, da Comissão
de Comunicação, pela aprovação. - Relator: Sr.
Darcílio Ayres.

O SR. PRESIDENTE (Flávio Marcílio) - Não ha
vendo oradores inscritos, declaro encerrada a discussão.

O SR. PRESlDENTE (Flávio Marcílio) - Tendo
sido oferecida uma emenda ao Projcto n' 633-A, de 1979,



0138 Sexta-feira 9

em I' discussão, volta o mesmo às Comissões dc Consti
tuição e Justiça, de Educação e Cultura e de Comuni
cação.

EMENDA AO PROJETO DE LEI N' 633-A, DE 1979

Dê-se ao artigo I" a seguinte redação:

"'Art. I' - Fica proibida a propaganda comer
cial, no rádio e na televisão, de brinquedos que

'lembrem material bélico."

Justificação

A inelusão da emenda acima epigrafada objetiva tor
nar o projeto mais abrangente. Efetivamente, a propa
ganda de material bélico em geral causa o mesmo efeito
nocivo quc a propaganda de armas de fogo.

Portanto, esperamos apoio para esta emenda que ob
jetiva apcrfciçoar a idéia do ilustre Deputado Mendes de
Melo.

Sala das Sessões, 8 de março de 1984. - Júlio Martins.

o SR. PRESIDENTE (Flávio Marcílio) - Nada mais
havendo a tratar, vou levantar a sessão.

COMPARECEM AINDA OS SRS.

Acre

Alércio Dias - PDS: Aluízio Bezerra - PMDB;
Amílcar de Queiroz - PDS; José Mello - PMOR

Amazonas

Carlos Alberto de Carli - PMDB: José Fernandes
PDS: Mário Frota - PMDB: Vivaldo Frota - PDS.

Rondônia

Assis Canuto - PDS: Leônidus Rachid - PDS: Mú
cio Athaydc - PMDB; Rita Furtado - PDS.

Pará

Antônio Amaral - PDS; Braho dc Carvalho 
PMDB; Carlos Vinagre - PMDB; Dionísio Hage 
PMDB; Domingos Juvenil - PMDB; Gerson Peres 
PDS; Lúcia Viveiros - PDS; Manoel Ribeiro - PDS;
Osvaldo Melo - PDS; Ronaldo Campos - PMDB; Se
bastião Curió - PDS.

Maranbão

Bayma Júnior - PDS; Cid Carvalho - PMDB; Euri
co Ribeiro - PDS; Jayme Santana - PDS: João Alber
to de Souza - PDS; João Rebelo - PDS: José Burnctt
- PDS; José Ribamar Machado - PDS; Magno Bace
lar - PDS; Nagib Haickel - PDS; Sarney Filho 
PDS: Vieira da Silva - PDS; Victor Trovão - PDS.

Piauí

Jonathas Nunes - PDS; José Luiz Maia - PDS:
Ludgero Raulino - PDS; Milton Brandão - POS; Ta
pety Júni?r - PDS: Wall Ferraz - PMDB.

Ceará

Aécio de Borba - PDS; Antônio Morais - PMDB;
Carlos Virgílio - PDS; Chagas Vasconcelos - PMDB;
Lúcio Alcântara - PDS; Manoel Gonçalves - PDS;
Manoel Viana - PMDB; Marcelo Linhares - PDS;
Mauro Sampaio - PDS; Moysés Pimentel - PMDB;
Orlando Bezerra - PDS; Ossian Araripe - PDS: Paulo
Lustosa - PDS; Sérgio Pbilomeno - PDS.

Rio Grande do Norte

Antônio Câmara - PMDB; Antônio Florêncio 
PDS; Henrique Eduardo Alves - PMDB; Jessé Freire
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- PDS; João Faustino - PDS; Wanderley Mariz 
PDS.

Paraíba

Aloisio Campos - PDS: Adauto Pereira - PDS: Ál
varo Gaudéncio - PDS: Antônio Gomes - PDS: Edme
Tavares - PDS; José Maranhão - PMDB: Raymundo
Asfora - PMDB; Tarcísio Buriti - PDS.

Pernambuco

Antônio Farias - PDS; Jarbas Vasconcelos 
PMDB: José Jorge - PDS: José Moura - PDS: Josias
Lcite - PDS; Mansueto de Lavor - PMDB: Miguel
Arraes - PMDB: Oswaldo Coelho - PDS: Pedro Cor
rea - PDS; Ricardo Fiuza - POS: Sérgio Murilo 
PMDB.

Alagoas

Djalma Falcão - PMDB; Fernando Collor - PDS:
Manoel Afonso - PMDB: Nelson Costa - PDS; Sergio
Moreira - PMDR

Sergipe

Adroaldo Campos - PDS: Celso Carvalho - PDS:
Gilton Garcia - PDS; Hélío Dantas - PDS: Jackson
Barreto - PMDB.

Bahia

Afrísio Vieira Lima - PDS: Angelo Magalhães 
PDS: Antônio Osório - PDS: Domingos Leonelli 
PMDB; Eraldo Tinoco - PDS; Etelvir Dantas - POS:
Felix Mendonça - PDS; Fernando Gomes - PMDB:
Fernando Magalhães - PDS: Francisco Benjamim 
PDS: Francisco Pinto - PMDB: Hélio Correia - PDS;
Horácio Matos - PDS; Jairo Azi - PDS: Jorge Me
dauar - PMDB; José Penedo - PDS; Jutahy Júnior
PDS; Leur Lomanto - PDS: Marcelo Cordeiro 
PMDB: Ney Ferreira - POS: Raul Ferraz - PMDB;
Ruy Bacelar - PDS.

Espirito Santo

Hélio Manhães - PMOB: Max Mauro - PMDB;
Myrthes Bevílacqua - PMDB; Nelson Aguiar - PDS;
Nyder Barbosa - PMDB; Pedro Ceolim - PDS; Stélio
Dias - PDS; Theodorico Ferraço - PDS.

Rio de Janeiro

Alvaro Valle - PDS; Arildo Teles - PDT: Brandão
Monteiro - PDT: Carlos Peçanha - PMDB; Clemir
Ramos - PDT: Darcílio Ayres - PDS; Délio dos San
tos - PDT; Denisar Arneiro - PMDB: Eduardo Galil
- PDS: Figueiredo Filho - PDS; Gustavo Faria 
PMDB; Hamilton Xavier - PDS: Jacques D'Ornellas
- PDT; JG de Araújo Jorge - PDT; Jorge Cury 
PTB: Jorge Leite - PMOB: José Eudes - PT: José Fre
jat - PDT; Léo Simões - PDS; Leônidas Sampaio 
PMDB; Marcelo Medeiros - PMDB: Márcio Macedo
- PMDB: Mário Juruna - PDT; Roberto Jefferson
PTB; Rubem Medina -. PDS; Saramago Pinheiro 
PDS; Sebastião Ataíde - PDT; Sebastião Nery - PDT;
Simão Sessim - PDS: Walter Casanova - PDT.

Minas Gerais

Aníbal Teixeira - PMDB: Antônio Dias - PDS;
Carlos Eloy - PDS; Carlos Mosconi - PMDB: Cássio
Gonçalves - PMDB; Castejon Branco - PDS; Christó
vam Chiaradia - PDS; Emílio Gallo - PDS: Fued Dib
- PMDB; Gerardo Rcnault - PDS; Jairo Magalhães
- PDS; Jorge Vargas - PMDB; José Carlos Fagundes
- PDS; José Machado - PDS; José Mendonça de Mo-
rais - PMDB; Júnia Marise - PMDB; Luís D_ulci -
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PT; Luiz Baccarini - PMDB; Luiz Lcal- PMDB; Luiz
Sefair - PMDB; Manoel Costa Júnior - PMDB; Mar
cos Lima - PMDB; Mário Assad - POS: Mário de
Oliveira - PMDB; Navarro Vicira Filho - PDS; Nyl
ton Velloso - POS; Oscar Corréa Júnior - POS: Os
valdo Murta - PMDB: Raul Belém - PMDB; Ronal
do Canedo - PDS; Rondon Pacheco - POS: Rosem
burgo Romano - PMDB:-Sérgio Ferrara - PMDB: Vi
cente Guabiroba - PDS.

São Paulo

Adail Vettorazzo - PDS; Airton Sandoval- PMDB:
Alberto Goldman - PMDB: Aurélio Peres - PMDB;
Rete Mendes - PT; Cardoso Alves - PMDB: Cunha
Bueno - PDS; Darcy Passos - PMDB: Djalma Bom
PT; Estevam Galvào - PDS; Felipe Cheidde - PMDB;
Ferreira Martins - PDS: Flávio Bierrenbach - PMDB;
Francisco Dias - PMDB; Gastone Righi - PTB: Gióia
Júnior - PDS: Herbert Levy - PDS: Israel Dias
Novaes - PMDB: João Bastos - PMDB: João Cunha
- PMDB: João Herrmann - PM DB: José Camargo
PDS; Maluly Neto - PDS; Marcondes Pereira
PMDB: Mário Hato - PMDB; Mendes Botelho
PTB; Mendonça Falcão - PTB; Moacir Franco
PTB; Natal Gale - PDS; Octacílio de Almeida
PMDB: Pacheco Chaves - PMDB; Paulo Maluf 
PDS; Raimundo Leite - PMDB; Ralph Biasi 
PMDB: Renato Cordeiro - PDS; Ruy Códo - PMDB;
Salles Leite - PDS; Samir Achoa - PMDB; Theodoro
Mendes - PMDB; Tidei de Lima - PMDB; Ulysses
Guimarães - PMDB. .

Goiás

Brasílio Caiado - PDS: Fernando Cunha - PMDB;
Ibsen de Castro - PDS: lram Saraiva - PMDB: Ira
puan Costa Júnior - PMDB; Iturival Nascimento 
PMDB: Jaime Cámara - PDS; João Divino - PMDB;
Juarez Bernardes - PMDB; Paulo Borges - PMDB;
Wolney Siqueira - PDS.

Mato Grosso

Bento Porto - PDS; Cristino Cortes - PDS: Gilson
de Barros - PMDB: Jonas Pinheiro - PDS; Márcio
Lacerda - PMDR

Mato Grosso do Sul

Albino Coimbra - PDS: Harry Amorim - PMDB;
Levy Dias - POSo

Paraná

Alceni Guerra - PDS: Alencar Furtado - PMDB;
Amadeu Geara - PMDB; Anselmo Peraro - PMDB:
Antônio Ueno - PDS; Aroldo Moletta - PMDB; Bor
ges da Silveira - PMDB; Fahiano Braga Cortes 
PDS: !talo Conti - PDS: José Carlos Martinez - PDS;
Luiz Antonio Fayet - PDS; Mattos Leão - PMDB;
Norton Macedo - PDS; Otávio Cesário - PDS; Paulo
Marques - PMDB; Pedro Sampaio - PMDB; Renato
Bueno - PMDB; Renato JDhnson - PDS; Santinho
Furtado - PMDB; Santos Filho - PDS.

Santa Catarina

Adhemar Ghisi - PDS; Dirceu Carneiro - PMDB;
Evaldo Amaral - PDS; Fernando Bastos - PDS; João
Paganella - PDS: Nelson Morro - PDS: Paulo Melro
- POS; Pedro Colin - PDS.

Rio Grande do Sul

Aldo Pinto - PDT: Augusto Trein - PDS; Balthazar
de Bem e Canto - PDS; Emídio Perondi - PDS; Guido
Moeseh - PDS; Ibsen Pinheiro - PMDB: Irajá Rodri-
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gues - PMDB; Irineu Colato - PDS; Jorge Uequcd 
PMDB; José Fogaça - PMDB: Júlio Costamilan 
PMDB; Matheus Schímidt - PDT; Nadyr Rosseti 
PDT: Nílton Alves - PDT; Oly Facchín - PDS: Paulo
Mincarone - PMDB; Pratíni de Morais - PDS: Rosa
Flores - PMDB; Siegfríed Heuser - PMDB: Victor
Faccíoni - PDS.

Amapá

Clarck Platon - PDS.

Roraima

Júlio Martins - PDS.

DEIXAM DE COMPARECER OS SENHORES:

Amazonas

José Lins de Albuquerque - PDS.
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Maranhão

Enoc Vieira - PDS.

Pernambuco

Cristina Tavares - PMDB.
Bahia

Raymundo Urbano - PMDB.

Rio de Janeiro

Alair Ferreira - PDS.

Minas Gerais

José Ulisses - PMDB; Wilson Vaz - PMDB.

São Paulo

Doreto Campanarí - PMDB: Nelson do Carmo 
PDT.
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Goiás

Joaquim Roriz - PMDB.

Mato Grosso

Dante de Oliveira - PMDB.

Paraná

Renato Bernardi - PMDB.

Santa Catarina

Epitácio Bittencourt - PDS.

Rio Grande do Sul

Hermes Zaneti - PMDB; Rubens Ardenghí - PDS.

o SR. PRESIDENTE (Flávio Marcílio) - Levanto a sessão designando
para amanhã a seguinte:

ORDEM DO DIA

Sessão em 9 de março de 1984

(Sexta-feira)

AVISOS

CONVOCA:ÇAO

Nos termos do art. 75 do Regimento InternO ficam os Srs.
Membros das Comissões Permanentes abaixo relacionadas convo
cados para, nas datas fixadas, às 9 horas, procederem à eleição dos
Presidentes e respectivos Vice-Presidentes.

Brasília, 8 d·e março de 1984

Flávio Marcílio

Presidente da Câmara dos Deputados

5-4-84
(5.B -feira)

- Economia, Indústria ·e Comércio
- Educação e Cultura
- Esporte e Turismo
- Finanças
- Fis·calização Financeira e Tomada de Contas

11-4-84
(4.a-feiral

- Índio
- Interior
- Minas e Energia
- Redação
- Relações Exteriores

12-4-84
(5.a-feira)

- Saúde
- Segurança Nacional
- Serviço Público
- Trabalho e Legislação Social
- Transportes

GRANDE EXPEDIENTE

4-4-84
(4.B-feira)

- Agricultura ·8 Política Rural
- Ciência e Tecnologia
- Comunicação
- Constituição e Justiça
- Defesa do Consumidor

Oradores:

1 - Dj alma Bessa - PDS
-BA

2 - Floriceno Paixão - PDT
-RS

3 - Del Bosco Amaral 
PMDB - SP

4 - Antônio Câmara - PMDB
-RN

5 - Wal Ferraz - PMDB
PI

6 - Raimundo Leite _
PMDB - SP

7 - Siqueira Campos - PDS
-00

AVISOS

CAMARA DOS DEPUTADOS

SECRETARIA GERAL DA MESA

Relação dos Deputados inscritos no Grande Expediente

Marçol1984

DAfI'A IDI:A DA Sm.MNA NOME

10:aO Dja.1ma. Be.ssaJ *
10:30 Floriceno Paixão
11:00 Del Bosico Amar.aJ. *

9 Sexta-feira 11:310 Antomo OâffiJ8lIla1 *
12:00 Wa.Jl Ferrraz *
12:30 Raimundo Leite
13:00 Süqueira, Campoo *

14:00 João Oa.rlos de Carld, *
112 Segunda-fel:I:a 14:30 Luiz Henrique *

115:00 Ra.ymunoo AB[ora *
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PDS
DATA DIA DA SEMANA NOME

14:00 Ademir Andrade *
13 Terr;a-teira 14:30 Paulo Mincarone

15:00 José Moura*

14:00 Casildo Maldaner
14 Quarta-feira 14:30 Abdias do Nascimento

15:00 Helio Duque

14:00 Amaury Müller
15 Quinta-feira 14:30 Farabulini Júnior

15:00 Or,estes Muniz

10:00 Paulo Borges
10:30 Saulo Queiroz *
11:00 Pedro Novais *

16 Sexta-feira 11:30 Tobias Alves *
12:00 Antônio Amaral *
12:30 José Thomaz Nonô *
13:00 Leorne Belem

14:00 Aurelio Peres
19 Segunda-feira 14:30 Egidio Ferreira Lima

15:00 Si.egfried Heuser

14:00 Jacques D'Ornellas
20 Terça-feira 14:30 Geraldo Fleming

15:00 Oswaldo Lima Filho

14:00 Genebaldo Correia
21 Quarta-f,~ira 14:30 Francisco Dias

15:00 José Mendonça de Morais

14:00 Antônio Dias
22 Quinta-feira 14:30 Walmor de Luca

15:00 Daso Coimbra

10:00 Luiz Guedes
10:30 Bento Pôrto •
11:00 Fernando Gomes •

23 gEexta-feira 11:30 Darcy Passos
12:00 Jackson Barreto *
12:30 Ruben Figueiró
13:00 João Faustino •

14:00 Chagas Vasconcelos
26 Segunda- feira 14:30 Aluizio Bezerra

15:00 José Carlos T.eixeira

14:00 Sérgio Lomba
27 Terr;a-feira 14:30 Raul Ferraz

15:00 Carlos Mosconi

14:00 Arildo Teles
28 Quarta-feira 14:30 Manoel Costa Júnior

15:00 Domingos Juvenil

14:00 Carlos Vinagre
29 Quinta-feira 14:30 Francisco Erse

15:00 Maçao Tadano

10:00 Dj alma Falcão
10:30 Randolfo Bittencourt
11:00 Theodorico Ferraço

3D Sexta-feira 11:30 Haroldo Lima
12:00 João Divino
12:30 Nasser Almeida
13:00 Pedro Germano. Inscrições automáticas para o mês de mairço, nos termos da

ReEO'lur;ão n.O 37, de 1979.

LideI'

Alcide's Franciscato
Amaral Netto
'Dj alma Bessa
Edi,>on Lobão
Gióia Júnior
Joacil P€'r,eira
Jorge AJrba~e

Rica,rdo Fiu:!\a
Siqueira Ca.mpo.s

Cz.!:So H'aT,ras

Vic,e-Líderes

3.~-feira

4.a ·feira

5.a -feíra

6.a -feira

Líder

Egídio Fer.reira Lima
Sinval GuazeEi
'Cail'dmo Alves
CarIos Sant'Ana
Chagas Va,sconcelos
Del Bmco AmM"aó!
Hélio Duque
Hélio MaJlhãe,s
Ir,a,m Sa.raiva
João Herculino
Jorge Medauar
João Hernnann
Epitácio Cafeteira

Vice-LidereIS

~.a-feira

Nelson Maf(~hezam

VICE-LIDERES

NillSon Gibson
José Lourenço
Franoisco Ben}!l!mim
Augusto Fnmco
Jo"é Carlns Fonseoa
S8iramago Pinheiro
otávio GesálrLo
Adhemar GhilSi
August.a Trein

(e'sca,la em P1enlÍlrio)

Siqueira Campos
Fr:anelsc,o Benj amim
Nihmn GEbOO!Il

Adhemax Ghi"ü

JOo'ié Lourenço
Joaci! rp·e-rei.r.a
GióiaJ Júnior

Edison Lobão

Amaral Netto
,TOirg.e Airbag.e
Jos.é Lourenço

Djalma Bessa
Ricardo Fiuza
Celso Barros·

Jorge Ar:ba,ge

Siqueira Ca,mpos

S<aramago iPmheiro

PMDB

VIiCE-[,:IDE1RElS

Haroldo Lma
Luiz Hen;rique
MM">c,elo Cordeiro
Márcio Maoedo
Mário Frota
Paulo Marques
Jo.sé Carlos Vasconcelos
Lélio Souza
Roberto Freire
Juarez Batista
Sebastião Rodrigues
W,almor de Luca

(escala em Ple,nário.)

José Oall'los Vasconcelos
Epitácto Caifeteira
J<l'rge Medauar
Mário Frota
Jllar,ez Batis,ta
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Vice-Líder€<s

3.a -feira

5.a -feira

6.a -feira

LÍider

N,adir Rosseti
Sér.gio 1.0mb...

Vice-Uderes

2.'1·feira

3.a-feira

4.a -feira

6.a-feira

Líd.er

Oe1w P.el}anha
RiBaJr.do Rtbelro
Ga&tol1Je Righi!

Vic'e-Lídel'es

2.a-feira

3.a -feira

4.a -feira

Irma Passoni
Luiz Du1cí

V.ice-iLí<'Le:oos

2.'·-feira

3.a -feira

4.a ·feira

5.a-feira

6.a -feira

lescala em PI~n:1r;o)

Hélto Duque
João Herrmann
Iram SaI'aiv'a
Hélio Manhã,e.s
João He-rculino

Egidio Feu'eir,a Lima
Lélio Souza
Seba;stião Rodl.'igl1es
Márdo Ma,cedo
H8JroIdo Lima

Sinval Guazzelli
Car.dow Alv,es
Ma,rcelo Cordeiro
Roberto Freire
Valmor Giavarina

Ca.rlos Sant'Ana
Walmor de Luca;
Luiz Henrique
Del Bos,CQ Ama.ral
Ohagas Va;s,concelos

PDT

Bocayuva Cunha

VIOE-LfD!EJRES
Brandão Montetro
memir RamOlS

(escala ,em Plenário)

!'TB

VIDE-LíDERES

Ces,cala em P1enáJrio)

!'T

Al.rton Soames

VICE'-LIDERES

CONGRESSO NACIONAL
MATÉRIAS EM TRiAMITAÇAO

I - PROPOSTAS DE EMENDA A CON8TITUIÇAO

1

PROPOSTA DE ElMElNIDA À CONSTlTUIÇAO N.o ,15, DE 1982

Revoga ·aI 'alínea a do § 3.0 do art. 147 da, COnsUtuição da
Rcpública F1edemtiva do Bra,sil, tendo Parece-r oral contrário, pu
blicaoo no DCN d'e 5-8-82.

2

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTlrorÇAO N.o 17, DE 19'82

Acrescenta item ao art. 112, nova Seção ao Gapítulo VIII do
Título I, € renumera os arts. 144 e 145, da Constituíção Federal,
tendo Parecer favarável, sob n. O 57/82-0N, publicado no nCN de
2-6-82.

3

BROPOSTA DE ElMENIDA À CONSTITUIÇãO N.o 19, iDE 1982

Dá nova reda,çào ao art. 195 da Constituição F1ede11al, tendo
Parecer favorável, sob n.O 58/82-CN, publicado no DCN de 5-6-82.

4

PROPOSTA iDE EMENDA À GONSTITUIÇAO N.O 2(}, DE 1982

iDá nova redação ao aJrt. 176. § 3.0 , ltem VI, da Constituição
Federal, tendo Pare,cer fav-o.rável, sob n.O 58/82-CN, publicado no
DCN de 3-5-00.

5

PiROPOSTA DE EMEJN[)A A .( ON8TlTUIÇAO N.o 2'1, !l)E 1'982

Altera a redacão do § 4.° do art. 175 da Constituicào Fe
del'al, tendo Parec'er favürável, sob n.O 63/82-0N, publiéaodo no
DON de 8-5-32.

6

íBROPOSlrA DE EMElNiDA A C;:)NSr:I'ITUIÇAO N.o 22, 'DE 1982

Aer,escenta pará~rafo ao ar-to 21 da COIhStituição Federal, tendo
Pa,recer favorável, sob n.O 7'6/8'2-eN, publicado no DCN d,e 26-6-812.

7

PRlOPOSTA DE ElMENiDA A CONSTI'I1UIÇAO N.o 23, DE 1982

Altera di.spoiSttÍ'l'oo da Cons,tituição Federal, tendo Parecer oral
contrárto, publicado no DCN de 19-8-32.

8

PROPOS11A DE iEMlENlDA À CON8'ill'I1UIÇA0 N.o 24, !DE 1,900

Acrescent:" parágrafo ao art. 38 da Constituição Federal, tendo
Parecer favoravel, sob n.O 71/32-iCN, publica'do no DON de 25-6-00,

9

PROPOSTA DE EMENDA A CON~STI:I'UIÇAO N.o 28, iDE 1982'

R,evoga a ·atiínea e do § 2.0 do m. 1'58 e o art. 100, altera 00
a,rts. 1065 e 166, e acresc,enta artigo às D:i.sJpolÚçõe,s Gerais e Tram
"itórios da Constituição Flede'ral, tendo Parec€[' oral cOllltrlÚ"io,
publicado no DCN de 7-10-82.

10

BROPOSrDA DE EJMiElN[)A A CONSTITU'IÇAO N.o 29, iDE 1900

A.s5egura a,os professoreS' em geral - inclusive aos rurais _,
dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios € Municípios ven
cimentos não inferiores ao s,alálrio mínimo regional tendO 'Parecer
fa.vorável, sob n.o 77/00-00, publicado no DCN de '26-6-8t.l.
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11

~ROPOSTA DE ElMElN'DA A OONSrrlTUlçAO N.o 31, iDE 1!t82

Revoga a aJinea d do item VIII do art. 8.° e dá nova reda
cão ao § 8.° do art. l!lj.3 da Con.stituição Flede,r.al, extinguLndo a
éensu;a de divensóe3 públteas, tendo parecer OTail contrá.rto, pu
blicado no nCN de HHH82.

12

PlROPOSTA DE iEJMENlDA A CONSTITUIÇAO N.o ~, DE 1982

Alte,ra a red>ação do § 3'5 do M't. 1'00 da COnstituição @ederal,
tendo PaI'ecer oral contrário, publicado no I>CIN de 2'4-j}-82.

13

PROPOSTA DE ElMENlDA. A CONSrrI'DUIÇÃO N.o 34, DE 19'82

Dá no-va redação ao·§ 2.0 do art. 113 da Constituição Federal,
tendo Paroecer oral favoráv'el, publicado no DCN de 24-9-82.

14

PROPOSrr.A DE EMENDA A CONISTI1IIUIÇÃO N.o 35, DE 1982

Insti,tui a Justiça Comercial, tendo Parecer oral contrário, pu
b'ica-do no DCN de 10-3-82.

15

FlROPOSTA DE EMENDA ACONSTIWIÇÃO N.0 36, DE 1982

A1ter.a redação do § 2." do aI't. 99 tendo. Palreeer oral favorável,
publicado no DCN de 8-10-8-2.

16

PiROPOSmA DE ElMiENDA A CONSTITUIÇÃO N.O 37, DE 19&2

Altem ,ddspositivos: -da Constitulção Flede-ral, referentes 8JO or
çamento da União e dá ou1JJ:'a.s providências, tendo ;parecer oral
contrário, publicado no DCN de 14-11)-82.

17

l'lROPOSrrA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N.o 38, DE 1982

Aür€IS>Centa parágrafos ao art. 1'52 da ConstItuição, tendo Pa
re'cer oral contrário, publicado no DON ele 10-3-83.

18

PROPOSTA DE EMElNDA A CONSTITUIÇãO N.o 39, DE 19&2

Altera a seção do texto constitucio.nal -referente· ao. Ministério
Públtco, tendo 'Parece,r oral contrá·rio, publicado no DCN de 11-3-83.

19

PROPOSTA DE 'EMENi.DA A CONS'I1ITUIÇAO N.o 40, iDE 1982

Determina que mn terço dos me-mbros dos Tribunals de Con
tas sejam nomeados mediante p.révia a·prova-ção em concuroo pú
blico, tendo Pa-recer eüntrário, sob n.o 1O'1/82-CN, ,pub'icado no
DCN de 10-8-'812.

2i

PROPOSTA. iDE EMENDA A CONSTITUIÇÃO N.o 412, DE 1'982
('Ilramitando em conjunt.o com a d'e n.o59, de 1~82)

Altera o Capítulo VII do Titulo I e o Título V, para: introduzir
o roegime de Governo 'Parla-menta[". tendo iPail"ecems, oob n D 9'5/&2
aN publicado no DCN de- 3-9-32, conbrári.o fi, !Proposta e à de
n.o' ~1I00, que -com ela Imamitou, e oral, publicado no DCN. de
17-3-83, tlontrário à proposta e à de n.O 59/82 que com ela tramIta.

21

PROPOSTA DEl EMENDA A CONSTITUIÇãO N.O 59, DE 1982
(Tramitando em conjunto com a -doe n.o 42, de 19&2)

Institui o. Sistema Pa.rlamentar de Governo, tendo Pal'ec.er oral,
puhlicado no DON de 17-3-83, contrário à Proposta e à de n.O 42/82
que com ela ,tramita.

22

PROPOSTA [)E EME'IDA A CONoSTITU'IÇAO N.o 43, DE 1!f82

Altera a redação d0 ia.rt. 1412 da CO!lliltituição Fedea:al, tendo
Parecer oral fa-vo:áv-e', publicado no DCN de 17-3-00.

23

PROPOSmA DE EMENDA A CON'STill'UIÇAO N.O 1:4, DE 198t2

Aitera o art. 184 da Constl-tuição, tendo. Pa:recer favorável, SQ·b
n.O lOQ/&2-C!N, publicado no nCN de 1'5-9-82.

24

PROPOSTA DE EMElNDA A CONSTITUrçAO N.o 4i5, DE 1982

Determina- que 29 modificações introduzid!as, dJuramte uma
Legíslatura, na legirslação eleitoral, somente poream vigO'I'ar a partir
da legislatura subseqüente, tendo parecer oral contrário, publicado
no DON de 18-3-8,3.

25

PROPOSTA DE EMENlDA A CONSTITUIÇÃO N.O 46, DE 1982

Acreõcenta § 5° 8JO a,rt. 15 da COnstituição Federal, te·ndo
Parecer oral contrárío, publicado no nCN de 23-3-83.

26

PROPOSTA DE ElMElNDA À CONSITITUIÇAO N.o 47, DE 19,82

Altera a redação do § 11 do art. 153 da Constituição F1edeTal,
tendo Parcc.er oral contrário, publicado no DON de 23-3-83.

27

PROPOSTA DE E:MENDA A CONSTITUIÇãO N.o 43, DE 19'82

Díspõe sobre a apolsentadoJ:ia dos servidores I}(}li.ciais oob o
regime e.,tatutário. e da Consolidação das Leis do Tmba1ho aos:
vinte e cinco an.os de serviço, acrescentando dize,reg ao art. 1&5
do texto constitucional no seu item XX, te-ndo Parecer favo,rá'V'el,
sob H.O 1"5/82-CN, publicado no nCN de 30-9-8-2.

Z8

PROPOSTA DE E.MIE1NDA À COINSTITUIÇÃO iN.o 49, IDE 1982

Dá nova redaçáo ao § 4.°, al:rescenta: parágraJfo e remnn.era
os atuais §§ 5.0 e 6.° do a:r:t. 144 da. Con&tituição Fledel'aJ., dispondo
sobre os vencimentos da magistratur,a, tendo !Parecc[' orail contJrá
rio, publicado no DCN de 24-3-83.

2~

PROPOSTA DEEMiElN[)A A GONSTITurÇAO N.o 50, DE 1982

Revoga a alínea c do parágrrufo único do art. 30 da Consti
tuição Federal, tendo Pa-recer favOorável, sob n.O 106/&2-iCN, publi
cado no DCN de 2-10-82.

30

PROIPOSrrA DEEMElNIDA A CONSTITUIÇÃO N.o 51, DE HJR2

IIlIstitui a JlWti.ça R11l'a~, tenfuJ PaJI'eeer favoráN-el, sob n.O
107I82-C]', publica1do no DCN de 7-10-82.

31

r'fROPOSTA DE EIv.l!EN:DA À CONSTITUIÇAO N.O :>2, iDE 1982

Dá nova r-edação ao a.rt. 101 da Cons.tituição Fede,ral, tendo
PareceJ: favorável, sob n.O 108/82-00, pubJi.ca.clo no DCN de 7-1082

32

PROPOSTA DE IEME::-TDA A CONSTITmçÃO N.o 53, DE 1982

Re,stabelece a red,ação que a aline,a d d.o § 1.0 do art. 144 tinha
anterimme,nte à Emenda n.O 7, de 1977, para o fim de devolver



Março de 1984 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Sexta-feira 9 0143

à Justiça; <:omum a competência para: processar e julgar militares
:pela pmtica die crimoo de' natureza civil tendo ·pa,recer oral
contráirio, pllbliea.do no DCN de 7-4~S3. '

33

PROPOSlrA DE EMENDA A CO'N'SlI'ITUIçÃO N.? 5'4, iDE 1982

Altera o aJ.'t. 153, § 10, da Constituição F1ede:l'aI, tendo P.arecex
favorável, sob n.O llDIB2-0N, Dubli·cado no DCN de 20-10-00.

34

PROPOSTA DE EMENDA A CONSfI'ITUIÇAO N.O 55, DE 1982

A1tera os caput dos. n;rts. !}5 e 96 da Oonstituição Feded'al,
tendo !E\are'cer 011a,1 contrano, pUlblicado no DON de 8-4-83.

35

PiROPOSTA [DE EMENDA, A CONISTITUIÇAO iN,o 56, iDE 1'982

Dispõe sobre a estaNlid&<ie dos serevidores da União dos Es
~llidoo e dos Mun.icíp1os, da administJr.ação direta ou indire·ta, que
a data da promulgação desiJa Emend~ já tenhMl1 cinco ou mais
a.no.s de serviço, continu.os ou não, tendo Pa.recer or.aJ fa:v'Orável,
pulbld.ca·do no DCN de 22-4-83.

36

BROPOSTA [DE EM;EamA A COJ.",,'STITUIÇAO N.o 57, iDIE 1900

Altera o llJrl. 184 da Constituição Federal, tendo Parecer oral
contrálrio, publica,do no DCN de 29-4-83.

37

PROPOSTA [DE EiMENlDA. A OONBTITUIÇAO N.o 58, DE 1982

Alte,roa a redação dos art.<>. 19, 2;1 e 23 da COn.s:tituiçã,o Fedell"a!,
tendo Pa,rece'!." ooraol favorável, publicaido no DON de 5-5-00.

38

PROPOSTA DE 'EMENDA A CONSTITUIÇAO N.o 00, iDE ll}OO

Dá nova redação ao § 3.° do art. 97 da Constituição Federal,
tendo Pal100BlI' ma·l favoa:áv,el, pU!bli:c'aido no D<J.N de 5-5-83.

39

BROP03TA DEElMElNDA A CONSTITUIÇAO N.o ~1, DE 1982

Altera a ainca d do Item III do art. 19 da ConlStituição Fe
.deral, vedando a instituição de imposto sobre a tinta preta des
tinada à impms.são do livro, do jornal e dos perlóclic.os, tendo
Pa;n~ceT era: contrário, publi:cado no DCN de 6-5-83.

40

BROPOSTA DE EMlEiNDA A CONBTITUIÇAO N,o 62, DE 19182

Altero:.t a redação do inciso I do art. 1615 doa Constituição Fe
deral, tend-o P!lIrecer ural favol"áv·el, publ1cado no DCN de 6-5-83.

41

PROPOSTA DE 'EMENDA A CONSTITUIÇAO N.o 63, iDE 1002
(Tramitando em conjunto com a de n,o 1, de 1900)

Restabelece a eleição direta p8.ll'a Prefeito e Vice-Plrefeito daIS
Capitais ele, Eoctados, t·endo Pa,recer oral, publicado no DCN de
12-5-83, favorável nos termos de Substitutivo que ofereoo e pe'a
pre,judici2lid!ade da 'f\ropoota n.o 1/83 qU>eoom ela t.I"amiJta e da
Emenda 11.0 1.

42

BROBOSTA iDE EM!END.Ai A CONSTITUIÇAO RO 1, [DE 1003
(Tramitando em coll'jU!t1Jto com. a 'de n.O 00', de 1002)

Altera a redação do § 1.0 do rurt. 1'1} daCOnstLtuição F1ederal
e a'0l"esc,enta § 6.° ao mesmo· artigo, tendo BaJl1OOeit' oral pela; pre-

judicLalidade, em viJ.'tude do Substitutivo apresenta.do à Proposta
n.o 63/82 QU'8 com ela tramita, publicado no DCN de 1'2-5-83.

43

p::WPOs'rA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO. N.o 2, IDE 1983
(Tramitando em conjunto com a de n.o 4, de 1983)

A.fteT.a o art. 00 da coawtit,uição Fedell'a!, tendo pa,reeer sob
n.O 55/83-,ON, publlcwdo no· DÓN de 14-5-83, pela aprova:ção da
P.ropoota e peJo arquiV'amentot, por prejudwaid·a, da de n.O 4/83
que corro ela tlramita.

44

iPROPOSTJl. DE ElMENDA A CONSTL'I1UIÇÃO N,o 4, :DE 1983
(Tramitando em c<mjunto oom a de n.O 2, de 1983)

·DLspõe sobl"e os J.'Ela,justes dos vencimentos dos funcionários
públic-os, tendo Pare,cer sob n,o 55/83-0N, pub:d.cado no DCN de
14-5-83, pelo a~uiYamento, por prejudiJCada, em vktud·e da aJI}ro
vagãod.a Proposta n.o 2/83 qU>e com ela tr!llmtta.

45

PROPOS'l1A [DE EMElNDA A CONSTlWUIÇAO N.o 3, iDE 1983

Dá nova redação ao .art. 1'5. § 3.°, alínea f, e ao al"t. :1'77, § 1.0,
da eon.stituigâo Fede·rM, tendo iParec€lr faworáv,el sob n.O30/83<-QN,
publicado no DON de 19-4-83.

46

PROPOSTA iDE EJMENn)A A CONSTITUIÇÃO N.o 5, DE 1983
(Tramit!lJndo em -conjunto com aIS de n.os 6, 8 e 20, de 1983.)

Dispõe sobre aeJeiç.ão direta pllIl"a PirClSidente· e v~dente
da. RiepúblLca.

Comissão Mista

Presidente: se·naodOJ." Itwma.r F1ranco
Vice-Pire.sidente: SeI1la!doa: Grubrlel Heirmes
Relator: Deputado Ernani Saty,ro

47

!PIROPOS'I1A DE iJSMEN[)A A CONISIIlL'lUIÇAO iN.o 6, iDE 1983
(T~a,mita:ndo em COOJJjUJ:'1to CO!Ill as de TI.os 5, 8 e 20, de 1003)

R€"1Dgla o :p8.Il'ágvwfo ÚilIIÍeo do art. 148 de texto cOI18titueionlll1.

48'

PiROPOSTA DE ;EiMENDA A 'OON8TJ.'I1U]ÇAO N.o 8, !DIE 1983
(Tramit!llndo em conjunto com as de n.Os 5-, 6 e 20, de 1983)

Est3!belece o sistema proporcional pa,ra a eleição da totalidade
dos membrOlS da Câma.ra dOIS Deputados e das AslSembléi,as Legis
~ativas.

49

PROPO&I1A DE EMEJN[)A A CONSTITUIÇAO N.o 20, DE 1983
(Tramitando em conjunto com as de n.Os ·5, 6 e 8, de 1983)

Estabelece que o iPresidente da República será eleito, em pleito
direto, .pela maioria absoluta dos votos válidos.

50

BROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N.O 7, DE 1983

Revoga os parágrafos 5.° e 6.° do art. 1.52 da vigente Consti
tui~ão da Repúlblica Federativa do Brasil, tendo Parti0ar oral con
trário, publicado no DCN de 30-9-83.

51
PROPOS'IlA DE ElMENDA A CONSTITUIÇÃO N.o 9, DE 1983

Altera o item TI do art. 176 da Constituição Federal, tendo
Parecer oral contrário, publicado no DCN de 30-9-83.
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52
PROPOS.'I1A DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N.O 10, DE 1983

Acrescenta item ao art. 1130 da Constituição Fed·eral tendo
Parecer favorável sob n.O 613/83-CN, publicado no DCN de 18-6-83,

53
PROP08'I1A DE EMEJNDA A CONSTITUIÇAO N.O 11, DE 1983

Dispõe sobre a transformação do Congresso N:::cional e:n Poder
Constituinte, ce 1.0 de janeiro de 19815 a 30 d·e janeiro de 1987.
- Dependendo de Parecer a ser proferido oralme.1te em plenário.

Comissão Mista

Presidente: Senador Fernando Henrique Cardoso
Vice-:Presidente: Senador Odacir Soares
Relator: Deputado Francisco Benjamim

54
PROPOS'I1A DE mMENDA À CONSTITUIÇAO N.O 12, DE 1983

DiJ3põ€ sobre a alteração do art. 217 da Constituição da Repú
blica Federativa do Brasil, tendo Parec,er favorável, sob n.o
108/83-0N, publicado no DCN de 28-9-83,

55

'PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N.o 13. DE 1983

AcreSCenta disposltivo à Constituição, tendo Parecer favorável
sob n.O G'J/S:3-0N, publicado no DCN de 2-8-83.

56

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO N,o 15. DE 1983
(Tramitação em conjunto com a de n.O 16, de 1983)

Revoga os dispositivos qulô restring·em a autonomia dos muni
cípios brasileiros e dá nova organização política ao Distrito Federal,
tendo Parecer, sob n.O 9·5, de 1983-CN, publicado no DCN de 6-9-83,
pela aprovação do art. 1.0 e rejeição do restante, e pela prejudi
cialidac'e dQ Proposta de nO 16/8'3, que com ela tramita.

57

PR,oPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N.a 16, DE 1983
(Tramitando em conjunto com a de n.O 15, de 198:n

Restabelec0 eleiçõcs diretas para prefeitos dos municípios que
especifica. criQ a representação política do Distrito Federal e (',
outras providências, tendo Parecer, sob n.O n'5 de 1983-CN, publi
cado no DCN de 6-9-83, pela pre,iudiciaCidade, em virtude da apro
vação. em parte, da Propo.,ta de n.O 15/83, que com ela tramita.

58

PRCJlPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO N.O 17, DE 1933

Acrescenta às Disposições Transitórias para introduzir o regi
me de governo parlamentar.

Comissão !\'lIsta

Presidente: Deputado Jorg,e ViQnna
Vice-Presidente: Deputado Celso Barros
Relator: Senador Jorge Bornham:en

59

PROPOSTA DE EMElNDcA A CONSTITUIÇÃO N.o 18, DE 1983

Altera os arts. 4.°. item II e o art, 5.° da Constituição Fed·er.J.
tendo iPar€cer favorável, sob n.O 93/8-3-GN, publicado no DC!'! ele
3-9-83.

60

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇilO N.o 19, DE 19&3

Estende aos Deputados Estaduais e aos Vereadores a inviola
bilidade no ex·ercício do mandato. tendo Parecer favorável sob n."
126/83-CN, publicado no DCN de 22-10-83.

61

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUiÇ1l.0 N,o 21, Ué, 1:)"3

Incorpora ao texto constitucional a Declaração univC'sal, do~
Direitos Humanos, aprovada. pela ONU, tendo par·ecer favoravel,
sob n.O 90/S3-0rN, publicado no DCN de 31-8-83.

62

PROPOSTA DE E:MENDA A CONSTITUIÇÃO N.o 25, DE 1983

Acrescenta dispositivo ao art. 102 da Constituiçi' o Federal, ~n

do parecer favorável, sob n.O 107/83-GN, publicado no DC de
23-9-83.

63

PROPOSTA DE ·EMENDA A CONSTITUIÇÃO N.O 26, DE 1a33

Devolve à Justica Comum a competência para processar e
julgar os integrantes das Polícias Militares e Corpo de Bom:)eirQ3
pela prática de crimes de natureza civil, - Depend·zndo de P3.rece;
a ser proferido oralmente em Plenário.

Comissão Mista

Presidente: Senador Hélio Gueiros
Vice-Presidente: Se;lador João CQstelo
Relator: Deputado Maçao Tadano

64

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUICAO N.o 27 DE 1nS3
(Tramitando em conjunto com a de'n.O 45, de 1933 I

Extirpa do texto constitucional os dispositivO' qne permitem
ao Poder Executivo a expedição de decretos-leis.

Comissão Mista
Presidente: Deputado Darcy Passos
Vice-Pre,,;idente: Deputado Gom€s da Silva
Relator: Senador Marcondes Gadelha

65

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUICÃO N.O 45 DE 1983
(Tramitação em conjunto com a de'n.o 27, de' 19(3)

Revoga o inciso V do art. 46 e o art. 55 da Constituição Federal

66

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N.o 23, DE 1933

Dá nova r,edação ao § 1.0 do art. 104 da Constituição, facul
tando ao parlamentar a opção €ntre os rendimento,; da parte
fixa dos subsídios e os relativos em emprego, cargo ou função.
tendo Parecer favorável, sob n.o 118/&3-0N, publicado no DCN
de 8-10-83.

67

PROPOSTA DE ElMElNID'A A CONSTITUIÇÃO N.o 2'9, DE 1983
(Tramitando em conjunto com a de n.O 36, de 1983)

Introduz alteracões no art. 60 da Constituicão Federal, insti
tuindo o critério de regionalização na lei orçamentária anual da
União. - Dependendo de Parecer a s·er ,proferido oralmente em
Plenário.

Comissão Mista

Presidente: Deputado Antõnio Câmara
Vice-Presidente: Deputado Leur Lomanto
Relator: Senador João Lobo

68

.pROPOSTA DE ElMEiNDA À CONISTITUI·çnO N.O 3ü, DE 1983
(Tramitando em conjunto com a de n.O 29 de 1983)

Introduz alteracão na Constituicão Federal na parte relativp.
ao Orçamento, visando regionalizar' a fixaç3.0 da de&pesa OJ'(. '1

mentária.
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69

PROPOSTA DE ElMENDA À CONSTITUIÇAO N.o :iD, DE 1983

Acrescenta parágrafo único ao art. 84 da Comtituiçpo. dis
pondo sobre a escolha de Ministros de Estado, tendo Parecer f.l,
vorável, sob TI.O 119/00-ON, puJblicado no DCN de 8-10-83.

70

BROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N.o 31, DE 1:333

Acrescenta dis~ositivo às disposições transitórias da Con.s li
tUição de modo a tornar inaplicáveis aos detentores de mandatos
legislativos, pelo praw que menciona, os dispositivos concern2nt~s
à fidelidade partidária.

Comissão Mista

PresidBnte: Djalma Falcão
Vice-Presidente: Deputado Gonzaga Vasconcelos
Relator: Senador Marcondes Gadelha

71

PROPOSTA DE EMIDNiDA À CONSTITUIÇAO N.O 31,2, DE 1983
(Tramitando em conjunto com a de n.O 37, de 1983)

iDispõe sobre programas de combate à seca do Nordeste. 
Dependendo de Parecer a ser proferido oralmente em Plenário.

Comissão Mista

Presidente: Senador Alberto Silva
Vice-Presidente: Senador Jorge Kalume
Relator: Deputado Ohristovam Chiaradia

72

PROPOOTA DE EMENDA À CO~ST1TUIÇAO N.o 37, DE 1983
(Tramitando em conjunto com a de n.O 32. de 19'83)

Restabelece a destinacão constitucional de três por c-onto da
renda tributária na execução do plano de defesa contra os efeitos
da s·eca do Nordeste.

73

PRoroB,TA DE EJMENDA A CONSTITUIÇAO N.o 33 DE 1983
Altera a redação do § 5.° do art. 152 da con5tituiÇão FedBral.

tendo Parecer contrário, sob n.o 127/83-CN, publIcado no DCN de
26-10-83.

74

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇAO N.o 34, DE 1983

Dá nova redação a alínea a do parágrafo único do art. 15<1 da
Constituição Federal.

Comissão Mista

'Presidente: Senador Mário Maia
Vice-Presidente: Senador Carlos .'lIberto
Relator: Deputado Gomes da Silva

75
PROPOST.A DE ElMEJN'DA À GONSTITUIÇAO N.o 35, DE 1983
Dispõe que a nomeação dos Governadores dos Territérios de

verá ser feita a partir de indicação pelos Deputados F'3c'"rais do
respectivo Território, tendo Parerer favorável, sob 11.° 12H8G-CN.
publicado no DCN de 21-10-e3.

76

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇAO N.o 41, DE 1)83

"Altera o § 3.° do art. 17 da Constituição Federal, dispondo
sobre a nomeação de Prefeitos nos Territórios Federais".

77
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTlTUIÇAO N,o 43/83.

"Altera o capítulo lU, no item I do art. 13, para introduzir
as imunidades Parlamentares para os Deputados Estaduais e Ve
readores'''. - Autor: Dep. Dilson Fanchin.

Comissão Mista

Presidente: Senador Affonso Camargo
Vice-1Presidente: Senador Octavio Cardoso
Relator: Deputado Tapety Júnior

78
PROPOSTAS DE EMENDA À CONSTITUIÇAO N.oS 44 e 47, DE 1983

"Suprime o artigo 57 da Constituição Federal". - Autor: Dep.
Lélio Souza.

Comissão Mista

PresidBnte: Deputado Nelson Aguiar
Vice-Presidente: Deputado Maçao Tadano
Relator: Senador Gabriel Hermes

Calendário

Dias 1.°, 2, 3, 4, 5-12-83, 1.°, 2 e 9-3-84 - Apresentação das
emendas perante a Comissão.

11 - PROJETO DE RESOLUÇAO

79

PROJIETO DE RJESOLUÇAO N.o 1. DE 193·2-CN

DeIBga poderes ao Presidente da República para elaboraç~lo

de lei criando a Secretaria Especial para Assuntos da Região
Amazônica - SEI&RJA. (Oriundo da Proposta de Delegação L~gis

lativa n.O 7, de 1980, que tramitou em conjunto com as de n.os 4
e 5 de 1980 - ParBcer n.o 7/82-00, publicado no DCN de 23-3-32'.

80

PiROJ1ETO DE RrnlSOLUÇAO N.O 1, DE 19<813-CN

Propõe a delegação de poderes ao Sr. Pr·esid·ente da Repúlblica
para a elaboração de lei dispondo sobre a reestruturação dos Mi
nisllérios da Satúde e da Previdência e Assistência Social. iOriunclo
da pro.posta de Delegação Legislativa n.O 6, de 1980 - Parecer
n.O 1,983/83-0N, publicado no DON de 15-11-83).

81

PRO~O DE R®SOLUÇAO N.o 2. DE 1983-CN

Delega poderes ao Presidente da República para elaboração
de lei para criação do Ministério do Desenvolvimento do Nor

_ deste, e dá outras providências. (Oriundo da Proposta de Dalegaçã'J
Legislativa n.O 3, de 19·80 - Parecer n.O 19<5/83-CN, publicc,do no
DCN de 19-11-83.)

82

PROJETO DE RESOliUÇAO N.o 3, DE 1983

Delega poderes ao Presidente da República para elaboração
de lei estendendo ao trabalhador rural os benefícios da. Previ
dência Social e da Legislação do Trabalho. (Oriundo da Proposta
de Delegação Legislativa n.O 1, de 1983 - Parecer n.O 206, de
1983-CN, publicado no nCN de 2-12-83).

111 - PROPOSTAS DE DELEGAÇAO LEGISLATIVA

83
PROPOSTA DE DELEGAÇãO LEGI'SLATIVA N.o 4, DE 1979

"Propõe delegação de poderes ao Presidente da Repúblíea para
elaboração de lei, criando o Ministério da Produção Animal. e
determinando outras pro·vidências."

Comissão Mista

Presidente: Deputado GBraldo Fleming
Vice-lPresidente: Deputado Francisco Benjamim
Relator: Senador Benedito Canelas

84
PROPOSTA DE DEliEGAÇAO LEGISLATIVA N.o 5, DE 1979

"Propõe delegação de poderes ao Presidente da República para
elaboração de lei dispondo sobre o desdobramBnto do Ministério
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Comissão Mista

Presidente: Senador Alberto Silva
Vice-Presidente: Senador Murilo Badaró
Relator: Deputado Nelson Morro

das Minas e Energia em lV.inistério das Minas e Ministério de
Energia", tendo parecer contrário, sob n.O 192/33-CN, publicado no
DCN de 15-11-83.

85

PROPOSTA DE DELEGAÇL.O LEGISLATIVA N.O 6, DE 19,79
(Tramitando em conjunto com as de n.OS 7 e 8, de 1979)

"Pro'Põe delegação de poderes ao Presidente da República para
elaboração de lei, criando o Ministério da Família e do Menor."

Comissão Mista

Presidente: Deputada Júnia Marise
Vic·e-Presidente: Deputado Leur Lomanto
Relator: Senador Almir Pinto

86

PROPOS11A DE DELEGAÇAO LEGIiSLATIVA N.O 7, DE 1979
(Tramitando ,em conjunto com as de n.o, 6 e 8, de 1979)

"Propõe delegação de poderes ao Presidente da República para
elaboração de lei, dispondo sobre a criação do Ministério da Mulher
e da Criança."

8'7

PROPOS1\A DE DELEGAÇAO LEGISLATIVA N.O 8, D~ 1979
(Tramitando em conjunto com as de n.os 6 ,e 7, de 19791

"'Propõe delegação de poderes ao Presidente da Repúb~ica para
elaboração de lei criando o Ministério da Família e do Menor."

88

PROPOSTA DE DEIJEGAÇAO LEGISLATIVA N.o 3, DE HJ8ü

"Propõe delegação de poderes ao Presidente d::\ ~epúbLca para
criacão do Ministério do Desenvolvimento do Nordeste, e di outras
providências."

89

PROPOSTA DE DELEGAÇÃO LEGISilJATIVA N.o 1, DE 1982

"(Propõe delegação de poderes ao Presidente da República p:lE
elaboração de lei dispondo sobre a criação do Ministério do Abas
tecimento."

Comissão Mista

<Presidente: Deputado Oswaldo Lima Filho
Vice-Presidente: Deputado Júlio Martins
Relator: Senador Lenoir Vargas

90

PROPOSTA DE DELEGAÇÃO LEGISLATIVA N.o 1, DE 19·83

"Propõe delegação de poderes ao Presidente da República para
elaboração de lei estendendo ao trabalhador rural os benefícios da
Previdência Social. e da Legislação do Trabalho."

Comissão Mista

Presidente: Senador Alfredo Campos
Vice-Presidente: Senador Guilherme Palmeira
Relator: Deputado Edme Tavares

IV - PROJETO DE LEI

91

PROJ,ETO DE LEI N.o 18-0N/&3

"Regula o exercício da Profissão de Aeronauta, e dá outra"
providências." Autor: PE (Mens. n.o 141-CN/83.)

Comissão Mista

Presidente: Deputado Flávio Bierrembach
Vice-Presidente: Deputado Baltazar de Bem c Canto
Relator: Senador Almir Pinto

Prazo na Comissão - até dia 13-3-84.

Prazo no Congresso -- até dia 2-4-84 (Const.., art. 51. ~ 2.0
),

V - MENSAGENS RE'FERENTES 1\ DECRETOS-LEIS

92

MENSAGEM N.O 1?-8. DE 19S3-CN

Submete à delilberação do Congresso Nacional o texto do De·
ereto-lei n.O 2,063, de 6 de outubro de 1983, que "dispõe sobre
multas a serem aplicadas por infrações à regulamentação para
execução do serviço de transporte rodoviário de cargas ou produtos
:perigosos e dá outras providências". (Mensagem n.O 375/73. na
origem,)

Proj. Dac. Leg. n.O 107-CN/83 (Parecer nO 194/83 - DCN II
de 17-11-83J.

Prazo: até dia 19-3-81,

93

Ivl:ENSIAG:ElM !'f,0 137-CN/83

"Submete à deliberação do CongreBso Nacional o texto do
Decreto-lei n,O 2.066, de 27 de outubro de 1983, que "autoriza
remissão de créditos relativos ao imposto sobr,e a propriedade ter
ritorial rural e à contribuição dos que exercem atividades rurais,
dispensa da taxa de serviços cadastrais e cancelamento dos débitos
de contribuição sindical rural",

Proj. Dec. Leg. n.O1l0-CN/83 (Parecer n.O2ü7-CN/83 - DCN II
de 2-12-83).

Prazo

Até dia 16-4-84 - no Congresso Nacional. (C'on.~t" art. 55. ~ L")

94

MENSAGEM N.O 13S-CN/83

"Submete à deliberação do congresso Nacional o texLo do
Decreto-lei n.O 2.067, de 9 de novembro de 1983, que "altera a~

tabelas do imposto de renda incidente na fonte sobre rendimentos
do trabalho."

Proj. Dec. Leg. n.O 111-CN/83 (Parecer n.o 208-CN/83 - DCN II
de 2-12-83),

Prazo (Const., art. 55, § 1.0) - até 16-4-84

95

MENSAGEM N.O 13lJ-CN/83

"Submete à delilberação do Congresso Nacional o texto do De
creto-lei n,o 2.068, de 9 de novembro de 1983. que "altara a Iegi~

lação da taxa rodoviária única e dá outras providencia0":' Aut.or:
PE (IMens. n.O 4101/00).

Comissão Mista

Presidente: Deputado Joaquim Roriz
Vice-Presidente: Deputado Estevam Galvão
Relator: Senador Guilherme Palmeira

Prazo

Até día 12-3-84 - na Comissão Mista.

Até dia 16-4-84 - no Congresso Nacional (Const., art. 55. ~ 1.0)

96

MENS.AGEM N.o 140-GN/83

"Submete à deliberação do Congresw Nacional o texto do
Decreto-lei n.O 2.069, de 10 dp novembro de 1983, que "autoriza
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a elevação do capital do Banco Nacional de Desenvolvimento Eco
nômico e Social - BNDES, e dá outras providêncIa,,;." Aut,or: 1'1';
(Mens, n,O 418/83).

Comissào Mista

Presidente: Senador Enéas Faria
Vice-Presidente: Senador Almir Pinto
Relator: Deputado Luiz Fayet

Prazo

Até dia 12-3-84 - na Comissão Mista.

Até dia 16-4-84 - no Congresso Nacional <Const.. art. 5,5, § Lé'I

VI - VETOS

97

Veto Total

PROJETO DE LE,I N.O 881, DE 1970

"Regula o exercício da profissão de Técnico em Planejamento
Turistico e determina outras providências." (Mensagem número
129j83-CN.) - Relatório n.O l5-CN/83 - DCN Il de 17-11-83,

Prazo no Congresso Nacional: até 7-3-84.

98

Veto Total

PROJETO DE LEI N.o 2.284, DE 1983

"Concede autorização, a titulo precário, para que os atuais
garimpeiros continuem exeplorando o ouro de Serra pelada, e deter
mina ontras providências". (Mensag,em n,O 132/83-CN,) Relatório
n.o 14-0Nj83 - DCN Il 15-11-83.

Prazo no Congresso Nacional: até 12-3-84.

99

Veto Parcial

PROJETO DE LEI N,o 9, DE 19,83-CN

Dispõe sobre a eleição para Prefeito e Vice-Prefeito em Muni
cípios que forem descaracterizados como d,e interesse da segurança
nacional. (Mensagem n.O 134j83-CNl. - Relatório n.O 16-CNj83

DCN II de 18-11-83.

Prazo no Congresso Nacional - até 12-3-84.

100

Veto Parcial

PROJETO DE LEI N.o 6.717, DE 1982

Altera a redação da Lei n.O 6.686, de 11 de setembro de 1979,
que dispõe sobre o exercicio da análise clínico-laboratorial e de
termina outras providências, tendo Relatório, sob n.O 17/83-CN.
publicado no nCN de 26-11-83. (Mensagem n.o 133/83-CN,)

Prazo no Congl'esso Nacional - até 12-3-84.

101

Veto Total

PROJETO DiE LEI DA CAJMA'R'A N,o 3.225, DE 1980

Dispõe sobre a jornada de trabalho nos serviços de enferma
gem e dá outras providências. (Mensagem n.o l3'6/83-CN.)

Comissão Mista

Presidente: Senador Pedro Simon
Vice-Presidente: Senador Jutahy Magalhães
Relator: Deputado Francisco Rollemberg

Prazo no Congresso Nacional - até 30-3-84.

VI!! - Levallla-se a Sessão às 17 lzoras e 50 minutos.

DISCURSO DO DEPUTADO ARTHUR
VIRGfUO NETO, PROFERIDO NA SESSÃO
ORDINÁRIA IJE! DE MARÇO DE 1983.

O SR. ARTHUR VIRGlLIO NETO (PMDB - AM.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputa
dos. preciso registrar para a Casa e fazer ver à Naçào que
a visita do Sr. General João Baptista Figueiredo ao meu
Estado, o Amazonas, à minha Capital, Manaus, cobriu
se do mais retum bante fracasso, em que pese ao esforços
dcspendidos, a meu ver ilcgítima e equivocadamente,
pelo Governador do meu partido, Sr. Gilberto Mestri
nho 1 e em que pese ao esforços tam bém gastos e eu diria
até perdidos pelo Superintendente da Zona Franca de
Manaus. Houve até mesmo um trabalho de indução
sobre funcionários, sobre trabalhadores do Distrito In
dustrialmas, ainda assim, sequer três mil pessoas foram
li praça pública ouvir o Presidente indireto desta Re
pública estupefata, ele que pouco ou nda tinha a dizer.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, seria de fato Uma de
monstração de pouca inteligência, de falta de Incidez do
meu povo se fosse às ruas saudar efusivamen!~, a pedido
do Governador ou de quem quer que seja, a in Ilação de
213% ao ano: se fossem os amazonenses saudar a falên
cia do País, a submissão do FMI, o jogo de empurra, o
jogo do puxa-encolhe, que quer fazer o possível e o im
possível para que o Brasil não reconquiste plenamente
sua libcrdade.

Nós, do Amazonas, que temos a tradição de legenda
pejo índio Ajuricaba, cm sua epopéia anticolonialista:
que temos farta e generosa tradição de luta operária, de
luta sindical, de luta política, evidentemente que não
iriam os abraçar alguém que se tem portado como nosso

adversário, para não dizermos, cruamente, como nosso
inimigo.

O Amazonas deu sua resposta ao Governador, que
agiu politicamcnte de modo equivocado. Deu sua res
posta incisiva e contundente. Simplesmente os funcio
n6rios, os trabalhadores de todos os setores de atividade
económica do Estado se recusaram a receber o Sr. Gene
ral João Baptista Figueiredo. A praça ficou vazia. Nos
palanques é quc havia mais gcnte, os aúlieos se acotove
lando e elogiando a escravidão que o BNH e a correçào
monetária impõcm aos mutuítrios traídos no roubo da
casa própria.

Sr. Presidente, este o registro que faço à Casa e à
Nação, mais uma vez lembrando quc o povo do Amazo
nas é mesmo indomável. Ele resiste da maneira que po
de, resiste sempre e acaba de resistir mais uma vez, viran
do as costas ao Presidente que tem ignorado a Amazô
nia, a não ser quando sc trata de negociá-Ia e pisoteá-Ia.

DISCURSO DO DEPUTADO VALMOR GIA
VARIl'vA PROFERIDO NA SESSÃO ORDI
NÁRIA DE 7 DE MARÇO DE 1983

O SR. VALMOR GIAVARINA (PMDB - PRo Sem
revisão do orador) - Sr. Presidente e Srs. Deputados,
ouvi, com muita atenção, o pronunciamento do Líder do
PDS, Deputado Nilson Gibson. atacando, contundente
mente, a figura de um colega Parlamentar, meu colega de
bancada, o Deputado João Cunha. O que me traz a esta
tribuna, hoje, não é exatamente esse assunto, mas o
PMD B não poderia ficar calado diante do incisivo dis
curso proferido pelo nobre Líder. Quero dizer, como já
disse à imprensa o Presidente nacional do meu Partido,

Deputado Ulysses Guimarães, que não endossamos o
discusro do Deputado João Cunha. Como afirmou, há
instantes, o Deputado Artur Virgílio Neto, talvez pense
mos da mesma forma, porém, há uma diferença de estilo
entre nós, ao expressarmos o mesmo pensamento. Quero
deixar bem claro que o PMDB, mesmo não encampando
o discurso do Deputado João Cunha, jamais deixará de
oferecer-lhe todos os instrumentos de que possa necessi
tar para promover sua defesa. O Deputado João Cunha
fará sua defcsa, neste Parlamento, tenham certeza, e para
tal não lhe falta estro, talento e competência. E no tribu
nal, ele também a fará com maestria, no momento opor
tuno. Ocorre que ainda não começou a instrução crimi
nal, pelo que sei. Há apenas a notícia de uma denúncia
- nem sei se recebida - por crime de injúria, previsto
no Código Penal.

Mas, o que me causou espécie, nobre Deputado Nil
son Gibson, foi à casuísmo, sempre presente nos seus
discursos: V. Ex' ê um homem brilhante, culto e sagaz, e.
mesmo assim, foi estribar-se em palavras de homens da
Oposição para evidenciar o crime que teria sido cometi
do pelo colega de São Paulo. V. Ex' citou - e com muito
respeito - o Governador dc Minas Gerais, como sendo
uma das inteligéncias mais brilhantes deste País. Citou
tambêm o Governador de meu Estado, José Richa, com
a mesma deferência. Citou o Governador do Rio de Ja
neiro, Leonel Brizola, o Líder do PMDB, Freitas Nobrc,
e o Presidente nacional de meu partido: Ulysses Guima
rães. Por lim, citou o Vice-líder de nossa bancada, Depu
tado Egídio Ferreira Lima. E citou-os a todos como
exemplo, de homens de bem. quc teriam criticado o dis
curso do Deputado João Cunha. V. Ex' está seguindo as
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pegadas desses homens (Tancredo, Richa, Brizola, Frei
tas. Egídio e tantos outros). mas só com relação a esse
episódio. Por que V. Ex' não aproveita e os segue tam
bém no grande episódio naeional que vivemos, na luta
que desenvolvemos pelas eleições diretas já? V. Ex' os
toma como exemplo apenas num fato que lhe interessa.
Eis aí o casuísmo.

Concedo o aparte a V. Ex', com muito prazer.

o Sr. Nilson Gibson - Nobre Deputado Walber Gui
maràes...

o SR. VALMOR GIAVARINA - Pois não, Deputa
do Jorge Arbage ...

o Sr. Nilson Gibson - Perdoe-me. Não houve ne
nhum demérito na troca de nomes. Aliás. nobre Deputa
do ValmOf Giavarina, V. Ex' é um dos Parlamentares
que realmente mais respeito nesta Casa, pela sua cultura,
pela sua bravura e assuduidade, principalmente na Co
missão .de Justiça, da qual V. Ex' é um dos luminares.
Coloco V. Ex\! como casuísmo - o casuísmo não é nos
so, mas de V. Ex' - o fato de que eu teria repetido essas
colocações de ilustres representantes das oposições e dei
xado, em outras oportunidades, de seguir aqueles lumi
nares. Nobre Deputado Vai mor Giavarinu1 apenas gos
taria de esclarecer que eu realmente trouxe depoimentos
de homens vinculados ao Deputado João Cunba, pela fi
liação partidária, para mostrar que nem eles (exetuando
o Governador do Rio de Janeiro, que éde outro Partido)
apoiam as palavras do Deputado João Cunha, e estão
criticando seu comportamento inoportuno. Também V.
E\', tenho certeza, não o apóia. V. Ex' jamais diria o
mesmo, dada sua conduta parlamentar à altura e seu de
sempenho como político. Jamais cairia nesse erro. Ê a
terceira vez que O Deputado João Cunha cai nesse abis
mo, nessa posiçào, nesse ilícito penal caracterizado em
decorrência de seu desabusado comportamento.

o SR. VALMOR GIAVARINA - Muito obrigado
pelo aparte, nobre Deputado...

o Sr. Nilson Gibson - Gostaria de dizer, para encer
rar, que quando vim à tribuna, hoje, acertado com o
lider do meo Partido, para prestar solidariedadc ao Pre
sidcnte da República e criticar o comportamento incor
reto e indevido do Deputado João Cunha, comuniquei à
liderança do PMDB que o faria. Portanto, não foi apa
nhada de surpresa a liderança do maior partido de opo
siçiío, ao qual aqucle Deputado pertencc.

o SR. VALMOR GIAVARINA -Sei disso, Deputa
do. E ninguém se disse surpreso. Tanto é que estou aqui,
exatamente para responder a V. Ex'

Nobre Depntado, o que eu quero dizer, para encerrar
minha passagem pela tribuna, quanto a este assunto, é
que o PMDB niío jogará um colega, um Parlamentar,
um companheiro, na cova dos leões, como está a preten
der V. Ex'. Aebamos, isto sim, que esse fato é pequeno
demais, dentro do contexto nacional, no momento polí
tico que vivemos, para desviar a nossa atenção do maior
objetivo nacional, a eleição direta.

Ouço com prazer o nobre Deputado Sinval Guazzelí.

o Sr. Sinval Guazzelli - Exatamente! Tem V. Ex' ra
zão quando diz que se trata de um episódio isolado. O
que devemos registrar nesta hora, nobre Deputado Val
mor Giavarina. é que na campanha de mobilização pelas
eleições dirctas para a Presidência da República, que as
Oposições desencadearam por todo o País, reunindo
multidões em praça pública - mais de duzentas mil pes
soas em Sào Paulo e cerca de trezentas mil pessoas em
Belo Horizonte - tudo se desdobrou dentro de um cli
ma de respeito à ordem pública. Nunca se registrou na
história deste País, tanto povo coneentrado em praça
pública, sem um só desrespeito, sem um só arranhão à
ordem pública. Dai por que assiste razão a V. Ex' quan-
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do afirma que esse episódio isolado em nada pode com R

prometer a repercussão c a importáncia da mobilização
da gente brasileira, da Nação brasileira, na praça públi
ca, reivindicando o direito de eleger o futuro Presidente
da República.

o SR. VALMOR GIAVARINA - Muito obrigado,
Deputado Sinval Guazze!li, que tanto honra o grande
Estado do Rio Grande do Sul.

Mas, Sr. Presidente e Srs. Deputados, tenho em mi
nhas mãos o jornal Correio Braziliense, ediçiío de do
mingo, dia 4 de março de 1984, que traz a seguinte man
chete: "Figueiredo não dará Urnas a Radicais." O subtí
tulo diz: "O Presidente insiste nas indiretas para impedir
a Eleição de Aproveitadores da Crise." Leio pequeno tre
cho da matéria de primeira página:

"O Presidente Figueiredo não vai abrir mão de
que seu sucessor seja eleito pelo Colégio Eleitoral.
scO"undo tem manifestado nos últimos dias em coo
~e~sas informais com os amigos, pois, para ele, a
realizução das eleições diretas, neste momento, so
mente beneficiaria os radicais, que se aproveitariam
da gravidade da crise sócÍo-econômica que atinge o
Pais."

Sr. Presidente, Srs. Deputados, pelo menos uma ex
pressão, "aproveitadores da crise", aparece neste jornal
entre aspas e, como não me é lícito duvidar da idoneida
de do jornal Correio Braziliense, tenho a como dita pelo
próprio Presidente da República. Em outras palavras,
além de chamar a todos nós de radicais, porque não con
cordamos com o assalto à Nação, que é feito dia e noite,
todos os dias e todas as noites - por isso queremos o
povo no poder - quer agora S. Ex' nos punir, a todos
n6s da Oposição, a um segmento conseqüente do PDS e
a cerca de 90 por cento do povo brasileiro, por pecadas
cometidos em seu governo e pelos governos revolucio
nários que antecederam ao seu.

Ê momento, Sr. Presidente, de se fazer aqui uma inda
gação: afinal de contas, quem é o pai da crise'! Quem
ocasionou tudo isso'> Quem desgovernou este País du
rante todos esses 20 anos de ditocracia? Quem transfor
mou este Pais do futuro, este gigante "dormeeido,no im
potente paraplégico que mal consegue arrastar-se em di
reçào ao seu futuro'! Que gigante é esse, Sr. Presidente e
Srs. Deputados'? Que poténcia é essa, que milagre brasi
leiro é esse que delega à História tamanho acervo de des
calabros inomináveis'?

Ouço, com prazer, o nobre Deputado amazonense,
Arthur Virgílio Neto.

o Sr. Arthur Virgílio Neto - Nobre Deputado Val
mor Giavarina, na incisiva peça que V. Ex' nos apresen
ta, chego a temer que estejamos sendo, de certa forma,
injustos com o Presidente Figueiredo, porque, nesse ro
sário de equívocos económieos e políticos de seu gover
no, creio que ele pode até não ter pensado em nós, do
PMDB, do PT, do PDT, das Oposições, quando falou
em urnas para dar vitória aos aproveitadores da crise.
Talvez, num inesperado acesso de patriotismo, o Gene
ral Figueiredo esteja pensando que alguma pesquisa que
lhe tenha chegado às mãos seja verídica. E que essa pes
quisa aponte como vitoriosos em eleições diretas, o Sr.
Andreazza ou o Sr. Delfin Netto.

O Presidente deve estar temeroso da vitória de um des
ses dois Ministros que, em minha opinião, são dois exí
mios aproveitadores da crise por que passa a Nação bra
sileira.

O SR. VALMOR GIAVARINA - V. Ex' coloca bem
a questão, nobre Deputado. E eu me permito, depois da
honra de ouvi-lo, dar só mais um passo no desenvolvi
mento de meu raciocínio. e· continuar perguntando:
Quem é o responsável ou quem são os responsáveis por
toda essa divida" A dívida externa, a dívida interna, a
dívida sodal e a dívida política, de que nos falou tantas
vezes o grande brasileiro Teotônio Vilela, que feebou os
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olhos para e~te mundo, amargurado e entristecido. por
não haver assistido sequer ao início de seu resgate?

Os números estào ai, Srs. Deputados, crescendo assus
tadoramente. São 40 milbões de brasileiros vivendo na
mais absoluta miséria - ai está a crise: são 6, 7. talvez 8
milhões de brasileiros desempregados, cborando a pró
pria fome e a fome de seus filhos-aí está a erisc: são 12
milhões de famílias sem acesso à terra - aí está a crise;
são 20 milhões de brasileiros analfabetos. 12 milhões de
crianças sem escola, 25 milhôes de "bóias-frias", outro
tanto de favelados. 30 milhões de menores carentes e 10
milhcles de crianças abandonadas - aí está a crise. E
tudo isso por culpa de quemO Qual a causa disso tudo"
Por causa das Oposições, que reclamam eleições diretas
ou por culpa dos governos ilegitimos, carentes do batis
mo democrútico das urnas e, por isso mesmo, insensíveis

a toda essa realidade. que não passa pelas janelas do pa
lúcio ou das mansõeso

Sr. Presidente, Srs. Deputados, é de eurial sabença que
o social depende diretamente do económieo. Quero dizer
que uma casa cconômicamente falida se destina aos mais
completo desequilibrio social. E que um País económica
mente desarrumado acaba por devastar o que lhe resta
de socialmente estável.

Scm contar a nossa dívida interna, que é muito mais
séria, está aí a nossa impagável dívida externa, que já
atinge a casa dos 102 bilhões de dôlares, canalizando
para O exterior, em juros e serviços. toda nossa produção
de soja, toda nossa produção de milho, enfim, toda nos
sa produção de alimentos. E, num dos principais celeiros
do mundo, que é (1 Brasil, morre-se de fome~ porque só
piantamos dólares. Exportamos carne fresca, e importa
mos, como aconteceu recentemente, carne podre ou em

vias de decomposição - carne que os espanhois não
con::-;eguiram vender e que durante quatro anos vagou
pelos portos do mundo inteiro. Mas os portos do Brasil
estavam abcrlôs à carne apodrecida.

Sr. Presidente. e quando se fala em moratória de nossa
dívida externa. para solucionar a questão, para que pos
samos rcaquecer a nossa economia congelada, para evi
tar o sucatamento de nossa indústria cambaleante e para
gerar milhares de empregos à nossa gente, vcm, lú das
bandas do Palácio, aquela mesma ladainha, aquele mes
mo falso pudor de falsa donzela (ou falso donzelo) a nos
dizer que moratória é calote, e que somos um País respei
túvel.

Tenha-se em mente, Sr. Presidente, o exemplo que vou
oferecer: um chefe de família ganha, digamos, eem mil
cruzeiros por més e, de repente, por motivos imperiosos,
por motivos alheios à sua Yontade~ vê-se obrigado a con

trair. no banco. um empréstimo de um milhão de cruzei
ros. A partir desse momento, portanto, esse chefe de
família passa a dever ao banco, no minimo, cem mil cru
zeiros de juros por mês. Chega o fim do mês e assalta-o a
seguinte dúvida: ou paga ao banco, para não passar por
caloteiro, e deixa seus filhos que morram de fome, ou ali
menta seus filbos e vai propor ao baneo a sua moratória.
Que pai de família iria deixar seus filhos padecer, morrer
de fome, com medo da pecha de mim pagador, de calo
teiro'?

Amplie:se agora esse conceito de família às dimensões
do Brasil. Somos uma imensa família nacional. Somos
cento e trinta milhões de filhos da Nação, e tudo o que o
Brasil ganha (se é que posso usar esse termo) mal dá para
pagar os juros e os scrviços de nossa dívida. Exportamos,
anualmente, cerca de vinte bilhões de dólares; deixamos,
anualmente, no exterior, em juros e serviço, vinte bilhões
de dólares. E por acaso o chefe dessa enorme família na
cional age como pai ou age como padrasto diante do di
lema'? É a pergunta que deixo no ar. E a resposta vem de
imediato. Sinto-a no semblante de todos os Senhores: o
padrasto entrega os dólares aos banqueiros internacio
nais. enquanto a família nacional definha. E nossos ir
mãos do Nordeste se alimentam de rato ...
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o que o Brasil precisa, urgentemente, é de um pai; de
um dirigente que pense como um pai; de um dirigente
que surja das urnas e que prefira o cheiro de povo: de um
presidente que se condoa por aqueles que percebem sa
lário mínimo, em vez de sugerir-lhes que dêem um tiro
no ouvido. O Brasil precisa de um presidente que sinta
efetivamente o pulsar da Nação: de um pai nacional: de
um pai de cento e trinta milhões de brasileiros, e não de
um padrasto, como é o atual Chefe do Governo. (Muito
bem')

Mas, Sr. Presidente e Srs. Deputados, a crise está ai,
instalada, encrostada, enraizada, Porém, de todas elas, ê
a crise de credibilidade a que mais solapa os alicerces do
atual governo. Quando a nação deixa de confiar no go
verno que tem, quando não acredita mais na palavra de
seus dirigentes, quando essa palavra e um risco n'água
passam a ter o mesmo significado, então, Srs. Deputa
dos, ê o fim, é o caos.

E nem mesmo as previsões do tempo, aqui no Brasil,
são menos cridas que as notas ditas oficiais, emanadas
do Palácio e dos Ministérios. Quando um Ministro da
área eeonõmica afirma, por exemplo, que a inflação está
conlrolada, ela explode a 210 por cento. Depois, ele vem
11 televisão para afirmar que a inflação chegou a esse
nível por causa do preço do chuchu. E quando se de
cobrc que o bandido da fita não é o chuchu, mas sim os
banqueiros, insaciáveis, sedentos, então baixa-se um de
creto para tabelar os juros. E só neste Pais dos milagres é
que acontecem discrepâncias como essa: o decreto, uma
semana depois, é revogado por uma simples portaria. E
os banqueiros, então, com mais apetite e mais sede, pro
curam tirar o utraso em uma ou duas semanas apenas. É
pena, Sr. Presidente, que, neste País das indiretas, as me
didas de austeridade não resistam ao leve sopro da brisa
de uma noite de verão. Elas despencam antes mesmo do
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alvorecer. Morrem, antes mesmo de entrar em vigor. E
nesse carnaval diabólico e permanente - sem o termo de
uma quarta-feira de cinzas - onde todos procuram apa
rentar exatamente aquilo que não são, mascarados c ca
muflados em bizarras fanlasias, nem mesmo o Líder do
Governo - vejam bem, nem mesmo o Líder do Governo
- por mais sincero que procure ser ou que seja, escapa
ao vexame de ver atirada na lata de lixo a sua palavra
empenhada.

SI'. Presidente, Srs. Deputados, SI'. Líder do Governo,
VOll relembrar aqui um fato recente: no final do mês de
outubro do ano passado, nós discutimos o Decreto-Lei
n'2.064. Lembram-se todos que essc Decreto estava fa
dado a ser rejeitado pelo próprio PDS. Então, o Gover
no, às vésperas da derrota, retirou-o de pauta,
substituindo-o por outro, o de n' 2.065, negociado com
sua própria bancada. E o que foi que se negociou? Duas
coisas: O efeito cascata, que a dissidência exigia que pre
valecesse, o artigo 44, que já estava sendo chamado de
"artigo mata o velho", cujo expurgo todos exigiam. Esse
artigo 44 é exatamente aquele que determinava que os
aposentados e inativos teriam seus reajustamentos de
acordo como viesse a se processar a arrecadação da Pre
vidência, que sabiamos falida. Fez-se o acordo. O Líder
do Governo negociou com o PDS dissidente e com o
PTB - essa legéndu que às vezes é e às vezes nào. Foi
aprovado, portanto, o Decreto-lei n' 2.065, sem o grava
me do nefando artigo 44.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, no dia 22 de dezembro
do ano passado, às véspcras do N ataI, ausentes desta
Casa os Srs. Deputados e Senadores - porque estáva
mos em recesso - eis que surge, sorrateiramente, na ca
lada da noite, o Decreto-lei n' 2.087, a que se referiu, !Já
pOllCOS minutos, o nobre Deputado João Gilberto, do
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Rio Grande do ·Sul. Tenho em mãos uma cópia desse
Decreto. Atentem para o artigo 2'. Vou ler:

"Os benefícios da prestação continuada da Previ
dência Social" - leia-se os benefícios dos inativos
- "serão reajustados de acordo com a evolução da
folha de salário de contribuição dos segurados ati
vos" - leia-se de acordo com a arrecadação da Pre

vidência Social.

Agora, Sr. Presidente, o desrespeito cbega às raias da
imoralidade. Onde ficou o acordo de cavalheiros? Jogou
se - repito - na lata de lixo, a palavra empenhada pelo
Lider do PDS.

E li crise da Previdência continua. Enquanto isso, o
Ministro vai ã televisão e detecta a causa do impasse.
Afirma categoricamente que a culpa e do povo brasileiro
que - pasmcm os Senhores - insiste em se aposentar
muito cedo e insistem em morrer muito tarde.

Isso é uma ignominia. É uma bofetada na cara dos
inativos. Estão dizendo que os velhos do Brasil, homens
e mulhcrcs de coraçàes e mãos calejadas, na faina de lon
gos anos, são agora um entrave à nossa economia. E os
homens do Governo torcem, talvez até rezem, para que
os velhinhos morram o quanto antes.

Vou terminar, Sr. Presidente, afirmando, como afir
mou Curitiba, em 12 de,janeiro, quando tudo começou;
afirmando como afirmou São Paulo, Belo Horizonte, na
palavra de mais de meio milhão de brasíleiros: afirman
do como tem afirmado 9% por cento da Nação: O próxi
mo Presidente da República precisa ser ungido pelas ur
nas: não pode surgir dos conchavos e barganhas de gabi
netes: tem de ser eleito pela vontade popular. Somente
assim, o Poder será legitimo. Somente assim se porá um
lermo i\ crescente espiral da crise brasileira. E quando
pregamos eleição direta já, é porque tem de ser já. Eis
que o "já", já eslá "cando tarde demais. Muito obriga
do. (Palmas).
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Cardoso Alves

Carlos sant'Ana
Chagas Vasconcelos
Del Bosco Amaral
Epitácio Cafeteira

Haroldo Lima
Hélio Duque

Hélio Manhães

Iram Saraiva
João Herculino

João Herrmann
Jorge Medauar

José Carlos Vasconcelos
Juarez Batista
Lélio de Souza
Luiz Henrique

Marcelo Cordeiro
Márcio Macedo

Mário Frota
Paulo Marques
Roberto Freire

Sebastião Rodrigues Jr.
Walmor de Luca

PDT

Lider:

Bocayuva Cunha

Vice-Líderes:

Nadir Rossetti
Sérgio Lomba

Brandáo Monteiro
Clemir Ramos

PTB

Líder:

Ivete Vargas

Vice-Líderes:

Celso Peçanha
Ricardo Ribeiro
Gasthone Righi

PT

Lider:

Airton Soares

Vice-Líder

Luiz Dulci
Eduardo Matarazzo Suplicy

PDS

DEPARTAMENTO DE COMISSOES

COMISSOES PERMANENTES

1) COMISSÃO DE AGRICULTURA E
POLlTICA RURAL

Onisio Ludovico
Paulo Marques
Pimenta da Veiga
Raul Ferraz
Vago

Irineu Colato

Marcelo Gato

Jonathas Nunes
Rubens Ardenghi

MáriO Juruna
Vago

PT

PDT

PMDB

Suplentes

PDS

2) COMISSÃO DE CI~NCIA E
TECNOLOGIA
Presidente: Fernando Cunha - PMDB

Vice-Presidente: Dirceu Carneiro - PMDB
Vice-Presidente: Antônio Florêncio - PDS

Titulares

PDS

Jorge Vargas
Manoel Affonso
Manoel Costa Júnior
Mansueto de Lavor
Nelson Aguiar
Olavo Pires

Eduardo Matarazzo
Su,plicy

Reuniões:
Quartas e Quintas-feiras, às 10 horas
Local: Anexo II - sala 11 - R.: 6293 e 6294
Secretário: José Maria de Andrade Córdova

Arildo Teles

Adail Vettorazzo
Brasílio Caiado

Evaldo Amaral
Joao Rebelo

Jorge Uequed
Jorge Vargas

Juarez Bernardes
Lélio Souza
Márcio Lacerda
l\IIarcondes Pereira
Mattos Leão
Melo Freire
Oswaldo Lima Filho
Raul Belém
Santinho Furtado

PT

PDT
Sérgio Lomba

PMDB

Epitácio Bittencourt
Estevam Galvão
Humberto Souto
Israel Pinheiro
José Carlos Fagundes
Otávio Cesário
Osvaldo Coelho
Pedro Germano
Prisco Viana
Rubem Medina
SaUes Leite
Sebastião Curió

PMDB

Del Bosco Amaral
Doreto campanari
Hélio Duque
Israel Dias-Novaes
João Bastos

Aldo Pinto
Osvaldo Nascimento

Airton Soares

Airton Sandoval
Aroldo Moletta
Cardoso Alves
Carlos Vinagre
Fernando Gomes
Geraldo Fleming
Harry Amorim
Ivo Vanderlinde
Jorge Vianna
Juarez Batista

Suplentes

PDS

Afrísio Vieira Lima
Alceni Guerra
Antônio Dias
Antônio Farias
Antônio Florêncio
Antônio Mazurek
Antônio Ueno
Assis Canuto
Cristino Cortes
Darcy Pozza
Diogo Nomura
Enoc Vieira

Agenor Maria
Antõnio Câmara
Carlos Mosconi
Casildo Maldaner
Dante de Oliveira

Gerardo Renault
Hélio Dantas
João Carlos de Carli
João PaganeUa
Jonas Pinheiro
Levy Dias
Maçao Tadano
Pedro Ceolim
Reinhold stephanes
Renato Cordeiro
Saramago Pinheiro
Wildy Vianm,

Diretor: Jolimar Corrêa Pinto
Local: Anexo II - Telefone 224-2848

Ramal 6278

Coordenação de Comissões Permanentes

Diretora: Sílvia Barroso Martins
Local: Anexo II - Telefone: 224-5179

Ramais: 6285 e 6289

Presidente: Iturival Nascimento - PMDB
Vice-Presidente: José Mendonça de Moraes

PMDB

Vice-Presidente: Antônio Gomes - PDS

Titulares

Adauto Pereira
4lcides Lima
Amilcar de Queiroz
Balthazar de Bem

e Canto
Bento Porto
Carlos Eloy
Celso Carvalho
Emídio Perondi
Fabiano Braga Cortes
Francisco Sales
Geovani Borges



3) COMISSÃO DE COMUNICAÇÃO

4) COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA

JG de Araújo Jorge

Suplentes

PDS

Reuniões:

Quartas e Quintas-feiras, às 10 horas
Local: Anexo II - Sala 3 - R.: 6295
Secretário: Luiz de Oliveira Pinto

Gerardo Renault
Gerson Peres
José Burnett
José Camargo
José Carlos Martinez
José Luiz Maia .
Nagib Haickel
Nylton Velloso
Orlando Bezerra
Renato Johnsson
Victor Trovão

Haroldo Lima
Hélio Duque
João Agripino
José Ulisses
Manoel Affonso
Odilon Salmoria
Ralph Biasi
Siegfried Heuser

PT

PTB

PDT

PMDB
Mário Hato
Miguel Arraes
Múcio Athayde
Nelson Wedekin
Oswaldo Lima Filho
Sebastião Rodrigues

Júnior
Virgildásio de Senna
4 vagas

PDT

José Lourenço
José Moura
José Thomaz Nonô
Luiz Antonio Fayet
Oscar Corrêa
Pratini de Moraes
Ricardo Fiuza
Rubem Medina
Saulo Queiroz
Sérgio Philomello

PMDB

Sebastião Nery

Adauto Pereira
Alcides Franciscato
Balthazar de Bem e

Canto
Carlos Virgilio
Djalma Bessa
Eduardo Galil
Evandro Ayres de

Moura
Felix Mendonça
Geraldo Bulhões
Geraldo Melo

Fernando Carvalho

Eduardo Matarazzo
Su,plicy

Carlos Wilson
Cid CarvalhO
Euclides Scalco
Henrique Eduardo

Alves
Irajá Rodrigues
Irapuan Costa Júnior
José Fogaça
Marcelo Cordeiro

Amaral Netto
Antônio Farias
Antônio Osório
CelsO de Barros
Estevam Galvão
Etelvir Dantas
Fernando Collor
Herbert Levy
João Alberto de Souza
José Jorge

Suplentes

PDS

Alencar Furtado
Alberto Goldman
Antônio Câmara
Arthur Virgilio Neto
Ciro Nogueira
Coutinho Jorge
Cristina Tavares
Darcy Passos
Gustavo Faria

6) COMISSÃO DE ECONOMIA,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Presidente: P<ldro Sampaio - PMDB

Vice-Presidente: Genebaldo Correia - PMDB
Vice-Presidente: Israel Pinheiro - PDS

Titulares
PDS

Theodoro Mendes
Valmor Giavarina

PT

PDT

Matheus Schmidt

PTB

PT

Walter Casanova

PMDB

Luiz Leal
Márcio Macedo
Miltcn Reis
Renan Calheiros
Roberto Freire
Wagner Lago
6 vagas

PDS

França Teixeira

PDT

PTB

Reunióes

Suplentes

PDS

Airton Soares

Amadeu Geara
Cardoso Alves
Francisco Amaral
Ibsen Pinheiro
Jorge Leite
Jorge Medauar
Lélio Souza
Luiz Henrique

Floriceno Paixão

Brandão Monteiro

Gastone Righi

Aécio Cunha
Cláudio Philomeno

José Genoino

Celso Peçanha

Celso Barros Lázaro Carvalho
Darcílio Ayres Magalhães Pinto
Edison Lobão Nelson Morro
Francisco Benjamim Ney Ferreira
Gomes da Silva Osmar Leitão
Gonzaga Vasconcelos Pedro Colin
Hélio Correia Ricardo Fiuza
João Paganella Ronaldo Canedo
José Carlos Fonseca Sarney Filho
José Mendonça Bezerra Tarcisio Buriti
José Penedo Theodorico Ferraço
Jutahy Júnior

5) COMISSÃO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR

T<lrças, quartas, quintas-feiras, às 10:00 horas
Local: Anexo II - Sala 17 - Ramal 6.308
Secretário: Ruy Ornar Prudêncio da Silva

Presidente: Paulo Lustosa - PDS
Vice-Presidente: Agnaldo Timóteo - PDT
Vice-Presidente: Olivir Gabardo - PMDB

Titulares

Raimundo Leite
Raymundo Asfóra
Sérgio Murilo

PDT

PDS
SaBes Leite
Siqueira Campos
Vieira da Silva

PTB

PMDB

Carneiro Arnaud
Ibsen Pinheiro
Marcelo Medeiros

Pedro Ceolim
Rômulo Galvão
Saulo Queiroz
Vingt Rosado

PMDB

Sérgio Murilo
Vago
Vago

PDT

PMDB

Vago
Vago

Sebastião Ifery

Anlbal Teixeira
Antônio Morais
Carlos Wilson

Alair FTerreil'a
Fernando Collor
França Teixeira
Manoel Ribeiro

Heráclito FOrtes
Márcio Braga
Paulo Zarzur
Samir Achôa

Carlos Virgílio
Gióia Júnior
Jaime Câmara,
Magno Bacelar

Cristina Tavares
Manuel Viana
Sinval Guazzelli

Fernando Carvalho

Reuniões:
Quartas e Quintas-feiras, às 10 :00 horas
Local: Anexo II - Ramais 6304 e 6300
Secretário: Iole Lazzarini

Presidente: Bonifácio de Andrada - PDS
Vice-Presidente: Leorne Belém - PDS
Vice-Presidente: Brabo de Carvalho - PMDB

Titulares

Presidente: Henrique Eduardo Alves
PMDB

Vice-Presidente: Moacir Franco - PTB
Vice-Presidente: José Carlos Martinez - PDS

Titulares

Presidente: João Faustino - PDS
Vice-Presidente: Ferreira Martins - PDS
Vice-Presidente: Hermes Zaneti - PMDR

Titulares
PDS

Rômulo Galvão
Salvador Julianelli
Stélio Dias
Victor Faccioni

Aldo Pinto
PTB

PT
José Genoino
Reuniões:
Quartas e Quintas-feiras, às 10:00 hora"
Local: Anexo II - Sala 4 - R.: 6314
Secretária: Delzuite Macedo de ARuiar

7) COMISSAO DE EDUCAÇÃO E
CULTURA

Ricardo Ribeiro

Darcilio Ayres
Eraldo Tinoco
O1y Fachin
Rita Furtado

PMDB

Samir Achôa.
Virgildásio de Senna

?>Iozarildo Cavalcanti
Sérgio Philomeno

PMDB
Mário Frota
Ronaldo Campos
2 vagas

PDT

Suplentes

PUS
Albino Coimbra
F'igueiredo Filho

Agenor Maria
Del Bosco Amaral
H~lio Manhães

Nilton Alves

Aurélio Peres
José Carlos

Vasconcellos

Reuniões:
Quartas e Quintas-feiras, às 10:00 horas
Local: Anexo II
Secretária: Maria: Júlia Rabello de Moura

PDS

José Burnett
Júlio Martins
Mário Assad
Natal Gale
Nilson Gibson
Octávio Cesário
Osvaldo Melo
Rondon Pacheco

PMDB

Jorge Carone
José Melo
José Tavares
Onisio Ludovico
Octacilio Queiroz
Pimenta da Veiga
Plínio Martins

Afrisio Vieira Lima
Antônio Dias
Armando Pinheiro
Djalma Bessa
Eduardo Galil
Ernani Satyro
Gerson Peres
Gorgônio Neto
Guido Moesch
Hamilton Xavier
Jairo Magalhães
J oacil Pereira
Jorg" Arbage

Ademir Andrade
Arnaldo Maciel
DjaIma Falcão
Egídio Ferreira Lima
Elquisson Soares
João Cunha
"oão Gilberto



PT
Moacir Franco

PDT
Abdias do Nascimento Clemir Ramos

PTB

Irma Passoni
Reuniões:
Quartas-feiras, às 10:00 horas
Local: Anexo rI - Sala 9 - R.: 6318
Secretária: Tasmânia Maria de Brito Guerra

Nagib Haickel
Nosser Almeida,
Paulo Guerra
Rita Furtado
Rubem; Ardenghi

PDS

Irineu Colato
José Mendonça Bezerra
Jqsué de Souza
otávio Cesário
Ubaldo Barém
Wildy Vianna

PMDB

João Herrmann
José Carlos Vasconceloc.
Manoel Costa Jr.
3 vagas

Luiz Guedes
Márcio Santilli
Orestes MUIliz
Randolfo Bittencomt
Ronaldo Campos
Sérgio Cruz

Suplentes

Aldo Arantes
Dante de Oliveira
Eduardo Matarazzo

Suplicy (PT)
Gílson de Barros
lbsen Pinheiro

Jaime Câmara
João Batista Fagundes
João Paganella
José Fernandes
Manoel Ribeiro
Mozarildo Cavalcante

PMDB

Adhemar Ghisi
Albino Coimbra
Antonio Mazurek
Assis Canuto
Bento Porto
França Teixeira

Coutinho Jorge
Domingos Leonelli
Freitas Nobre
Haroldo Lima
Israel Dias-Novaes

11) COMISSÃO DO (NDIO
Presidente: Mário Juruna - PDT

Vice-Presidente: Alcides Lima - PDS
Vice-Presidente: Ricardo Ribeiro - PTB

Titulares

PDS
PDS

Jayme Santana
Renato Johnsson
Vicente Guabiroba

PDT

PMDB

Múcio Athayde
Sérgio Cruz
Walmor de Luea

PDT
Vago

PTB

Suplentes

PDS

Jessé Freire
Renato Cordeiro
Thales Ramalho
Wanderley Mariz

PMDB

Raul Belém
Ruy Côdo
Wilson Vaz

Nadyr Rossetti

Ademir Andrade
Domingos Juvenil
Leopoldo Bessone
Marcos Lima

Luiz Baccarini
Luiz Leal
MOYEés Pimentel

Ricardo Ribeiro

Aécio de Borba
Christóvam Chiaradia
Fernando Magalhães
Ibsen de Castro

AngelO Magalhães
Celso Carvalho
Etelvir Dantas
Ferreira Martins

Presidente: Irajá Rodrigues - PMDB
Vice-Presidente: Floriceno Paixão - PDT
Vice-Presidente: José Carlos Fagundes - PDS

Titulares

9) COMISSÃO DE FINANÇAS

PT

PMDB

Márcio Braga
Randolfo Bittencourt
Raymundo Urbano
Tobias Alves
Wall Ferraz

PDT
Walter Casanova

PTB

Suplentes
PDS

Magno Bacelar
Norton Macedo
Oscar Alves
Simão Sessim
Vieira da Silva

PMDB
Marcondes Pereira
Octacílio Almeida
Olivir Gabardo
Paulo Marques
Raimundo Asfóra

Arildo Teles

Luís Dulci

Celso Peçanha

Carlos Sant'Anna
Casildo Maldaner
Dionísio Hage
Francisco Dias
João Bastos

Aldo Arantes
Francisco Amaral
Genebaldo Correia
Genésio de Barros
João Herculino
Luiz Baptista

Albérico Cordeiro
Brasílío Caiado
Cunha Bueno
Jairo Magalhães
Leur Lomanto

PDT
Arildo Teles

PTB
Ricardo Ribeiro

Reuniões:
Quintas-feiras. às 10 horas
Local: Plenário da Comissão de Defesa do

Consumidor
secretária: Maria Linda Morais de Magalhães
Ramais: 638ll e 6387

PTB

PDT

Reuniões:

Vago

Agnaldo Timóteo

Terças-feiras, às 10 horas
Quintas-feiras. às 9 horas
Local: Plenário da Comissão de Redaçâo
Secretário: Ivan Roque Alves - R.: 6391 e 6393

Presidente: Inocêncio Oliveira - PDS
Vice-Presidente: Evandro Ayres de Moura

PDS
Vice-Presidente: Heráclito Fortes - PMDB

Titulares

PDS

PMDB

Albérico Cordeiro Leur Lomanto
Angelo Magalhães Lúcia Viveiros
Antônio Mazurek Manoel Gonçalves
Antônio Pontes Manoel Novaes
Assis Canuto Milton Brandão
Augusto Franoo Nagib Haickel
Clarck Platon Nylton V~lloso

Cristino Cortes Orlando Bezerra
Geraldo Melo. Osvaldo Coelho
Gilton Garcia Paulo Guerra
João Rebelo Pedro Corrêa
José Luiz Maia Victor Trovão
José Mendonça Bezerra Vingt Rosado
Josué de Souza Wanderley Mariz
Jutahy Júnior

12) COMISSÃO DO INTERiJOR

Aldo Arantes José Maria Magalllães
Carlos Alberto de Carli Luiz Baptista
Dante de Oliveira Luiz Guedes
Dílson Fanchin Manoel Costa Jr.
Domingos Leonelli Mansueto de Lavor
Jorge Medauar Mário Frota
José Carlos Olavo Pires

Vasconcelos Orestes Muniz
José Maranhão Pedro Novaes

Haroldo Sanford
João Alves
Ozanam Coelho

Ulysses Gubnarães
Wilson Vaz

Manoel Novaes
Marcelo Linhares
Ubaldo Barém
Wilson Falcâo

PTB

Siegfried Hemer
2 vagas

PTB

PTB

PMDB

PMDB

João Herculino
Roberto Rollemberg

Mendonça Falcão

Augusto Tl'ein
Castejon Branco
Furtado Leite
Geraldo Bulhões

10) COMISSÃO DE FISCAUZAÇÃO FI
NANCEIRA E TOMADA DE CONTAS

Presidente: Humberto Souto - PDS
Vice-Presidente: Nosser de Almeida - PDS
Vice-Presidente: Milton Figueiredo - PMDB

Titulares

PDS

Aécio de Borba
Alvaro Gaudêncio
Amilcar de Queiroz
Jorge Arbage
Josué de Souza

Alencar Furtado
Francisco Pinto

Ricardo Ribeiro

Reuniões:

Quartas e Quintas-feiras, às 10:00 hora~

Local: Anexo II - Sala 15 - R.: 6325
Secretário: Geraldo da Silva

Celso Peçanha

Reuniões:

Quartas e Quintas-feiras, às 10 horas
Local: Anexo rI - sala n.o 16 - R.: 6322 e 6323
Secretário: Jarbas Leal Viana

Suplentes

PDS

José Carlos Martinez
José Moura
Manoel Ribeiro
Paulo Lustosa

PMDB
Heráclito Fortes
José Eudes (PT)
Manoel Affonso
Milton Reis

PTB

PDT

Suplentes
PDS

Léo Simões
Marcelo Linhares
Simão Sessim
Siqueira Campos
Victor Faccioni

PMDB
Leônidas Sampaio
Luiz Henrique
Raul Ferraz
Roberto Rollemberg

Aécio Cunha
Alércio Dias
Fernando Collor
França Teixeira

Mendonça Falcão

Agnaldo Timóteo

Elquisson Soares
Felipe Cheidde
Hélio Manhães
Henrique Eduardo

Alves

8) COMISSÃO DE ESPORTE E
TURISMO
Presidente: Márcio Braga - PMDB

Vice-Presidente: Oly Fachin - PDS
Vice-Presidente: Albérico Cordeiro - PDS

Titular.es
PDS

Aloysio Teixeira
Bete Mendes (PT)
Ciro Nogueira
Ibsen Pinheiro
João Bastos

Aécio de Borba
Albino Coimbra
Arolde de Oliveira
Francisco Erse
João Carlos de Carli



Miguel Arraes
Milton Reis
Nelson Aguiar
Octacílio Almeida
Paulo Marques
Renato Bueno
Rosa Flores
Sebastião Rodrigues

Júnior

Ivcte Vargas

PDT

Abdias do Nascimento José Frejat
Clemir Ramos Nilton Alves

PTB

PT

Jarbas Vasconcelos
João Herrmann
José Aparecido
José Carlos Teixeira
José Fogaça
.JÚnia Madsc
Leopoldo Bessone
Márcio Macedo
Márcio Santilli

João Agripino
Walmor de Lnca
vago

PDT

PMDB

S\Iplent~s

PDS

José Lourenço
José Machado
Levy Dias
Luiz Antonio Fayet
Manoel Gonçalves
Pratini de Moraes
Rondon Pachcco

Alberto Goldman
Coutinho .Jorge
Fernando Santana

Aécio Cunlla
Adhemar Ghisi
Bento Porto
Clarck Platon
Haroldo Sanford
Irineu Colato
João Alberto de Souza
José Fernandes

Mário Juruna

Ronaldo Campos
Sinval Guazzelli
Wagner Lago
Walter Baptista
Vago

PDS

PDT

PTB

Vago

PT

Suplentes

Irma Passoni

Délio dos Santos

Oswaldo Murta
Paulo Borges
Raul Ferraz
Renato Bernardi
Roberto Freire

13) COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA

Luís Dulci

Reuniões:
Quartas e Quintas-feiras, às 10:00 horas
Local: Anexo rI - Sala 8 - R: 6333

Joaci! Pereira
João Alves
João Batista Fagundes
João Carlos de Carli
José Tl10máz Nonó
Lúcia Viveiros
Nosser Almeida
Oscar Corrêa
Osvaldo Melo
Ozanan Coelho
Paulo Guerra
Paulo Lustosa
Raul Bernardo
Saramago Pinheiro
Siqueira Campos

PT

Jaeques D'Ornellas
Sérgio Lomba

PTB

Manoel Affonso
Manoel Costa Jr.
Odilon Salmoria
Orestes Muniz
Paes de Andrade
Pedro Sampaio
Raymundo Urbano
Ruy tôdo
Theodoro Mendes
Tobias Alves
Ulysses Guimarães
Walter Baptista
Vago

PDT

PMDB

PDT

Vago

Lúcio Alcã.ntara
Ludgero Raulino
Mauro Sampaio
Oscar Alves

PMDB

Manuel Viana
Mário Hato
Max Mauro

Albino Coimbra
Aleenl Guerra
Figueiredo Filho
Leônidas Rachid

Anselmo Peraro
Doreto Campanari
Euclides Scalco
Leônidas Sampaio

Armando Pinheiro
Augusto Franco
Bonifácio de Andrada
Cláudio Philomeno
Ernani Satyro
Fernando Bastos
Fernando Magalhães
Furtado Leite
Gilton Garcia
Gogônio Neto
Hamilton Xavier
Hélio Dantas
Homcro Santos
ítalo Conti
Jaime Câmara
Jayme Santana

Agnaldo Timóteo
JG de Araújo Jorge

José Eudes

Anibal Teixeira
Arnaldo Maciel
Arthur Virgílio Neto
Borges da Silveira
Carlos Sant'Anna
Dionisio Hage
Djalma Falcão
Gustavo Faria
João Cunha
João Gilberto
Jorge Carone
Juarez Bernardes
Luiz Guedes

Suplentes

PDS

Bete Mendes

Reuniões:

Quartas e Quintas-feiras, às 10:00 horas
Local: Anexo Ir - sala 7 - R.: 6347 e 6348
Secretária: Edna Medeiros Barreto

Mendes Botelho

Presidente: Borges da Silveira - PMDB
Vice-Presidente: Carlos Mosconi - PMDB
Vice-Presidente: Tapety Júnior - PDS

Titulares

PDS

16) COMISSÃO DE SAÚDE

PTB

PMDB

Flávio Bierrenbach
Freitas Nobre
Iram Saraiva
Irapuan Costa Júnior

PDT

Diison Fanchin

PDT

Suplentes

PDS

Siqueira Campos
Vago

PMDB

José Carlos Vasconcelos
Pedro Novaes

Matheus Schmidt

Alfredo Marques
Aluízio Bezerra
Daso Coimbra
Fernando Santana

Moacir Franco

Daso Coimbra

14) COMISSÃO DE REDAÇÃO

15) COMISSÃO DE RELAÇÕES
EXTERIORES

Presidente: Diogo Nomura - PDS
Vice-Presidente: Pedro Colin - PDS
Vice-President€: Israel Dias-Novaes - p;vrOB

Titulares

PDS

Adroaldo Campos Marcelo Linhares
Antônio Ueno Nelson Morro
Cunha Bueno Norton Macedo
Edison Lobão Ossian Araripe
Enoc Vieira Paulo Maluf
Francisco Benjamim Rubens ArdenglJi
J essé Freire Santos Filho
Jonathas Nunes Sarney Filho
José Camargo Tarcísio Bmiti
.José Carlos Fonseca Thales Ramalho
José Machado Theodorico Ferraço
José Penedo Ubaldo Barém
José Ribmnar Machado Wilson Falcão
Magalhãcs Pinto Vago
Maluly Neto

Sérgio Lomba

Presidente: Aloysio Teixeira - PMDB
Vice-Presidente: Mário Hato - PMDB
Vice-Presidente: Rita F1lrtado - PDS

Titulares

PDS

Djalma Bessa Simáo Sessim
Francisco Rollemberg

PMDB

Délio dos Santos

Reuniões:
Quartas e Quintas-feiras. às 10 :00 horas
Local: Anexo Ir - sala 14 - R.: 6342 e 6340
Secretária: Laura Perrela Parisi

Reuniões:

Quartas e Quintas-feiras, às 10:00 horas
Local: Anexo Ir - Sala 7 - R.: 6336
Secretária: Allia FeUcio Tobias

.Joa~il Pereira
Prisco Viana

Freitas Nobre
Júnia Marise

Marcos Lima
Vicente Queiroz

Léo Simões
Maurício Campos
Nelson Costa
Paulo Melro
Prisco Viana
Wolney Siqueira

João Faustino
Jonas Pinheiro
José Jorge
José Moura
Júlio Martins
Léo Simões
Leorne Belém
Lúcio Alcântara
Ludgero Raulino
Mauro Sampaio
Ossian Araripe
Ruy Bacelar
Tapety Júnior
Vivaldo Frota
Wilmar Pallis

PTB

PDT

PT

Milton Figueiredo
Plínio Martins
Raimundo Leit€
Rando1fo Bitteneourt
Renato Vianna
Ruben Figueiró
Vago
Vago
Vago
Vago
Vago
Vago
Vago
Vago

PDT

Osvaldo Nascimento
PTB

PMDB

Bayma Júnior
Emilio Gallo
Epitácio Bittencourt
Evaldo Amaral
Felix Mendonça
Gonzaga Vasconcelos
João Batista Fagundes

PJ;1DB

Nadyr Rossetti

Nelson do Carmo

Celso Sabóia
Genésio de Barros
Marcelo Cordeiro

Adroaldo Campos
Alcides Lima
Alércio Dias
Antônio Amaral
Antônio Osório
Bayma Júnior
Celso Barros
Christóvam Chiaradia
Eurico Ribeiro
Fabiano Braga Cort,es
Francisco Erse
Francisco Sales
Geovani Borges
Herbert Levy
Hugo Mardini
Ibsen de Castro

José Frejat

Presidente: HllgO Mardini - PDS
Vice-Presidente: Horácio Matos - PDS
Vicc-Presidente: Cid Carvalho - PMDD

Titulares

PDS

Vago

Aloysio Teixeira
Aluízio Bezerra
Aluízio Campos
Anibal Teixeira
Aroldo Moletta
Denisar Arneiro
Fernando Gomes
Haroldo Lima
Harry Amorim
João Herrmann
Joaquim Roriz
José Mello
Marcelo Cordeiro
Márcio Lacerda



PDT

PMDB

17) COMISSÃO DE SEGURANÇA
NACIONAL

Suplentes

PDS

Leônidas Rachid
Maçao Tadano
Mauricio Campos
Paulo Maluf
Santos Filho
Stélio Dias
Victor Faccioni
Wolney Siqueira

Paulo Zarzur
Ruy Côdo
Sérgio Ferrara
Tidei de Lima

Navarl'O Vieira Filho
Pedro Germano
Raul Bernardo
Simão Sessim
Wilmar Pallis

PT

PDT

PDS

PMDB

P.MDB

Suplentes

José Colagrcssi

Adail Vettorazzo
Amaral Netto
Alcides Franciscato
Augusto Trein
Carlos Eloy
Edme Tavares
Emidio Perondi
Eraldo Tinoco

Bete Mendes

Hélio Correia
Homero Santos
Jairo Azi
José Fernandes
Lázaro Carvalho
Manoel Ribeiro

Carlos Peçanha
Domingos Juvenil
Felipe Cheidde
Joaquim Roriz
Paulo Mincaroni

PDS
Osmar Leitão
Ronaldo Canedo
Vivaldo Frota
Vago

PDT

PMDB

Mário de Oliveira
Nelson Wedekin
Renan Calheiros

PMDB

Jorge Uequed
Moyses Pimentel

Titulares

Sebastião Ataide

Adhemar Ghisi
Alcides Franciscato
Alvaro Gaudêncio
Antônio Amaral
Fernando Bastos
José Lins de

Albuquerque

Presidente: Djalma Bom - PT
Vice-Presidente: Edme Tavares - PDS
Vice-Presidente: Francisco Amaral - PMDB

Amadeu Geara
Aurélio Peres
Cássio Gonçalves
Júlio Costamilan
Luiz Henrique

19) COMISSÃO DE TRABALHO E
LEGISLAÇAO SOCIAL

Epitácio Cafeteira
Freitas Nobre
Gilson de Barros

Reuniões:

Quartas-feiras, às 10:00 horas
Local: Anexo II - Sala 12 - R.: 6360
Secretário: Oclair de Mattos Rezende

Navarro Vieira Filho
Pedro Corrêa
Rita Furtado
Salvador Julianelli

Mattos Leão
Renato Bueno
3 vagas

Sebastião Curió

PMDB

Ruy Lino

PDT

Ruben Figueiró

Ney Ferreira

Presidente: ítalo Conti - PDS
Vice-Presidente: 'Francisco Rollemberg - PDS
Vice-Presidente: Gilson de Barros - PMDB

Titulares

PDS

vago

Reuniões:

Quartas e Quintas-feiras, às 10:00 horas
Local: Anexo II - Sala 10 - R.: 6352
Secretária: Iná Fernandes Costa

Carneiro Arnaud
Jorge Vianna
José Maria Magalhães
Luiz Guedes

Castejon Branco
Francisco Rollemberg
Inocêncio Oliveira
Jairo Azi
José Lins de

Albuquerque

Suplentes

PDS
António Pontes Milton Brandão
José Ribamar Machado Vicente Guabiroba

Gastone Righi

Reuniões:
Quartas e Quintas-feiras, às 10:00 horas
Local: Anexo II - sala 13 -- R.: 6355 e f,358
Secretário: Walter Flores Figueira

Reuniões:

Quartas e Quintas-feiras, às HI:OO horas
Local: Anexo II - sala 5 - R.: 6372 e 6373
Secretário; Carlos Brasil de Araújo

Jaques O'Ornellas

Farabulini Júnior

Flávio Bierrenbach
Luiz Baccarini

vagCo

PTB

PMDB

José Tavares

PDT

Jorge Cury

Antônio Gomes
Emilio GaUo
Gióia Júnior
MalUly Neto
Máne- Assad
Natal Gale

Brabo de Carvalho
Darcy Passos
Domingos Leonelli
Fernando Cunha
Ivo' Vanderlinde

Brandão Monteiro

PTB

Suplentes

PDS
Nelson Costa
Nilson Gibson
Paulo Melro
Reinhold Stephanes
Vago

PMDB

Marcelo Gato
Mirthes Bevilaec:u:l.
Vago
Vago

PDT

Airton Sandoval
Dilson Fanchin
Francisco Dias
Geraldo Fleming
José misses

Sebastião Ataide

Nelson do Carmo

Ojalma Bom

Juarez Batista
Luiz Leal
Orestes Muniz
P&ulo Borges
Rosa Flores

PDT

PTB

PT

18) COMISSÃO DE SERViÇO
púBLICO

Gastone Righi

?TE

PT

COORDENAÇÃO DE COMISSOES
TEMPORARIAS

Titulares

PDS

Presidente: Paes de Andrade - PMDB
Vice-Presidente: Jorge Leite - PMDB
Vice-Presidente: Francisco Erse - POS

Seção de Comissões Especiais

Chefe: SteIJa Prata da Silva Lopes

Local: Anexo II - Te!.: 223-8289
Ramais: 6408 e 6409

Seção de Comissões Parlamentar",
de Inquérito

Chefe: Lucy Stumpf Alves de SOllza

Local: Anexo II - Te!. 223-7280
Ramal 6403

Local: Anexo II - Tel: 226-2912
Ramal: 6401

Direter: Walter Gouvêa Costa

Darcy Pozza
Eurico Ribeiro

Titula.res

PDS

Alair Ferreira
Alércio Dias

Quartas e Quintas-feiras, às 10:00 horas
Local: Anexo II - Sala 15 - R.: 6367
Secretário: Agassis Nylander Brito

José Eudes

Reuniões:

Presidente: Ruy Bacelar - PDS
Vice-Presidente: Denisar Arneiro PMDB
Vice-Presidente: Mendes Botelho - PTB

20) COMISSAO DE TRANSPORTES

Oly Facchin
Wildy Vianna

Gomes da Silva

Guido Moesch
Horácio Matos

Mozarildo Cavalcanti
Vago

PMDB

Francisco Pinto Renato Vianna
Myrthes Bevilacqua

Suplentes

PDS



1) COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA
A DAR PARECER AO PROJETO DE
LEI N9 634/75, DO PODER EXE
CUTIVO, QUE INSTITUI O CÓDIGO
CIVIL

Titulares

PDS

Afrísío Vieira Lima Francisco Rollemberg
Francisco Benjamim

PMOB

Presidente: Pimenta da Veiga - PMDB
Vice-Presidente: Elquisscn Soares - PMDB
Vice-Presidente: Gilton Garcia - PDS

Relator-Geral: Err.ani Sátyro - PDS

Relatores Parciais:

Dep. Israel Dias-Novaes -- Parte Geral - Pes
soas, Bens e Fatos Jurídicos
Dep. Francisco Rollemberg - Livro I - Parte
Especial - Obrigações
Dep. Francisco Benjamim - Livro II - Parte
Especial - Atividade NegociaI
Dep. Afrisio Vieira Lima - Livro lU - Parte
Especial - Coisas
Dep. Brandão Monteiro - Livro IV - Parte
Especial - Família
Oep. Roberto Freíre - Livro V - Parte Especial
- Sucessões e Livro Complementar

PMDB

Pratini de Moraes
Ricardo Fiuza

Fernando Saniana
Hélio Duque

Flávio Bierrenbach
João Cunha
José Fogaça

POT

PDT

PDS

PMOB

PMDB

Suplen~:'s

PDB

Aldo Arantes
Alencar Furtado
Anibal Teixeira

Reuniões:

Djalma Falcão
Eduardo Matarazzo

Suplícy

Jacques D'Ornellas

Sebastião Nery

Antonio Mazurek
Luiz Antonio Fayet
Lúcio Alcântara

Terças-feiras. 9 :30 h.
Local: Plenário da Comissão de Economia
Secretária: Marci Ferreira Borges
Ramal: 6406

5) COMISSÃO PARLAMENTAR DE IN
QU~RITO DESTINADA A EXAMINAR
A UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS,Hf
DRICOS NO BRASIL

REQUERIMENTO N." 12/83

Prazo: de 27-9-83 a 19-6-84

Presidente: Deputado Osvaldo Coelho
Vice-Presidente: Deputado Mendes Botelho

Relator: Deputado coutinho Jorge

Titulares

Israel Dias-Novacs
Pimenta da Veiga

PDT

PMDB

Suplent$

PDS

Airton Soares
João Herrmann

Arthur Virgílio Neto Sérgio Ferrara
NelEOn Vedekin Paulo Mincaroni

Presidente: Theodorico Ferraço
Vice-Presidente: Brandão Monteiro

Relator:

Titul3il"es

Sérgio Lomba

Reuniões:

QUintas-feiras, 10 :OOh

Local: Plenário das Comissões Parlamentares
de Inquérito - Anexo II

Secretária: Márcia de Andrade Pereira
Ramal 6407

PDS

Jcúo Batista Fagundes Renato Johnsson
Jairo Magalhães Theodorico FelTaço
Jorge Arbage

3) COMISSÃO PARLAMENTAR DE IN
QUÉRITO DESTINADA A INVESTI
GAR OS EPISÓDIOS QUE ENVOL
VERAM O BANCO NACIONAL DA
HABITAÇÃO E O GRUPO DELFIN E
QUE CULMINARAM COM A INTER
VENÇÃO DO BANCO CENTRAL NO
REFERIDO GRUPO

REQUERIMENTO N." 10/83

Prazo: 17-8-83 ao 11-5-84

PDT

Roberto Freire

Suplentes

PDS

Guido Moesch
Jorge Arbage
Vago

PMDB

Arnaldo Maciel
Djalma Falcão

Brandão Monteiro

Crístina Tavares
Israel Dias-Novaes

Celso Barros
Gerson Peres
Gorgônio Neto

Brabo de Carvalho
Darcy Passos
José Melo

Vago

Reunião:

Anexo II - Sala 14 - Ramais: 6408 e 6409
Secretário: Antonio Fernando Borges Manzan

2) COMISSÃO PARLAMENTAR DE IN
QU~RITO DESTINADA A INVESTI
GAR EM TODA A SUA PLENITUDE
E CONSEQOeNCIAS AS ATIVIDA
DES DO GRUPO CAPEMI

REQUERIMENTO N." 9/83

Prazo: 18-5-83 - 7-3-84

Presidente: Deputado Léo Simões
Vice-Presidente: Deputado Siqueira Campos

Relator: Deputado Matheus Sclunidt

Titulares

PDS

Quintas-feiras, 9:00 horas

Local: Plenário das CPIs

Secretário: Sebastião Augusto Machado
Ramal 6405

4) COMISSÃO PARLAMENTAR DE I~

QUéRITO DESTINADA A APURAR
AS CAUSAS E CONSEQÜeNCIAS DO
ELEVADO ENDIVIDAMENTO EXTER·
NO BRASILEIRO, TENDO EM VISTA
AS NEGOCIAÇOES COM O FUNDO
MONETARIO INTERNACIONAL

Marcelo Linhares
Ml1ton Brandão
Victor Trovão

Francisco Benjamim
Ludgero Raulíno
Osvaldo Coelho

PTB

Randolfo Bittencourt
Fernando Santana
Vago

PDT

PMDB

Suplentes

PDS

Aldo Pinto

Adroaldo Campos
Antônio Florênclo
Etelvir 'Dantas
Evandro Ayres de

Moura.

Coutinho Jorge
Jorge Vargas
Marcelo Cordeiro

PMDB

Geraldo Fleming Vago
Paulo Marques Vago
Vago Vago

PDT

Osvaldo Nascimento

Vago
Pl'B

Antonio Gomes
Jessé Freire
Josias Leite
Manoel-Novaes

Vago

Reuniões: 5.··-feiras, às 9:30 horas

Local: Plenário das CPIs - Anexo TI
Secretária: Nelma Cavalcanti Bonifácio
Anexo II - Te!.: 213-6410

Octávio Cesário
Pedro Colln

Tarcíslo Buriiy
Victor Faccioni

PDT

PMDB

Márcio Braga
Ruben Figueiró

Rew1iões:

Adhemar Ghlsi
Josué de souza
Ney Ferreira

Nilton Alves

Gustavo Faria
Irajá Rodrigues
Irma Passoni (PT)

REQUERIMENTO N." 08/83

Prazo: 16-8-83 a 10-5-84

Presidente: Alencar Furtado - PMDB/PR
Vice-Presidente: sebastião Nery - PDTjRJ

Relator: sebastião Nery - PDT/RJ

Titulares

PDS

Adhemar Ghisi
Jorge Arbage
José Camargo

PDT

J oacll Pereira
Maçao Tadano

Sebastião Curió

PMDB

Airton Soares (Pl')

Orestes Muniz

PDT

Suplentes

,PDS

Ademir Andracle
Cid Carvalho
Farabulini Júnior

Antônio Amaral
Bento Porto
Edison Lobão

Israel Pinheiro
Sarney Filho
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PREÇO DE ASSINATURA
(Inclusa as despesas de correio)

Seção I (Câmara dos Deputados)

Via-Superfície:

Semestre
Ano
Exemplar avulso

Semestre ..
Ano
Exemplar avulso

..... Cr$
Cr$

..... Cr$

Seção 11 (Senado Federal)

Via-Superfície:

... Cr$
. Cr$

... Cr$

3000,00
6000,00

50,00

3.000,00
6000,00

50,00

Os pedidos devem ser acompanhados de Cheque Visado, pagáveis em Brasília ou

Ordem de Pagamemo pela Caixa Econômica Federal - Agência PSCEGRAF, Conta-Corrente n9

920001-2, a favor do:

Centro Gráfico do Senado Federal

Praça dos Três Poderes - Caixa Postal 1.203 - Brasília - DF

CEP 70.160



SEGURANÇA NACIONAL

(2~ edição - 1982)

Lei nl? 6.620, de 17-12-78

lndice temático. Tramitação legislativa

Legislação vigente (Lei nl? 6.620/78) comparada, artigo por
artigo, à legislação anterior (Decretos-Leis nl?s 314/67 e
510/69 e Lei n9 1.802/53).

- Notas a cada dispositivo: legislação correlata, comentários
de juristas e da imprensa, elaboração legislativa.

- Textos constitucionais e legislação ordinária (de 1824 a
1982).

368 páginas

Preço: Cr$ 800,00

À venda na Subsecretaria de Edições -Técnicas

Senado Federal

229 andar - Brasília-DF

çncomendas mediante vale postal ou cheque visado
(a favor da Subsecretaria de Edições Técnicas do Senado Fede
ral) ou pelo REEMBOLSO POSTAL.



REVISTA DE INFORMAÇÃO
LEGISLATIVA N<.> 77

Está circulando o n9 77 (janeiro/março de 1983) da Revista de Informação Legislativa.
periódico trimestral de pesquisa jurídica e documentaçào legislativa editado pela Subsecretaria
de Edições Técnicas do Senado Federal.

Este número, com 430 páginas, contém as seguintes matérias:

HOMENAGEM

- Senador Argemiro de Figueirêdo

COLABORAÇÃO

- Momentos decisivos do constitucionalismo
brasileiro - Miguel Reale

- El Estado de Derecho en las Américas - Jorge
Reinaldo Vanossi

- Enfoque constitucional dos direitos humanos
no Brasil e no mundo - Paulo de Figueiredo

- O esgotamento dos recursos internos em expe
rimentos contemporâneos das Nações Unidas
de proteção dos direitos humanos - Antônio
Augusto Cançado Trindade

- A desapropriação e suas condições constitucio
nais - Rubem Nogueira

- O mandato imperativo partidário - Luiz Na
varro de Britto

- Distrito Federal: pessoa jurídica e o exercício
de suas funções administrativa, legislativa e ju
diciária - Emmanuel Francisco Mendes Lyrio

- Os ilícitos civis no Direito Internacional Priva
do inglês - c.G.J. Morse

- O "repúdio" das mulheres pelo marido no di
reito mulçumano, visto pelo STF - Negi Ca
lixto

- A participação dos trabalhadores nos lucros
das empresas - Joaquim Lustosa Sobrinho

- Eficácia de las sanciones penales frente a la de
lincuencia econámica - Antonio Beristain

- O poder de polícia. o desenvolvimento e a segu-
rança nacional - Cotrim Neto .

- O poder de polícia e a prevenção do delito 
René Arie! Dotti

- Permanência e reintegração dos condenados no
convívio social - Armida Bergamini Miotlo

- Plágio - Amônio Chaves

PUBLICAÇÕES

Obras publicadas pela Subsecretaria de Edições
Técnicas

À venda na Subsecretaria de Edições Técnicas - Senado Federal - 229 andar 
Brasília, DF (70160)

Encomendas mediante vale postal ou cheque visado (a favor da Subsecretaria de
Edições Técnicas do Senado Federal) ou pelo reembolso postal.

Preço do nl' 77 (430 páginas) - Cr$ 1.000,00

Assinatura para 1983
(Nl's 77 a 80) - Cr$ 4.000,00



CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL

QUADRO COMPARATIVO

(4ª edição)

Texto constitucional vigent~ (incluindo a Emenda
Constitucional nl? 22/82) comparado à Constituição promulga
da em 1967 e à Carta de 1946.

152 notas explicativas, contendo os textos dos Atos
Institucionais e das Emendas à Constituição de 1946.

lndice 'temático do texto constitucional vigente.

À venda na Subsecretaria de Edições Técnicas - Se
nado Federal (229 andar do Anexo I) - Brasílií:l, DF - CEP:
70160, ou mediante vale postal ou cheque visado pagável em
Brasília (a favor da Subsecretaria de Edições Técnicas do Sena
do Federal). Atende-se, também, pelo reembolso postal.



LEGISLAÇÃO ELEITORAL
E PARTIDÁRIA

(4' edição - 1982)
Leis e Instruções que regularão as eleições de 1982

Textos atualizados, consolidados, anotados e indexados:

- Código Eleitoral
- Lei Orgânica dos Partidos Políticos
- Lei das Inelegibilidades
- Lei de Transporte e Alimentação
- Lei das Sublegendas

Legislação alteradora e correlata.
Instruções do Tribunal Superior Eleitoral.

À venda na Subsecretaria de Edições Técnicas
Senado Federal (229 andar do Anexo I) 

Brasília, DF - CEP 70160, ou mediante vale postal
ou cheque visado pagável em Brasília (a favor da
Subsecretaria de Edições Técnicas do Senado Fede
ral). Atende-se, também, pelo reembolso postal.
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