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PROJETO DE LEI DA cAMARA 

N9 118, de 1984 

(NQ 634/75, na Casa de origem) 

De iniciativa do Sr. Presidente da República 

Institui o Código Civil. 

O CONGRESSO NACIONAL decreta: 

CCiDIGO CIVIL 

PARTE GERAL 

L I V R O 

DAS PESSOAS 

T!TULO I 

DAS PESSOAS F!SICAS 

CAP!TULO I 

DA PERSONALIDADE E DA CAPACIDADE 

Art. 1_9. Todo homem é capaz de direitos e obriga· 

cões na ordem civil. 

Art. 29. A personalidade civil d6!l0lii.€m co:ili.eça do 

nascimento com vida; mas a lei põe a '"'"s.ifvo ãõS-diZ.eitós do 

1ascituro. 

Art. 39. São- absolutamente incapazes de exercer 

pessoalmente os ates da vida civil: 

I - os- menores de dezasseis _ànos. 

II - Os que, por enfermidade ou retardamento me!l 

tal, não tiverem o _necessãr:io discernimento para a prática 

desses a tos. 

III - Os que, ainda por causa transitô_ria, não_ P~ 

derem exprimir sua vontade. 

Art. 49. São incapazes, relatiVaiiiente a certos a-· 

tos, ou à maneira de os exercer: 

- Os maiores de dezesseis. e. m__énores de vint"e 

e) Pelo estabelecimerito civil ou comercial, ou pe

'a existência de relação de emprego, desde que, em função d~ 

les, o menor, com dezoito .3::nos completos, tenha economia pr.§. 
pria. 

- Art. 69. A existência da pessoa fÍsica termina 
--com--a morte. Presume-se esta, quanto aos ausentes, nos casos 

em que a lei autoriza a abeZ..tura de sucessão definitiva. 

Art. 79. Pode ser declarada a morte presumida; sem 

decretação de ausência: 

- Se for.extremamente p~ovâvel a morte de q1;1erit 

estava em perigo de vid~_ 

II - Se alguém, desaparecido em campanha ou fei-

to prisioneiro, não for encontrado atê dois anos após o tér

mino da guerra. 

Parágrafo Único. A declaração da morte presuffiida, 

nesses casos, somente poderá ser requerida depois de esgota

das as buscas e averiguações, devendo a sentença fixar a da

ta provável do falecimento. 

·Art. 8"9. Se dois ou mais individuas falecerem -na 

mesma ocasião, não· se podendo averiguar se algum dos comorf

entes precedeu aos outros, presumir-se-ão simultaneal!li!nte IID!:. 
tos. 

Art. 99. Serão inscritos em regist:.."o público: 

- Os nascimentos, casamentos e Ôbi tos. 

II -,-A emancipação por outorga dos pais, ou por 

sentença do juiz-. 

I II - A interdição por incapacidade absoluta ou r~ 

lativa. 

IV - A sentença declaratõria de ausência e de mo.:: 

te presumida. 

Ar:t. 10. Far-se-á averbação em registro pÚblico: 

- Das sentenças que decretarem a nulidade ou . 

a anulação do casamento, a ~eparacão judicial e o resta_beleci__ 

menta da sociedade conjugal. 

II - Das sentenças que julgarem ilegítimos os fi

lhos- concebidos na__ constância do casamento, e as que declara

rem a fiii:acão leg--'rti!ítã". 

II r- - Dos atas judiciais ou_.;"i~trajudiciais que de-

Clararem ou reconhecerem a filiac,ão iÍe..gítima. 

IV - Dos atos judicíãis e.xtrajudiciais de ado- · 

cão, e dos que a dissolverem. 

e um anos. CAPÍTULO II 
II - Ds ébrios habituais, os-vicJ.:ãdos em tóxicos, 

e os que, por fraqueza mental, tenham o discernimento reduzi 

?o. 
III - Os excepcionais, sem dese_n_v_oly_im----ª---nto __ mental 

completo. 

IV Os prÓdigos. 

Parágrafo único. A capacidade dos silvícolas será 

re~lada por legislação espe.::ial. 

Art. 59. - Aos vinte e um anos -completos acaba a m~ 

noridade, ficando habilitado o_ indivl:duo para todos os ato_s 

da vida civil. 
Parágrafo único. Cessará~ para -os-menores,- a inC~ _ 

pacidade: 
a} Por concessão dos pais, ou de um deles na fã.lta 

d!' outro, mediante instrumento pú_?:tico indegendentemente de 

homologação judicial; e por sentenÇa do juiz, ouvido- oe-tutor, 

se o menor ti__ver dezoito anos completos. 

b) Pelo casamento. 

c) Pelo exercício de emprego pÚblico efetivo. 

d) Pela COlaçãO de grau em·-curso---ae ensino supe-

rior. 

DOS. DIREITOS DA PERSONALIDADE 

Art. 11. Com excecão_ dos casos previstos em lei, 

os direitos da personalidade são intransm·issíveis e irrenun

ciáveis, nãO-podendo o seu exercício sofrer limitação volun 

tária. 

Art. 12. Pode-se exigir que cesse a ameaça, ou a 

lesão, a direito da personalidade, e reclamar perdas e da-

nos, sem prejuízo de outras sançõeS previst_as em lei. 

Parágrafo úniCo. Em se tratando de morto, te-rã li_ 

gitimacão para requerê-la- o cônjuge sobrevivente, ou qual-

ql).er parente da linha reta, ou da colateral até o 

grau. 

quarto 

Art. 13. Salvo exigência médica, os atas de dis

posição do próprio corpo são defesas quando importarem dimi

nuição_- permanente da integioidade física, ou contrariarem os 

bons costumes. 

Parágrafo único. AdmÍti:P-se-ão, porém, tais atas 

para fi ris de transplante, na forma estabelecida em lEi i espe..: 

cial. 
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Art. 11t. r válida, com objetfvo êierltYi:têó-~ - ou 
altruístico, a disposição gratuita do prôPriO -c~;p.;-:·-no tod·;;=~"''"'--.-.., 

ou em parte, para depois da morte. 
Parágrafo Único. O ato 'de diS-pOsiÇg;;"Pod~'"'s·~-;l.i:--....-..-. ...,.-, .. 

vremente revogado a .. qualquer tempo. 

Art. 15. Ninguém :Pode Ser cons·trarig"iã:õ -'a:__:___:,,_,_._.~'?m~: 

ter-se, com risco de vida, a trat-am;_~~~ -~"~ai~O ou·- a ·-interve~"'" 
ção cirúrgica. 

Art. 16. Toda pessoa tem direito: ·ao_ ri6me~ ___ _::_ nele 
compreendidos o prenome e o nome patronirnico;·- ----~-- ----- --------

·e•·-~ _,s~ .. ~~ -~-~- .,.-,, ' 
D~- s~-:~s_s_~?- P!'?_vj.~ôria 

..<_ ...... _ .... __ -t-______ ., ___ ,,__.,_"'''''"·''""'""""""-"""' ...... -

Art. 26. Decorrido um ano da arrecadação dos bens 

do ausente, ou, se ele deixou representante ou procurador, 
e·m ·se :PãsSâildO-tres -ano·s·, Põd~~ão 0~- i~t~r~ssados requerer 

qu·ê·.-s:é--ae'Cla-re- -a a:usênCi~ -e se abra_~~roviso;;::i,~_'?}}~re .f_ ,-~-';qe_~,-

Art. 27~ Somente se consideram, para esse efeito, 
---interessados: 

Art. 17. O _nome da pessoa_ ~~-o- po--:-d~ s~I> ___ e~in~:ia-~~==------- _ _ ___ ~ ~ ll 

~::P~:::e:ü:~i=~:l!~~U:~d~e~~~-~~*1f~~~~~*~~~;--~~~·==-~=~~tame~tár'io~I 

- O cônjuge não separado judicialmente. 

-------os herdeiros presumidos, legítimos ou tes-

"' _Os que tiverem sobre os bens do ausente di-
ria. 

me alheio _em propaganda comet'cial. gas. 

Art. 19. o pseudónimo aaotâdo para: at!V'--'-.tdad:-S~-li'--~~--~ ~ 

ci.tas goza da proteção que Sé dá ·ao riOme .--- --- - ------
~-t-~~-·--~-~-12'!:~~-c~_que determinar a abertura da 

sucessão provisória sô produzirá e-fel.to seis meses' depois de 

pu_I:>li_~_a?a _;pela i_m_pre-nsa_;_ Jnas ~ logq_ q_u~. passe em julgado, se 

Art. 20. salvo se autoriZa~~~-·?_~ s-e--~~_ile'C~sS~~s- proc~-~~-;L.~~~ú~a-~~--t~H'i;t~.1lt9,..·~se_exi_stir, e ao invent~ 
à administraçãO da justiça ou à manutenção ~a ord~~-pÚbl~c~-~---· ___ .. _ . , -:_.r~~. _e __ p_artil!'la ___ do_~- k_~ns,_~t;:9n!Q:_se o_a._usentl!;! fosse falecido. 

:~;~?o:~:;·::~·;;:;~::~:. ~~~;~~:~~t:~;*"i~~K~~~;~~r;~~" ~::,::~~~:~:~;:~!t!~~iS~~~~~:~:!:::~;!:~;~. ;::::·· ab-

da indeniz:ceãsope;uteab~o1--~d•a.rde' 's--=ec lhe-at!ngirer"n--~ -h~r~~ _-:_ __ ~~~- - - - -- --- -~-§~-~-~ . __ Não CQ!!!Pa-re_c~_nQ_o, para requerer o inventá -
fama ou a ~- ... ... .._ se distinarem a -fins _co~e!. rio 2 },§:!_ro;!eiro oy_ .interes.s.ado, a"té trinta .dias depois de pas-

ciais. 
~---~~-~-==- -~-~-~-

~F.=.~![,j}!.~~~gz__:,cc~~ep_~oq:u_e ~aii~ar:·_- ~,1;;r1r a sucessão provi

s§I?_i_a~ proce9~-I'~--~e--á à arrecadaqão- dos bens do ausente pela 

t.OiiD-ª --~§~"!1?-~:~,~~i~ n9P---=-~!.!?~l .. _ª-~~~~~º--· 
Parágrafo único. Em se tratando de morto ou de __ ~.::_ 

sente, são partes legitimas para reque~r _es~c:t p~()t_e~-~-.-
cônjuge, os -ascendentes Ou oS ··aesceliden'te.S~ 

_ __ _ Art. 29. Antes da partilha, o juiz, quando julgar 

Art · 21. A v_ ida privada -~~--Ee_s~~~_!-~;~~~--~---~i2.::.,:"-=''~'=-=__,,-_-.._.""'"=--~~---onVeirieiite, ordenará a conversão dos Pens móveis, sujeitos 

lável, e o juiz, a requerim_ent~~:_~~::~ssa~__! ~-dC?.'S":~-~- ---o:=:'&'-------~---- ----_.~...,...--:-a_"" deterioração ou a extravio~ em imóveis ou em títulos gara~ 
providências necessãr1.as para imP~~ir ?u_ faz:::_ - - ato ~tidos··- pela União. 
contrário a esta norma. 

CAP!TULO III 

DA AUS!:NCIA 

Art. 30. Os herdeiros~ para se imitirem na posse 

------=-==-~-~----__ ---::-::-do-s--bens do ausente~ darão garantias da restituição déles~m_! 

diante penhores, ou hipotecas, equivalentes aos quinhões re! 
---- --pectivos. 

Seção r 
Da curadoria dos bens do ausente 

Art. 22. Desaparecendo uma pessoa do seu domi.ct

lio sem que dela haja- notícia~ se não--hOuveii-deTxado-repre

sentante ou procurador, a -qliE!m-fOijlleadriiini:strar'~~e:~))~iS-oc~--'" 

mearã curador, quando o_ ausente deixar inan~~~~~~_!__-~~~~não ______ _ 
queira, ou não possa exercer Ou continuar o ·mandato, ou 
os seus poderes forem insuflCJ:enteS. 

Art. 24. O juiz, que nomear o curadbr;-ffiar-lhe
á os poderes e obrigacões-;·:oonterm:e~-a_-~; Cii-cUilstãricicis~ obSel:> 
vando, no que for aplicável, ó âiSpõsto·-a: -reS~Pei"tó ":d~~---t""u~t'=o~"-"'"~· =~=~ 
res e curadores. 

Art. 25. O cônjuge do aus.ente, sempre que nã-o es-

teja separado judicialmente, ou de fato há inais de cinco- a;.; 

nos antes da declaração_ da ausência, Será O""Seii~fê&.ítrmO~=-
rador. 

§ 19. Em falta do cônjuge, a curadoria- dOs -DàriS 

§ 1_9_ •. 2:S~~- ~t-~:!:~-- dJ~-~~---~_p_osse_ provisÕr'ia, 
não puder-prestai:> ~ garantia exigida neste artigo, será ex

cluÍdo, mantendo-se os bens que lhe deviam caber sob a admi

nistraçãO do curador~ Ou de outro herdeiro designado pelo 

-~u~~-!.. e ~u_e pr~ste ___ a ditª~!'é_ln_ti_a_._ __ : ___ _ 
§ 29. _ 0_8 :<!_~_c_~E_~~!?_'!:_~S __ , __ o~_de~Cell~entes e O cônju-

~~, uma yez p~ovada a sua qual, idade de h.erdeiros, pOderão~ 

_ __ ;}<g>l J1~9---~~_riQ..Q pór' desapropriação, ou hipotecar, quando o O!:, 

-~.el?-.':: .. o .. j~-1_~2 .. .2.~~~-l:ti_e~ _e_v.Uª;:- .9, __ rp_p:ta_._~--

_Art,~~ 3_3-~ _ -~11~'---s.:tçiqs ___ º-?s,b_~!ls~ os _sucesso~es prov,! 
-s_o_r~-oS Í.i_c~ão r_epres~nt.arido at.iva _e_ pas~ivamente o ausente, 

d_e_.!'!_od9_.9.!!.~-~-S~JEo""-J~l~,-çq~~~º--as <!.~pendentes ·e as que 

-~= __ f!!t~-~~- â.9,1:1~~7-.~~~-.-~v~;-oe~~ 
~- ~~-~t. _?~·- O 4c:;sqenden.t~~ ascendente, ou cônjuge,C]).lE! 

fo:r ~çes~qr _ _provis-Õrio__<;lo_ auS.ell::t;e, fa_r•â seus to_dos os .fru

~~ __ e re~~ento~ d,o_~ __ b~:!l.§ __ q_u~ ~_l;it_e __ ç_Qu.berelll· Os outros 51:!_ 

cessore_s / pot:é_Z?_• __ de_ve:ro_~_o _9-a_pi_t_<!_~izar met_êl,_de desse!;! frutos e 

ren~-~~ento:s !---S'i:_~rl~? o_ ~~s_p~~t<?_ -~o_~- _ _29 ,_·de acordo com o 
reP~sentante do Ministério PÚbi_ico, e prestar anualmente 

do ausente incumbe aos pais ou aos descendent_~s-~- n~st:~- ~;'-~_e_~-----,------c---;-::- -:--:----co-c_--:-_~J;; aQ_jui_?; __ q.ompetent.e. 
não havendo impedimento que os iniba de- exercer -~~-.;=arg~.~-~~~~-=- =~~~ ~-~-- -=- :- - -_ - -

§ 29. Entre os descendentes, os Jiia~~_!'!::_~xim~=~~_i ----.--·----
cedem os mais. remotos. 

§ 39. Na falta das pessoas -Inencfon~~S:~---~Oi'ripete 
ao juiz a escOlha do curador. 

ParágrafO Unico. Se o ~':~!:r:_:=_apare<:_~r~ _e ficar 

---prov·,idO-qUe ~-a~~~~~~~-t~i" vol~~~~~~-a e_ inj_tl~ti~icada, :e_erd!_ 
-r~--=--éie, ~m-~v~z::_~~~~-ess~E_!_s~_part~_-~os __ !"r~t~~ e rendi.,. 
l!lentos~ 
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Art. 34. O exclUÍdo, segundo o art. 30, da posse 

provisória,. po-derá, justlficãndo falta ___ de_ meios, -re-querer 

lhe seja entregue metade dos r-endimentos do quinhão que lhe 

tocaria. 

Art. 35. Se dUI'ante a posse provisória se prov-a'í' 

a época exata do falecimentos _do ausente, considerar-se-ã;ne§. 

sa data, aber>ta a sucessão em favor dos herdeiros, que o_ e

ram àquele tempo. 

Art. 36. Se o ausente aparecer, ou se lhe provar 

a existência, depois de estabelecida a posse provisória., Ce§. 

sarão para logo as vantagens dos sucessores nela- imiiidos, 

ficando, todavia, Obrigados a tornar as medidas as:Securatõioias 

precisas,atê ã entrega dos bens a seu dono. 

Seção III 

Da sucessão definitiva 

Art. 31. Dez anos depo:lS de passada em julgado a 

sentença que concede a abel:'tura da sucessão provisória, pod~ 

rão os inter>essados requerer> a definitiva· e "o leva:rltamen-tc 

das cauções prestadas. 

A:rt. 36. Tambem.. se pode requerer a sucessão defi

nitiva, pX'ovando--Se que o -ausente conta oitenta anos de ida

de, e que de cinco datam as Últimas noticüis suas. 

Art. 3 __ 9. Regr>essando o ausente nos dez anos ·se

guintes ã abertura· da sucessão definitiva, ou áigum -de seus 

descendentes, ou ascendentes, aquele ou estes haverão só os 

bens existentes no estado em que se achar>em, os subr>oga~os 

em seu lugar, ou o preço que os herdeiros e demais inter>ess! 

dos houver>em recebido peleis alienados depois daquele tempo. 

ParágrafO único. Se, nos deZ- anos· deste artigo, 

o ausente não regressar, e nenhum inter>essado promover a su

cesSão defini ti v a, a plena propr"ieda:ae" do_s_ -bens ar>recadados 

passará ao MunicÍpio ou ao DistX'ito Federal;- se o ausente e

ra domiciliado nas respectivas circunsC:biÇões. 

T!TULO II 

DAS PESS_OAS JUR:!DICAS 
CAP:!TULO ! 

DISPOSICOES GERAIS 

Art. 40. As pessoas jurídicas -São de dir_eito pU

blico, interno ou eXtel'i-lo, e de direito privado. 

Ar>t. 41- São pessoas jurídl-ca·s O. e direito pÚbliCo 

interno: 

- A União. 

II - Os Estados, o Distrito Fede_ral e _os Terri-t§ 

rios. 

III - Os Municípios. 

IV - As autarquias. 

-As demais entidade_s de carãter-pÚblico ·cri~ 

das por lei. 

ParágrafO únic·o. Salvo di:-Sp"CÇsl.ÇãO"e'm- contrário ,às 

pessoas jurídicas dé direito' -púOricó,- -i -que -se -t-enh-a dado 

estrutura de direito pr>ivado, -r>ãgem-se, no qué -coUber, quan::. 

to ao seu funcionamento, pelas normas deste G_Õdigo. 

Art. 42. São pessoas jurídicas Oe--direito :Públrc_O_ 

externo os Estados estrangeiros e todas as pessoas que forem 

regidas pelo direito internacional púbiico. 

A:rt. 43. As pessoas jurfdicas de direito pÚblico 

interno são civilmente réspor\sãveis pcir â-tõSâÕS~SeuS- ·agen
tes que nessa qualidadê causem danos a: -ter>ceii>os; -'-I'essãlv.ãdo

o direi to- regress.ivo contra os causadores d_o __ dano, se hou

ver, por parte destes, culpa ou dolo. 

Art. 44. São pessoas jur>Ídicas de dir>eito priVado: 

- As associações. 

II - As sociedades. 

-III - As fundações. 

Parágrafo únic-o. As disposições concernentes às 

aSs_oc-iaç:Ões apli_~?am--se 1 sll~sidia_~iamente_, ãs sociedades que·

são objeto do Livro II da Par>te Especial deste Código. 

Ar>t. 45. Come_ça_ a existência legal das pessoas j!;!._ 

rídicas de direito privado com a insct>ição do ato coi1stituti:_ 

VO no reSpectivo registro' precedi'ó.a. quando necessár>io' de 

auto:r:'izaçãO ou ·aproVação do Governo. Ser>ão averbadas no i>e

gístX'O todas as alterações por que passar o ato consti tuti-

vo. 
Parâgraro única. Decai em tr>ês anos o direitÕ de 

anular> a constituição das pessoas jurídicas de direito P.riv,! 

do, por de-feito do ato respectivo, contado o prazo da publi

cação de sua inscrição no regist:i:->6. 

Art. lj õ~ o-· registrei- declarará: 

I - A.denominaçã;ã_, os fins, a sede, o tempo de 

dur>açâo e o fundo social, quando houver. 

II - O nome e a indiVidualização- dos fundadores 

ou- instituidores,-- e dos dir>etores. 

III -- O modo _P'?r> que se administra e X'e"presenta ,_! 

ti v a e passivamente, judicial e -éx-erajudicialmente. 

IV - Se o ato constitutivo é reformável no toca"E_

te à administração, e de que- modo. 

V - Se os membr>os respondem, ou não, subsidi-

ariamente pelas obrigações sociais. 

VI - As condições de_ extinção da pessoa jur>Ídica 

e o destino do seu patrimônio, nesse caso. 

Art. 4 7. Obrigam a pessoa jurfdica os a tos dos a§. 

-min-iStradores, exercidos rioS liffiites de Seus poder>es defini

dóS no- ato- constitutiVo; 

Art. 48. Se a pessoa jur:!dica tivev admin;!.stracão 

coletiva, as deciSões se -~tomarão pela. maioria de votos dos 

pr>esentes, salvo se o ato constitutivo dispuser de modo di-

Par>ágrafo único. Decai em tX'ês anos o direito de 

anular as decís-OEúi" a que se ___ refere este artigo, quando viol_! 

relll a lei ou estatuto, ou forem eivadas de et'I"O, dolo, simu

lação ou fr>aude. 

Art. 4-9- Se a administração da pessoa jurídica 

viér a fa-ltar, o jtiiz, -a -requerimento de qualq~er> interessa

do, nomear-lhe-á administrador provisório. 

~Art._ 50. A pessoa jurrdica _não pode ser desviada 

do-s_ fins estabelecidos no ato constitutivo~ par>a servir. de 

iriStrumento ou cobei>tura ã pr"ãtiCa de a tos il.ícitos, ou abu-

si. 'LoS, ca~o. em que pÕderâ o juiz_, a requerimento de qualquer 

d68 sóCios Ou dÕ -Ministério Público, decretar a· exclusão _do 

sócio res:POns"ãve·l, , __ ou·~ tais sejam as cirç.unstâncias, a diss.2. -

lução da -entidade. 

Parágrafo úriicO. Nesté caio, sem prejuízo c:!e ou

tras sanções cabÍveis, r>esponó.erão, conjuntamente com os da 

pessoa "]til'Ídica, os bens pessoais do administrador> ou repre

sentante que dela se houver utilizado de mãneira fraudulentao= 

ou abusiva, salvo se norma especial determinar a responsabi

lÍdade _S_Qlidária_:_de-tod-os os membros da administraçãO. 

Art. 5l. Nos casos de dissolução da pessoa jurl:d,! 

ca, ou cassada a autorização par>a seu funcioriamento, ela suE_

sistirã para eis fins de liciuidação, afê qUe· eSta· Se conclUa. 

§ 19. Far-se-á, :n:o--reiisÚ•o onde ·a pe-ssoa jurÍdi

ca estiver inscrita, a ave::~~çã.o _'!_e_ sua dissolução. 

§ 29. A_s d_is?osicõe_~ _I?_ara a liqÚidacão dãs socie

dades se aplicam~ no que couber, às demais pessoas jurÍdicas 

de direito privado. 
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§ 39. Encerrada a liquidação, pronlOVer--se·::a--o 
ce~amen'to da j.nscri_ção da peSsoa jUríeil6-~~ - --=---

Art. 52. Aplica..:.se às pessoaS jur1'd1CiS -;- n:o-- ~~=---~-
couber, a proteção doS direitos da perSonalidade.---~~-=~ 

CAP!TULO II 

DAS ASSOCIA"etrES 

Art. 53. Constituem-se aS ã:ssociações pelã:--llfd.ão 

de pessoas que se organizem para fins não e6onõifiiCbS: 
Parágrafo único. Nãc:i hã~ ent;e~-os-=~S'Sociados, di

reitos e ohrigações recípro-eos. 

sO ;--as-quOtaS- ·ou- ~ii-ã:CõeS-rde.iiS 'refeiidaS no l?arágrafo _ ~ni~C:o 
--------do _-art.- 5_6~ -será dest-rnac~o·-aentida:de-de fins não econô~icos 

d_es_i._g_llªçl_a, __ ll9..§_ -~-tlgt!.UQS_, ou, omissos estes, por deliberação 

--~--ª-J> q,q_ç,_~~- ~-~j.n,~_t_i,_ tuicão~ m~~ipal, estadual ou fede-
ral, de fins idênticos ou semelhantes. 

§ H'. -Por cláusula_ 9!?~_es_t?-_tutos ou, no seu silê!!:_ 
ci~--;--pordeli!i~Ta~a-·-cro-s------associados ,- POdem esteS-, antes da 

_ __9:_'::sti~a__2-_~ __ do _r~_~_!'l~~C_'?'!!_te_p~.f~:;-ida_ ~tE.§:t~ _a):'tigv, receber em 
restituiÇão, attú:üizado o respectivo valor, as contr>ibuicões 

que tiver_em _prestad~ ao pa_trimônio da associação. 

§ 29.-__ :Nã~_ ex~_s:indp n~ _M\l_nicÍEio_,_ no_ Estado, no 
Dlst~it~~-r~~d~r~~--~ T~·~;it6ri~~g_m:~---ª -ª-~_§!Q~:iac.ão t~ver 
sede, instituiçao n.:i.s cori.dlçõeS_ .itl.d1.caçlàs ne_st~ _arotigo,o_ que 

-----;;enum;s-~~;-d~--~-~-p~t-;-i-m-futi~ -~-~ --de-;~i~-~~ -i-Fazenda do Esta-

dO, do Distrito Federal ou da lJnião. 
Art. 54. Sob pena de nulidade, ~o:~s~,;:•;:,st~:·:~t;u~t-~o.s~~:::''="'="':'"'.:': "'"' ~'~~"-"'"'~::"_l_~é'-"'_'_''C_""":~~":''C'"~:'.:_'~~'::~: associações conterão: --- _ _ _ _ 

- A denominação,- oS- fÍils, e a· -s-e_-a:~ ~~--~~~a:~:-__ ~--~-----
cão. 

exclusão dos associadoS~ 
III 

IV 

- Os direitos e __ deverE{s- dos .isso-ciad.Os: 

- As fontes de recursos para s-ua- mail.u'tenção.-

- O modo de constituição e funcionamento dos 

Órgãos deliberativos e aàmí:il.istrãtl.VOS. 

Art. 55. Os asSociados devem ter igucirs- direitos·-,_-

mas os estatutos poderão instituir categorias com Vátttagens
especiais. 

Art. 56. A qualidade Cle- assoCicldõ-~€ intranSmissí'-

vel, se os estatutos não dispUserem o c:ontrãi-io. 
Parágrafo_ único. Se o -MSOC-iadÕ I~-tifui~-;,--=--·--d~=,., 

quota ou fração ideal do patrimônio d.i asSociação,· a .. t-1:-ã-~Sf~
rência daquela não importará: de~- per sÍ, n.3. ·' c{t:;;'ib~'fÇâ;,;..~- ~d,i'"..__.__.L_ .. 
qualidade de associado-aó--aâquirenté --ou ao-neraefi.o~ - --sã:tvo
disposição diversa dos estatutos. 

Art. 57. A exclusão do associado sõ ê -- admisSí1.1e'i -~ 

em havendo justa causa, obedecido o disposto nos estatutos, 
mas, sendo estes omissos, poderá também o-co!>r_e_r~se- -ror-re·c·o::. 

nhecida a existência de _Jriotivos- graves, em- delil:>erciÇâo fUi1d~ 

mentada, pela maioria absoluta dos pr>ese~=_:~- â __ as_~-~-~-1~~.3._-.g~ 

- CAP!TULO III 

~ DAS FUNDAÇOES -

Art. 62. Para criar uma fundação, far-lhe-â o seu 

institUidor, por esCritura públiC'a ou testamento, dotação e!. 

-p-e-c:ial de bens livres, especificando o ·rim a que a destina, 

:titJ.J,i:r;::J?e _p_ª_ra ~:!.,-ns r_eligiosos, morais, culturais ou de 
sistênc"ia. 

____ - -,j.rt. _§]__. _ Q~n9g __ in~uf!ciel):t:e:_s Eª-Pa __ constituir a 

fundação, os bens a ela destinados se:r;-~o, se outra coisa não 

~~isj;lusê;r_~: institt,~idor, incorporados em outra fundação, que 

__ ~~ __gp_ç~o..['Jfo:t _ _il f_i_m _ i.z_~al=."--C?'~--~-~lll:E;t_h~_D-_~~ ~ __ 

Art. 64. Constituida a fundação por negócio jurí-
-·~ ~---..dica- entre ViVOs~-- o .instituidOr é obrigado a transferir-lhe 

a- propriedade, ou ou_tro direito real, sobre os bens dotados, 

e, -se não oofizer, serão tr~ns~ritoJ;;, ou inscritos, em nome 
-dei a,- pOr--mandãdo-- jUdiCiai~-- ------ -- ---- -

-- Art. 60~- AqueleS ã -quem-O instituidor cometer a 
aplicação do p8.trimônio~ em i:endo ciência d_o encargo, formu

-larão ~ogo, de acordO com as· suas bases (art. G 2), os estat~ 

_tos_ da fundação projetada, submetendo-os, em seguida, ã apr2 

ral especialmente convocada pã.r.a esse fim. "-.Parágrafo úni.c_o. se não elaborarem os estatutos no 

Parágrafo Único. Da de_cisão do õr_g_~o q~-~~,~-d~- ~~~- ___ _ __ prazo assinado_ pelo instituidor, ou;. ·nãO havendo prazo, den-

vação da--&tutor_i~d,e q,_ompetente, com recurso ao juiz. 

formidade com_ os estatutos, decretar a ~xc_l~são, _ c.;l~erá _s~~~--_,-o _ ~-,-, __ -~---~eJIL-Se+:;;""'f\1~:\i~-ª~-- c_9-_b~:t;'.Á _p_o_,~J_~~~~t-~:r-.i9, J'ÚbL!Co fa;z;ê-lo. 
pre recurso à assembléia .geral. - ---_~--~.--~ - - ·- , . ~· --- --~=~~~ 6-~. Velará ;e i~-~~ ~;~~a~õ~~~~- ~inistério PÚ-

Art. 58. Nenhum associado poderá ser irDPeciido de 

exercer _direito ou função que lhe tenham sfdO-- -leg{ti~ente-~------~ 
conferidos, a não ser nO-S --casos e i:lela forffia previstos na le~ 

ou nos estatutos. 

ral: 
Art. 59. Compete priVativainente- ã .3.Ssembléiá g~ 

- Eleger os adroiriist-I>a:dOre_s:--~--,------=-_,-c--=-=c-- -=-o-c-=--oo---=""-'

II - "Destit.uL-los. 

III - Aprovar as contas. 

IV - Alterar os estatutos. 

hllco do Estado, onde situadas. 

__ ---~--=-------,---E'arág:rafo Úl}ico. Se funcionai-em no Distrito Fede

rai, ou em Território, oó., ãinda, se estenderem a sua ativi,.. 

dade a mais de_ um Estã.do, caberá ao Ministério Público· Fede

ral-esse ericarg_o. 

------~- ---~.__&i __ :_----E:ara-~que:--=s~ possam-alterar os estatutos 

_da ___ f~mdacão é~ mJAt~r que_-ª~ _I'e"f_orrila: 
I ____ _,.__seja deliberada por dois terços dos compo-

nentes para gerir ê representar a fundação. 

..,..=<=--r".,_,.-_._II__~-=--Não .contrãrie Ou -desvirtue O f-im desta. 
Parágrafo Único. Para as deiiberaç5eS. a-qü~~-,iJ:üd;-zn .,.....,-...... --..·..-·- ~-~-------III __ .... -Seja aprovada pelo órgão do Ministério PÚ-

os incisos II e IV é eXigido o voto concÕrde ::cfe-dOiS ~terc'OS~----·~--~---- .. Plico,- e, caso eSte a: denegue, poderá o juiz supri-la a 
dos presentes ã assembléia especialmerite convOcââ-ã~~~Ss(i. 
fiJn, não podendo ela deliberar, em primeira convoc".3Ção, 

a maioria absoluta dos associadOs, ou ciom menos- de: um ter

ço, nas seguintes. 

Art. 60. A convocação da assemblé1a--·ge:r:ii--f~::..:::;e-: 

â na forma dos eStatutos, garantido a um quinto dos-ass~cia
dos o direito de promovê-la. 

Art. 61 • Dissolvida -a" -as sõC iaçâõ; 0~ !i~mãneS-ceil.te'"''--'

:lo_ seu patrirnônio liqu-ido', depois de deduzidas, se for o. êã":.:.--

_:querime~to do interessado. 

-- --------Art. 68. Quando a alteração não houver sido apr'_2 

vada _ _por-_v_ot~cS:o unânime,_ os administradores àa fundação, ao 

. _submeter>em os es_t_a_tutos ao Órgão -do -Minístéi-io PÜbli.co~ re

.. quererão que sé- ãê ci-ênci<i ã miriOr.ta veiicida para impugná-la, 

-- - Art~ -~?_0~d_?:-Se _2:f~9}.t?:-'-~~p;ssJv~l ou_ inú-
til ã finã.lidade a que visa a fundação, ou venc-ido o prazo 
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de sua ex_istência, o órgão do Ministério PÚOlJ::co-; Ou qUal

quer interessado? lhe promoverá a extinção, -incorporando-se 

o seu patrimônio, salvO- disposição em cãnt:bãrio !i:õ ato cons

titutiVo, ou nos estatutos, em outra fun__dação, designada pe

lo juiz, que se proponha a fim igual ou semelhante. 

T!TULO III 

DO DOMICiLIO 

Art. 70. a domicilio da pessoa física ê o lugar 

onde ela estabelece a sua residência com ãnimo __ definitivo. 

Art. 71. Se, porém, a pessoa' fisTCã. tiver- di ver -

sas residências, onde, alternadamente, viva, considerar-se-á 

domicílio seu qualquer delas. 

Art. 72. t também domicilio da pessoa· fisica,qua!!:. 

to às relações concernentes ã pr>ofissão, o lugar onde ---esta ê 
exercida. 

Parágrafo único. -Se a pessoá exercitar profissão 

em lugares diversos, cada um deles const_i_t_uirâ domicilio pa

ra as relações que lhe cor>responderem. 

Art. 73. Ter-se-â por domicilio- aa peSsoa fisica, 

que não tenha residência habitual, o lUgar-~Otidé f"or encontr~ 

da. 

Art. 74. Muda-se o domicilio, t:i>áil.sferindó a resi_ 

dência, Com a iÍl.tériCãO manifesta de o mudar. 

Parágrafo único. A prova da int"enÇ.ãO~r.esitl'l;ar>â do 

que declarar a pessoa ãs municipalidades dOS ·1.uga:res ~ que 

dei:~ta, e para onde vai, ou se tais declarações não .fizer, da 

própria mudança, com as circunstâncias que a· acompanharem. 

Art. 75. Quanto às pessoas jurid'icas, o domicílio 

é: 
- Da União, o Distrito Federal. 

II - Dos Estados e TerritórioS-, as respectivas 

capitais. 

III -- Do Municipio, o lugar onde funcione a admi-

nistracão municipal. 

IV - Das demais pessoas jurídicas, o lugar onde 

funcionarem as respectivas diretor-ias e administrações~ 

onde elegerem domicilio especial nos seuS estatUtos ou atps 

constitutivo_s_._ 

§ 19. Tendo a pessoa jurídica diVersos estabeleci_ 

mentes em lugar>es diferentes, cada um será considerado domi

cílio para os ates nele praticados. 

§ 29. se-a administração, ou diretoria, tiver 

sede no estrangeiro, haver-se-â-por domicíl.io da_ pessoa jur.f 

dica, no tocante às obrigações coritraL:las por cada uma das 

suas agências, o lugar do estabelec-imento, sito no Brasil~ a 

que ela corresponder. 

Art. 76. Têm ·aolnicilio necessário--o incapaz, o S"eE_ 

vidor pÚblico, o militar, o marítimo e o preso. 

Parágrafo único. O domic:Í:liQ .do incapaz é o do 

seu representante ou assistente; o do servidor pÚblico, o 1_!! 

gar em que exercer permanentemente suas funções; o do mili

tar, onde servir, e, sendo da Marinha ou da Aeronáutica, a 

sede do comando a que se encontrar imediatamente subordina

do; o do maritimo, onde o navio estiver matriculado; e o do 

preso, o -lugar> em que cumprir a sentença. 

Art. 77. O agente diplomático_ do Brasil, que, ci

tado no estrangeiro, alegar extraterrito:rialidade sem desig

nar onde tem, no pais, o seu domicÍlio, poderá ser demandado 

no Distrito Federal ou no Último .ponto do -território brasi

leiro onde o teve. _ 

Art. -78. NoS--c-ontratos escritos poderãO" Os contr.2_ 

entes especificar domicílio onde se exercitem e .cumpram os 

direitos e obrigações dele resultantes. 

LIVRO II 

DOS BENS 

T!TULO ONICO 

DAS DIFERENTES CLASSES. DE BENS 

CAP!TULO I 

DOS BENS CONSIDERÀriOS EM SI MESMO-S 

Seção I 

Dos bens imÓveis 

Art. 79. São behs imóveis o solO e tudo quanto 

lhe incorporar natural ou- artificialmente. 

Art. 80. Consideram-se imõyeis para os efeitos 1~ 

gais: 

-- Os direitos reais sobre imóveis e as ações 

que os asseguram. 

II - O direito-·~ suce_ssãO--abjrta. 

Art. 81._ Não perdem o carãter> de imóveis: 

--As- edificaçÕes que, separadas do solo, mas 

conserVando a sua unidade, forem removidas para outro local; 

Ir--- ,;_---o-s materiãis prOvisoriamente sepa:riados de 

um prédio, para néle mesmo se reempregarem. 

Seção -II 

Dos bens móveis 

-Art. 82~ São niÓv'eis· Os bens suscetiveis de movi

mento próprio, -ou .de remoção por força" alheia, sem alteração 

da substância --oU- da destinação econômico-social. 

Art. 83. Considevarn.-se móveis para os efeitos le-

gais: 

I - As energias que tenham valor econômico. 

II - Os direitos reais sobre objetos móveis e as 

acões c-orrespondentes. 

III. - Os direitos pesso·ais de carâter patrimonial 

e respectivas ações. 

Art. 8~. Os materiais destinados a alguma constr!::_ 

cã-o, enquã:hto não forem empregados, conservam a sua qualida

de àe mõVeTS:. Readquirem essa qualidade os provenientes da 

demo"lição-de algum prédio. 

Secão IIT 

Dos bens fungíveis e consumiveis 

Art. 85. São fungiveis os móveis que podem"substi_ 

tuir-se por outros da _mesma espécie, qualidade e quantidade~ 

Art. 86. São--consumiveis os bens mOveis~ cujo uso 

importa destruição imediata da própria substância, sendo ta~ 

bê(l'L conSiderados ta.is os destinados a alienação. 

Seção-- IV 

Dos bens divi_siveis 

Art ~ 87. Bens divisíveis são os que se podem fra

cionar sem alteração- na sua sllhstância, diminuição_consider~ 

vel de valor, ou prejuízo do- uso- a que se destinam. 

Art. 88. Os bens naturalmente divisiveis podem toE_ 

nar-se indivisiveiS por• ãetei"'rilinacão da lei, ou võtltade da!> 

partes. 
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Seção V Art. 100. Os bens pÚblicos de uso comum do povo 
Dos bens singulares e coletivos -e -os---de uso eSpecial são inalienáveis- enquanto conservarem 

a sua qualificação. na forma que a lei determinar. 
- ------- - ---------------------- -----

Art. 8 9. São singulares os- bens que, embora reun.!, _ ~ ~i;: lJl~-~ ___ 0~-~-~~-R_~b~~c-Õs dominicais podem 
dos, se consideram de per si, independentemente -dos- a·emais-. -

Art. 90. Consti±ui universalidade de fato .a pll.ir~~

lidade de bens singulares que, pertinentes· ã mesffià pessoa, 
tenham destinação unitária. 

alienados, observadas as exigências da lei. 

_ .~t-. lo~-·-~~ Sa)vo_ çl:!,~pO$~ção ___ e_special de lei, 

-~~~~~p_~~---S-?-.!~!l~o $_~~2~~f:~:l~~.9s -~~Rsllca--2).ffi_p._ 

Parágrafo único. Os bens que formam ·egg·a~unive;;-s~ -------,-=----=--~-----,---Art. 103. O---uso comum dos bens públicos pode ser 

lidade podem ser objeto de relaçõeS jUrídicas p;.:.Ôpr:ias----:- - --

Art. 91. Constitui universalidade de -dlreíto -

complexo de relações jurídicas, de uma pessoa, dO:'i'taA<a"a~i~~de<e~v_;-a~--

lor econômico. 

CAPITULO II 

DOS BENS RECIPROCAMENTE CONSID:E"RADOS ---- ~~~==:: ----~~-:=~=-~:-

Art. 92. Principal é o bem que exiSte~-S(;bl:.e --·-s-.(;--- -~ 

abstrata ou concretamente. Acessório, aquele cuja existênciã. 
supõe a do principal. 

--gratuito ou i-etribuid.O; Coi-ifOrme for legalmente estabelecido 

p~la ~-ntidad~·- a cuJa ~dmin~st_l"él:Ç)_c[o __ piil:'teD.cerem. 

T!TULO I 

o~ ~E-~~cro ~uR!Dico 

Art. 93. São pertenças os bens que, l,ã~ c0n~._c~t:'oit':'u":-~~--~
indo partes integrantes, se destinam, de m;:dO d~~-;;~;;~, -a.O -CAPITULO ! 

uso, ao serviço ou ao aformoSeamento de outro.--------~---

Art. 9l.!. Os negóc-ios jurídicos, que dizem respei
to ao bem principal, não abrangem as pertenÇas, salvo -~e. 

0 
.. 

contrário resultar da lei, da ma~ifest~~ão de VCillta~~·-· 
das circunstâncias do caso. ---~ 

Art. 9 5. Apesar de ainda não separadOs do bem 

principal, os frutos e pt"odutos podem ser objeto de negócio 

jurÍdico. 

Art. 96. As benfeitorias podem ser voluptuá:t:'ias, 
úteis ou necessária:s. 

§ 19. São v·oluptuâr'iàs--as de mero-délei·fe~Oi.i -'·re;.;--
creio, que não aumentam o uso habitua:l--dã liem; ci.1ridà~que -o-
tornem mais agradável ou sejam de elevado valor. 

§ 29. São Úteis as que aumentam ou faCilTta'm o u-

so do bem. 

§ 39. são necessárias as que têm:-·por--rrm--·-co~n~~---

var o bem ou evitar que se de_,teriore. 

Art. 97. Não se consideram benfeitor-Ías os melho

ramentos ou acréscimos sobrevindos ao bem-- Sem a interVei1C-aO

do proprietário, possuidor ou detentor. 

CAP!TULO III 

DOS BENS POBLICOS 

Art. 9S. são pÚblicos os bens do domíniO--naCional 

pertencentes às pessoas jurídicas de direito pú:biícO----rnter.:.--

no. Todos os outros sã·o-·parti_culares, seja qual for a pes-

soa a que pertencerem. 

Art. 99. São bens pÚblicos: 

- Os de uso comum do povo, tais como os 

res, rios, estt"adas, ruas e praças. 

II - Os de uso especial, taiS como os edifícios 
ou terrenos destinados a serviço ou estabelecimento da admi
nistração federal, estadual-,· t-erritorial Ou- "morl-{C:fpal-,'" incl_!:!___,_~~ 

sive o de suas autarquias. 

III - Os dominicais, que COnstituem: o· patrimõri fO 

das pessoas jurídicas de direito pÚblico, cOmO -'objeto de di

reito pessoal, ou real, de cada uma deSsas entidã.deS. 

Parágrafo úntcio. -Não dispondo a ie.i- em contrár"i"õ, 

consideram-se dominicais os bens pertencentes ãs-pess'Oas ju

rídicas de direito pÚb"lico a que se tenha dado- ·es't'ru'tura-- de 

direito privado. 

DISPOSICOES GERAIS 

__ ···==l':F.t; · ~2.:0~ ~~Y?~~~~~-~~::~Qi;ii_q_jy;r!Q:i,co requer: 
__ I - Ag~;;-t;-ca_paz. 

"=~~- =~- --~rr-;~~=trb]~f~"1cit'---~~~;;s~t;~i~..,.-det~~~inado ou de-

terminável. 

III - Forma prescrita ou não defesa em lei. 

tes não pode ser invocada pela outt"a em beneficio prÓprio, 
--- ---~~-n-em aprovei ta aos cc-interessados capazes, salvo se, neste 

caso-,- for indivisível o objeto do direito ou da obrigação c~ 

Art. 106. A imPossíbilidade inicial do objeto não 

-i"il~Tci.-a-;Ttegócio jurídico -~Orrcl".rtiv~, 9u se cessar ag 

tes de realizada a condição a que e1e estiver subordinado. 

-~AI-~10~--x-;~ifdãdedadeZi~;~[;·--d~ vontade não 

dependerá de forma especial,- Senão quando a lei expressamen

te a exigir. 

A--;t. úi8~ Não dispondo a--lei em contrário, a es

-Crftura púbi:fc"J" é "eS~e!nC"iãi- ã -;ãf[J;d:~--dos negócios jurÍdi

c-os que visem a constituição, transferência, modificação ou 

__ --~n~~~~~:-~reito~ ~-~~-~~_E_r~ im§~~-~~-~e _Y_?~or supe!'_ior a __ 
trinta vezes o rÜaior salário mínimo vigente no País. 

Art. lo 9. --No- negócio "j"utidico celebrado com a c~ 

sula de não valer sem instrumento pÚb:l:_ico, este é da subs
tância-do ãto. 

Art. 110. A manifestação de vontade subsiste ain

da. que o seu autor haja feito a reserva mental de não que-

phecimento. 

'-Art. lll. O silêncio' importa anuência, quando as 

circunstâl)ciq.s ou os usos o autorizarem, e não for necessâ -

rJa a declaracãci de vontácie exPressa. 

ffi;'t. 112. Nas_ õ.eclzyações de vontade se atenderá 

iiiais ã- l_ri:t·ep:Çá()- z:lela~ c·~J!_s_uh~j:_a"nC.iªÇl"ã. dO que· aÔ_- sentido lit_! 

Ar~. 113 • _____ Os --~~&6_?i_os _ j~~~~_ico_s: ~eve~ __ ser inte!: 
··---· pretados_ conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebr~ 

ção. 

"Art":~IT4-:-- õ's -n-egocro-s-J;;id.iCOS-:bé~~ticos e a re
núncia interpretam-se-estritamen~------ -



008 Terça-feira 26 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL(Soção II) -SUPLEMENTO Junho de 1984 

DA REPRESENTAÇÃO 

Art. 115. Os poderes de representação conferem-se 

por lei, ou pelo interessado_ 

Art _ 116. 'A manifestação de vontade pelo repre -

sen"tante, nos limites, de seus poderes, pl:'oduz efeitos em re

lação ao l:'epresentado. 

Art. 117. Salvo se o permitir--a lei ou o represe!! 

tado, é anulável ó riegócio jurldico que o representante, no 

seu interesse ou por conta de outrem, celebrar coi-lsigo mesmo. 

Parágrafo Único~ Para esse ef~ito, tem-se como c=. 

lebrada pelo repl:'esentante o negócio realizado por aquele ·em 

quem os poderes houverem sido subestabelecidos. 

Art _ 118. O rePreSentante é obrigado a prova!' ãs 

pessoas, com quem tratar em nome do representado, a sua qua

lidade e a extensão de seus. POderes ,--Sob pena de, não o fa

zendo, responder pelos atos que a estes excederem. 

Art. 119 _ t anulável o negócio cõÍ'lcluÍdo pelo re

presentante, em conflito de intel:'esseS-- com o representado,se 

tal fato era ou devia ser do conhecimento de quem com aquele 

tratou. 

Parágrafo único- :€ de s-eis meses, a contar da co~ 

clusão do negócio ou âa cessação da incapacidade, o prazl-- de 

decadência para pleitear-se a anulci.ção prev{sta neste arti.go. 

Art. 120. Os requisitos e "OS efei.tos da represen

tação legal são os-estaoelecidos nas normas respectivas; 

os da representação voluntária, os da Parte Especial deste 

Código. 

CAP!TULO I II 

DA CONDIÇÃO, DO TERMO E DO ENCARGO 

Art. 121. considera-se condiÇão a cláusula que,d~ 

rivando exclusivamente da vontade das pal:'tes ", Subol:>diria o e

feito do negócio jUrídico a evento futuro e incerto. 

Art. 122. São lÍcitas, em gera:l,-todas as condi

ções não contrál:>i"ã:s ã. lei, ã ordem pUblica ·ou-aos- bons cost~ 

mes _ Entre as condições defesas se incluem as que p:r"fVai->em 

de todo efeito o negócio jur!dico, ou o sujeitarem ao puro 

arbítrio de uma das partes. 

Ar"t. 123. Inval-idam os neB;ócios jUrídTCos que lhes 

são subordinados; 

-- As __ cond.iç.Ões física ou juridicamente impo~ 

síveis, quando suspensivas. 

II - As condições ilícitas, ou de fazer coisa i-

lÍcita. 

III - As condições incompreens!veis ou contradi-i:§. 

Ar't- 128- Sobrevindo a condição rcsolV.tiva, ex ti!! 

gue-se' para todos os éfeitos. o direito a que ela se opõe-

Mas, se aposta a um negócio de execução continuada ou periô

d_ica, a sua realização; salvo disposição- em contrário, não 

tem eficácia quanto aos a tos Jâ praticados, desde que campa-

tíveis com a natureza da condição pendente e conforme 

ditames de boa-fé_ 

aos 

Art. 129 _ Reputa-se verificada, quanto aos efei

tos jurídicos, a --CondiÇão, cujo implemento for maliciosamen

te obstado pela parte-, -ã qUem desfavorecer. Considera;..se, ao 

contrário, não verificada a condição maliciosamente levãdà: a 

efeito por aquele, -a quem aproveita o seu implemento; 

-Art~ 130. Ao titula:r- do direito eventual~ nos ca

sos de condição suspensiva ou resolutiva, é permitido prat.f. 

car os ãtos destinados a conservá-lo. 

Art. 131. termo inicial suspende o exercício, 

mas não a_ aquisição do direito. 

Art- 132. Salvo disposição legal ou convencional 

em contrário, computam-se os prazos, excluindo o dia do COrri~ 
ço, e incluindo o do ven-cimento. 

§ 19. Se este cair em dia feriado, considerar-se

ã prorl:'ogado o prazo atê o seguinte dia útil. 

§ 29 •. Meado c_onsidera-se, em qualquer mês, o seu 

décimo quinto dia. 

§ 39. Os p:r>azos de meses a anos expiram no dia de 

igual número do de inicio, ou no imediato, se faltar exata 

correspondência. 

§ 49- Os prazos fixados por hora contar-se-ão de 

minuto a minuto. 

Art. 133. Nos testamentos o prazo se presume em 
favor do herdeiro, e, nos contratos, em proveito do devedor, 

salvo, quanto a esses, se do teor do instrumento, ou das cir, _ 

cunstâncias, resul_tar que se estabeleceu a beneficio do cre

dor, ou de ambos os contraen tes. 

Art. 134-. Os negócios jurídicos entre vivos, sem 

prazo, são exeqaiveis desde logo, salvo se a execução tiver 

âe ser feita em lugar diverso ou depender de tempo. 

Art- 135. Ao termo inicial e final aplicam-se, no 

que couber, as dispoSições relativas ã condição SUspensiva 

e resolutiva. 

Art- 136. O encargo não suspende a aquisição-, nem 

o exercício do dir-eito, salvo quando eXpressamente imposto 

no negócio jurÍdico, pelo disponente, como condição sü.spens1:_ 

va. 

Art. 137. O encargo ilícito ou impossivel se con

sidera não escrito, exceto se constituir o motivo determina!l 

te da liberalidade, caSo em qu~ se invalida o negócio juríd1:_ 

rias. CAPITULO IV 

Art. 124-. Têm-se por inexistenteS as CondiçõeS -i!!!. 

possíveis~ quando resolutivas, e as de não :f'azer coisa impos 
s!vel. -

Art. 125. Subordinando-se a eficáCia do negócio 

jurÍdico ã" condição suspensiva, enquanto esta se "não ~erifi

car, não se terá adquirido o direito, a que ele Visa. 

Art. 126. se a"lguém dispuser de uma coisa sob coE. 

dição suspensiva, e, pendente esta, fize-1:' -quanto ... fquela no

vas disposições, estas não t"erão va.l6r", réai1zadã ·a condi

ção, se com ela forem incompatíveis. 

Art. 127. Se. _for. resolutiva a co!iâição, enquanto 

esta não realizar, vigora-rã o negócio'-JU"ildi.C:"'"O~ poclendo ~ 

xercer-se desde a conclusão deste o direitO- p0r-(ü8 esfabel.§: 

cido. 

DOS DEFEITOS DO NEGCiCIO JUR!D!CO 

Secão L 

Do erro ou ignorância 

Art. 138. São anuláveis os negócios jurÍdicos,~ 

do as declarações de vontade emanarem de erro substancial 
que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, 

em :face das circunstâncias do negócio. 

Ar-r. 139. O errO ê substancial: 

·r Q"uando interessa ã natUreza do negócio, ao 

objeto priqc:i.pal da declaração, ou a alguma das qualidades a 

ele essenciais. 
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II - Quando diz. respeito ã identi'dãde ou a ciuali_ 

dade essencial da pessoa a quem se refira a declaração de 

vontade, desde que tenha influído nesta de modo relevante. 

III - Quando, sendo de direi to e não implicando 

recusa ã aplicação da lei~ for o mõve1 ÚniCo oU: ·principal do 

negócio jurídico. 

Art. 140. SÓ vici.a a declaração de vontade o fal

so motivo quando expresso -como razão determinan-te. 

Art. 141. A transmissão er'l:'Ônea da vontade por 

meios interpostos é anulâvel nos mesmos casos em que o é a 

declaração direta. 

Art. 142. O erro da indicação da pessoa, ou coi

sa, a que se referir a declaração d_e v_ontade, nãO viciará ·o 
negócio quando, por seu contexto e pelas circun-stâncias, se 

puder identificar a coisa ou pessoa cogitada. 

Art. 143. O erro de cálculo apenas B.iftoriZa a r~ 

tificaç_ão da declaração de vontade. 

Art. 144. O errb--rtão prejudica a validad~ do neg.§ 

cio jurídico, quando a pessoa, a quem a manifestação de von

tade se dirige, se oferece!' para executá-la na conformidade 

da vontade real do manifestante. 

Seção II 

Do dolo 

Art. 1__45_. São os negócios jurídicos anuláveis por

dolo, quando este for a sua causa. 

Art. 146. O dolo acidental só. obriga ã satisfação~_ 

das_ perdas e danos. E: acidental o dolo, quand? a seu de-Spei

to o negócio seria realizado, embol:'a por ·outl:'o modo. 

Art. 147. Nos negÓcios jurídicos bilaterais, o sá_ 
lêncio intencional <ie- uma daS Partes a respeito de fato 

qualidade, que a outl:'a parte haja ignorado, conStitui -orilis:. 

são dolosa, provando-se que sem ela se não tel:'ia celebrado 

o negócio. 

Art. 148. Pode também ser anulado o negÕci,; jurí..:. 

dica -por dolo _de terceiro, se a parte, a quem aproveite, de

le tivesse ou devesse ter conhecimento. Em caso contrário, 

ainda que subsista o negôc:lo j"UZ:.ídico, o terceirO- l:>esponderá 

por todas as perdas e danos da parte a quem ludibriou. 

Art. 149. O dolo do representante legal de uma 

das partes só obriga o representado a responder civilmente ~ 

tê a importância do proveito que teve. se' porém, o dolo for 

do representante convencional, o representado responderá so

lidariamente com ele por perdas e ddnos. 

Art. 15 O. -Se ambas as partes procedel:'em com dolo, 

nenhuma pode alegá-lo, para anular -o-negócio, ou reclamar i!!_ 

deniz.ação :-

Seção l:II 

Da coação_ 

Art. 151. A coação, para viciar a áec-raracão da 

vontade, há de ser tal que incuta ao paciente fundadõ temor 

de dano iminente e considerável ã -s-ua pessoa, ã S\fa: família, 

ou aos seus bens. 

Parágrafo Único. Se disSer respeito" a pessoa não 

pertencente à famÍlia do paciente, o juiz~ coni base nas ci!: 

cunstâncias, decidirâ se houve coação. 

Art. 152. No apreciar a coação 1 ter-se-â em con

ta o sexo, a idade, a condição, a saúde, --ó temperamento do 

paciente e todas as demais cir'cUns_tâncias, que lhe possam i!} 

fluir na gravidade. 

Art. 153. Não se considera coaoão ã ameaca~do e

xerclcio normal de um direito, nem o simples teinor reveren

cial. 

Art-~-- 154. ViCia o negÕ-cio jurídico a coação exer

cida por terceiro, se dela tivesse ou devesse ter conhecimerf 

to a parte a quem aproveite, e esta responderá solidariamen

te com aquele por perdas e danos. 

Art .. 155. Subsistirá o negócio jurídico, se a c~ 

ção decorrer de terceiro, sem que dela tivesse ou__ devesse 

ter conhecimento a parte a,_ quem aprovei-te, mas o autor da 

coaçãO respOnóel:'â por todas perdas e danos que houver Ca~ 

sado ao coactQ; 

SeÇão IV 

Do estado de perigo 

Art. 1554 Configura-se o estado d,e perigo quando 

alguém, premido da necessidade de salvar-se, ou a pessoa de 

sua família, de grave dano conhecido pela outra parte, assu

me obrigação excessivamente onerosa. 

Parágrafo único. Tratando-se de pessoa não perte~ 

cente ã famÍlia do declarante, o juiz decidirâ segundo as 
circunstâncias. 

Seção V 

o-a lesão 

Art. 157. Ocorre a lesão quando uma pessoa, sob 

premente necessidade, ou por inexperiência, se obriga a pl:'e!_ 

tação manifestamente desproporcional ao valo!' da prestação g_ 
posta. 

§ H 1 • Aprecia-se a desproporção das pl:'estações se 

gutido os valores vigentes ao tempo em que foi celebr>ado o ne 

- - gÓcio Ju-rídico. 

§- 2!?. Não se decretará a anulação do negócio, se 

for oferecido suplemento suficiente, ou se a parte favoreci

da concordar com a rediJ.ção do proveito. 

Seção VI 

Da fraude contra credores 

Al:'t. 158. i.J-5 negÓcios de transmissão gratuita de 

bens oU remissão de dívida, se os praticar o devedor jâ in

solv.~nte, O\l por eles reduzido à insolvência, ainda quando o 

ignore,- po-derão ser anulados pelC)S credores quirogr'afârios, 

como lesivos dos seus direitos. 

§ 1<?. - .tgi.iã.l direito assiste aos credores cuja -~a

rantia se tornar insuficiente. 

§ 29. Sõ- a·s"·c~redd:bes, que já o eram ao te.mpo da

queles -ates, podem pleitear-lhes a anulação. 

Art. 159. Serão igualmente anuláveis os contratos 

oneroSos do devedor ins':?lvente, quand_o a in.~olvênci~ for no

tória, ou houve!' motivo para· ser conhecida do outro contra

ente. 

Art. 16 O. Se o adquirente dos bens do devedor in

solvente ainda não tiver pago o pr'eço e este for, aProximad~ 

mente, o corrente, desobrigar-se-á depositanda..:o--em juízo, 

cOm a citação de todos os interesSados. 

Parágrd.fo único. Se inferior, o adquirente, para 

c_onservar os bens, poderá depositar o preço que lhes corre~ 

panda ao valor real. 

Art. 161. A açã6, nos casos dos arts. 158 e 159, 

poderá ser intentada contra o devedor insolvente, a pessoa 

que com ele celebrou a estipulação cOnsiderada fl:'audulent a, 

ou ter>ceiros adquirentes que hajam procedido de má fé. 

Art. 162. O credor quirografário, que receber do 

devedor insolvente o Pagamento·· da dÍvida ainda não vencida, 

ficará- obrigado -a i-e por, em proveito do acervo sobre que se 

tenha de efetuar o concurso de credore-s, aquilo que recebeu. 
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Art. 163. Presumem-se fraudatórias dos direitos 
dos outros credores as garantias de dÍvidas que o devedor i~ 

solvente tiver dado a algum Credor. 

Art. 164. Presumem-se, porém, de boa fé- e valem 

os negócios ordinâr:lõs indisp-ensáveis ã mail.ut-ei19ão de estab:=_ 

lecimento mercantil, rural, ou industrial, ou ã subsistência 

do devedor e de sua família. 

Art. 165. Anulados os negócios fraudulentos, 

vantagem resultante reverterá em proveito dO -aCervO sobre 

que se tenha de efetuar o concurso de _credores. 

Parágrafo único-. Se esseS negõ-ci'OS:-finham por úni:, 

co objeto atribuir direitos preferenciais·;-mediante hipot~ 

ca, penhor, ou anticrese, Sua invalidade importará somente 

na anulação da p:ioeferência ajtisfada. 

CAP!TULO V 

DA INVALIDADE DO NEG6CIO JUR!DTCO--

Art. 166. :E: nulo o negócio juridicO: 

- Quando celebrad9. por pessoa absplutamente 

incapaz. 
II - Quando for ill'cito, impossfvel ou indeterm.f. 

nãvel o seu objeto. 
III - Quando o motivo determinante, comum a ambas 

as partes, for illcito. 
IV - Quando não- revestir a forma prescrita em 

- Quando for preterida alguma sole_nidãde que 

a lei considere essencial para a sua valiOãOe:--

VI - Quando tiver por objetivo fraudar lei impe:.. · 

rativa. 

VII - Quãndo -a lei taxati-vamente o __ declarar nulo, 

ou proibir-lhe a prática, sem-·cominar sanção". 

Art. 167. :E:: nulo o negó-cio jurídico simulado, mas 

subsistirá o que se dissimulou, se válido- :[o"f ___ na -sub.stâncià 

forma. 
§ 19. Haverá simulaçâo nôs negócios jur!dicos: 

- Quando aparentarem conferir ou transmitir df 
reitos a pessoas diversas das a quem realmente se conferem, 

ou transmitem. 

II - Quando contiverem declaração, confissão, 

condição ou cláusula não verdadeira. 

III --Quando os instrumentos particulares forem 

antedatados, ou pÓs-datados. 

§ 29. Ressalvam-se os direitos de terceiros de 

boa fê em face dos contraentes do negócio juridicO SimuladO. 

Art. 168. As nulidades dos artigos antecedentes ~ 

dem ser alegadas por qualquer interessado, ou pelo Ministê -

rio_ PÚbliCO, quariàO lhe Couber intervi%'. 

Parágrafo único. Devem ser pronuriciadas pelo juiz 

quando conhecer do negócio jur!dico ou dos seus efeitos e áS· 

encontrar provadas, não lhe sendo permitido supri-las aiÍlda 

que a requerimento das partes. 

Art. 169. O negócio jur!dico nulõ não ê Susceti -

vel de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo. 
Art. 170. Se, po~êm, o· negóciO jU:r.fdico nulo con

t_iver os requisitos de- outro, subsistirá es"fe quando o fim, 

a que visavam as partes, permitir supor que o _teriam queri

do, se houvessem previsto a nulidade. 

Art. 171. Além dos casos expressamente declarados 

na lei, ê anulável o-negócio juridico: • 

- Por incapacidade relativa do agente. 

II - Por vício resultante __ de __ erro, dolo, coação, 

estado de perigo, lesão ou fraude contra credores. 

Art. 172. O negócio ·ánulâvel pode ser collrirmado 

pe.las partes, salvo direito de terceiro. 

Art. 173. O ato de confirmação deve conter a sub~ 

tância do negócio co:ilfirniado_ e a vontade expressa de confir

má-lo. 

Art. 174. t escusad-a a confirmação expressa, quan 

do o negócio já foi cump;:Ído em parte pelo deved~r, - ~~ient; 
do Vício __ que o inquinava.-

Art. 175. A confirmação expressa, ou a execução v~ 

luntária de negócio anulável, nos termos dos arts. 172 a 174, 

importa a eXtiriÇão âei todas--_as ações, ou exceções, de que 

contra ele dispusesse o devedor. 

Art. 176. Quando a anulabilidade do ato resulta r 

da. falta de autorização de terceiro, será validado, se eSte 

a der posteriormente. 

Art. 177. A anulabilidaàe não tem efeito antes de 

julgada por sentença, nem se pronuncia de ofl'Cio. SÓ os in-i::3. 

ressados a podem alegar, e aproveita exclusivamente a~-s- que 

a alegareni, salvo o casO de solid.3.riedade, ou indiVisibilid~ 

de. 

Art._ 178. t de_ g_uatro anos o prazo de decadência 

para pleitear-se a anulação _do negócio jurfdico, coritãdo: 

- No caso de coacão, do dia em que ela ces-

sar. 

II - No de erro, dolo, fraude contra credores,e~ 

tado de perigo ou lesão, do dia __ em que se rea:!.izou o riegócio 

jurÍdiCo. 

III - No d,e a tos de incapazes, do dia em que ces

sar a incapacidade. 

Art. us". Quando a lei dispuser que determinado ~ 

to é anUlável, sem" es-tã.belecer Prazo para piei tear-se a anu

laç:ãÕ, será este de dois arios, a contar da data da conclusão 

do ato. 
Art. 18_0. O menor, entre dezesseis e vinte e um 

anos, não pode, para se eximir de uma obrigação, invocar 

sua idade, se dolosamente _a ocultou, inquirido pela outra 

parte, ou se, no ato de se _obrigar, espontaneamente se decl~ 

rou maior. 

Art. 181. Ninguém pode reclamar o que, por uma o

brigação anulada, pagou a um incapaz, se não provar que re

verteu ~m provei to dele a im?OI_'tância paga. 

Art. 182. Anulado o ·negócio jUrídico, restituir-

se-ão as partes ao estado em que antes dele se achavam, e, 

não sendo pOssível restituÍ-las, serão indenizadas com o e

quivalente. 

Art. 183. A invalidade do instrumentO não induZ

a do negócio jurídico sempre quei -·este puder provar-se por O_!! 

tro meio. 

-~t: fS-4. Respeitada: ã -intencão ·das partes, a in

val"idade parcial -de -um 'negôc-ÍÓ -jurídico não o prejudicará na 

parte válida, se esta for separável. A invalidade da obriga

cão principal implica a das obrigaÇões acessórias, mas a ·de.§. 

tas não induz a da obrigacão principal. 

T:!TULO II 

DOS ATOS JUR:!DICOS L!CITOS 

Art. 185. Aos atas. jurídicos licitas, que- não se

jam negócios jurÍdicOs~ aplicam-se, no que couber, as dispo

sições do TÍtulo anterior. 

TÍTULO --II 1 

DOS _ATOS IL!CITOS 

Art. 18'6.- ACJ.uele _que, por ação ou omissão -vo"iunt,! 

ria, negligência ou impr.udêrlciã~ violar direito e causar da

no a outrem, ainda que ex!!lusivamente moral, comete ato _ilí

cito. 
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Art. 187. Também comete ato ilícito c)__titiiJ.ar de 

um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limi ... 

tes impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa fé 

ou pelos bons costumes. 

Art. 188. Não coristitU.em a tos ilÍcitOs: 

I - Os praticados em legítima defesa ou no exeE 

cicio regular de um direito reconhecido. 

II - A deterioracão ou destruição da coisa a-

lheia, ou a lesão a ·p-essoa, a fim de remOver perigo - iminen

te. 

Parágrafo Único. Neste Último Caso~- o -citO será 1~ 
gitimo somente quando as circunstãrlC:l.as o ·tõrna:r;em·-.ibs-oluta

mente necessário, não éXcedendo os limites do_ indiSpensãve i 
para a remoção do perigo. 

TITULO IV 

DA PRESCRIC1W E DA DECADtNCIA 

CAPÍTULO 

DA PRESCRIÇÃO 

Seção 

Disposições geraiS 

Art. 189. Violado o direito, nasce para o titular 

a pretensão, a qual se extingue, pela prescr>ição, ·nos prazos 

a que aludem os arts. 205 e 206. 

Art. 190. -A eXceçã6 ·prescreve no IDEfsm:o··pra·zo em 

que a pretensão: 

Art. 191.-- A renúncia da prescrição- Pode ser expreS 
sa ou tácita, e só Vaier:ã, sendó feitoa, Si8m~r;:;~j~{zo d.-e ter.:

ceiro, depois que a prescrição se cOnsu.:nar. Tácita 8 a re-

núncia, quando se presume de fatos do interessado, incoinpati, 

veis _com a prescrição. 

Art. 192. Os prazos de prescrição' x\ão podem ser 

alterados por .acordo das partes. 

Art. 193. A prescrição pode ser alegada em qual

quer grau de jurisdição, pela parte a quem aproveita. 

Art. 19!f. O juiz não- p-ode suprir, de ofício, a a

legação de prescrição,-. Sii-iVC:l" se favorecer a absolutamente i!!. 

capaz. 

Art. 195- Os reJ.ativamente incapã.zes e as pessoas 

juridicas têm ação COnti:>a o-s -seus assistentes ou -representa!!. 

tes legais, que derem cauSa à prescr-icão;õu nãO ·a· a1.egai>eifi·-2 

portunamente. 

Art. 196. A prescriçãO iniciada c-ontra Uma peSsoa

continua a correr contra _o seu sucessor. 

Seção II-

Das causas que impedem ou suspendem a prescrição 

Art. 197. Não corre a prescrição: 

- Entre os cônjuges, na constâncía ·da socied~ 

de conjugaL 

II - Entre ascendentes e descendentes, durãrite 

o pátl"io poder. 

III - Entre tutelados ou curatelados e seus tuto-

res ou curadores, durante a tutela ou curatela._ 

Art. 198. Também. não ·co:rr>e a prescrição: 

I - C9ntr>a os incapazes de que trata o art. 39. 

II - Contrã- Os ausentes do Brasil enl- serviço pú-

blico da União, dos Estados, ou dos Municipios. 

III - Contra os que se acharem ser>vindo nas For

ças Armadas, em tempo de guer>ra. 

Art. 199. Não corre igualmente:. 

- Pendendo condição suspensiva. 

II - Não estando vencido o prazo. 

II! - Pendendo acão de evicção. 

Art .. 200. Quando a aoãO se originar de fato que·~ 
va ser apurado no ju!zo crimin,ü;· rião correrá a prescriçãO -a!!.

tes da r:spectiva sentença definit~-:'~~ 

Art ._ 211~-- -s~pensa- a pr.-escrição em favor d_e um dos 

credores solidários, -só aprove"itam os Outros, se a obrigação 

for indivisivel. 

Seção Ill 

Das causas que interrompem a prescrição 

Art. 202. A interrupção da prescrição, que só po

derá ocorrer uma vez, dar-se-á: 

- Pelo despacho do juiz, ainda que incompete!! 

te, que ordenar a citação, se o interessado a promover 

prazo e na forma da lei processual. 

II - Pelo protesto, nas condições do inciso ant~ 

rior. 

III - Pelo pr>otesto cambiii.l. 

IV Pela aEresentação do titulo de crédito em 
juÍzo de inventário, ou em concurso de credores. 

V - Por qualquer ato judicial que constitua 

mora o devedor. 

VI - Por qualquer ato inequívoco, ainda que ex..; 

trajudl:_<?ial, que impC?_rtei reconhecimento do dit>eito pelo de-

vedar. 

Parâ:grafo único. A prescrição interrompi:da recOme 

Ça a c?rrer -d,;. data __ do ato que a interrompeu, ou do Últim:; 

do processo para a iltterromper>. 

Art. 203. A prescrição.. pode ser interrompida por 

qualquer interessado. 

Art. 204. A interrupção da-presct>ição por um c:re..:: 

dor não aproveita aos outros. Semelhantemente, a interrupção 

operada contra o cc-devedor, ou seu herdeiro, não prejudica 

aos demais coobrigados. 

§ 19. A interrupção, porém, por um dos credoresso 

lidãrios aproveita aos outros; assim como a interrupção efe-:_ 
tuada contra o devedor s_ol.idário enit6lv-e os demais e seus 

herdeiros. 

§ 29. A interrupção operada con-c.t.•a _um dos herdei

ros do devedor solidário nãO PY..ejtidica os outros herdeiros 

ou_ devedore~, senão quan~Cl_ _s.e trate de obrigações e direi -

tos indivisiveis. 

§ 39. A interrupção produzida contra o principal 

dev_edor prejudica o fiador. 

-sec~o rv· 
Dos pr'azos da prescrição 

Art. 205. A prescrição ocorre em dez anos, quando 

a lei não lhe haja fixado prazo menor. 

Art_. 2 O 6 • Prescreve: 

§ 1.9. Em um ano: 

- A -pr-etensão dos hospedeiros ou fornecedores 

de víveres destinados a consumo no próprio estabelecimento , 

para o pagamento da hospedagem ou dos alimentos. 

I-I - A pretensão do s:egurãdo contra o segurador, 

ou a deste contra aquele, contado o prazo: 

al Para o segurado, no casO de seguro de toespon_S.§! 

bil.idade CiVil, da data em que é Citado para responder ã a

cão de indenização proposta pelo terceiro prejudicado ou da 

que a este indeniza, com a anu€nciado segurador. 

bJ QUantO -aos- deinaiS segur>os, da ciência do fato 

gerador da pretensão. 
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III - A pretensão dos tabeliães,- .iUXiliares da ju_§_ 

ti.; a, serventuários judiciais, árbitros- e- peritos, pela per 

cepção de _emolument"os, cusfas e honorários. 

IV - A pretensão contra os peritos, pela avali,;-

ç:ão dos bens que _entraram para a formação do capital de so

ciedade anônima,--coÓ.Ú!.do-- da publicação da ata--da as_sernbléia 

que aprovar o -laudo. 

- A pretensão dos credores não pagos~ contra 

os sócios ou acionistas, e oS liqUidantes, cOntad;- o prazo_ 

cta publicacão cta ata cte encerramento da iiqll-idaCãa""'-da- sO;i~-

dade. 
§ 29. Em dois anos, a pretensão para haver pres: 

tacões alimentares, a partir da data em que se vencerem. 

§ 3Q. Em três anos: 

- A pretensão ·relativa a aluguéis de p-rédios 

urbanos ou rústicos. 

II - A pretenSão para receber pr'estações venci -

das de rendas temporárias ou vitalicias. 
III - A pretensão para haver jureis, div.idéndOs ol.l · 

quaisquer prestações acessórias' pagáveis' em pe"riodos não 

maiores de um ano, com capitalização ou sem êla. 

IV - A pretensão de ressar-cimento de enriqueci -

menta sem causa. 

V - A pretensão de repar.iÇ.3:o civiL 

VI - A pretensão de restituiçãO-doS lUci-Os ou d_f 

videndos recebidos de má fé' correndo o prazo "da data em que 

foi deliberada a distribuição. 

VII - A pretensão contra as pessoas em seguida i!!_ 
dicadas por violação da lei ou do eStatUtO, --cón"fãdo-o- praz-o-; 

a) Para Os fundadores, da publicaçãO- doS a tos ~ 

titutivos da ·sOciedade anônima. 

b) Para os administradoro?,-s, ou fiScais, da apre

sentação, aos sócios, do balanço :Pefer.ente ao exercício em 

que a violação -Eénha sido praticada, ou da- reuiliâo ou assei:! 

blêia geral, que-~de"J.á ·aeva tomar conhecimento. 
c) Para os liquidantes, da primeira: assembléia s~ 

mestral, posterior ã violaç.ãó. 
VIII - A pretensão para haver o pagamento de tí.tu

lo d_e_ crédito, a con'tar do vencimento, ressalvadas as dispo

sições de lei_ especial. 
IX - A pretensão do beneficiário contri" o segur~ 

dor, e a do terceir>o p:r:<ejudicado, no caso de seguro de res

ponsabilidade civil obrigatório. 
§ 49. Em quatro anos, a pretensão relativa ã tU.t~ 

la, a contar da data da aprovação das cOntas. 

§ 59. Em cinco anos: 
- A pretensão de cobrança ·de dÍvidas liquidas 

constantes de instrumento público ou par-tTcular. 

II - A pretensão dos médicos, odontólogos e far-

macêuticos, por sUas- visitaS; operações, assistência Ou ·med! 

camentos, contado o prazo da data do Último serviço prest~ 

do, em relação ao- mesmo tratamento. 
III .;; A pretensão dos advogados, curadores e pro

curadores judiciais; para ó pagamrii--fto -de seus honot-ârios;co:ri_ 

tado o prazo do vencim~nto do contrato_, da decisão final do 

processo, da ciência da cessação do mandato, ou da conclusão 

do negócio. 
IV - A pretensão dos engenheiros, arquitetos e 

agrimensores, pelos 'seus honorários. 

v - A pretensão dos professores e l)lestres pelo 

pagamento das ·lições que derem. 

VI - A pretensão do vencedor- pa'ra haver do venci:_ 

do o que despendeu em juízo. 

CAP!TULO II 

DA DECADtNCIA 

Art. 207. Salvo disposição legal·-em~Contrá-t>io,nãO 

se ~plicam ã decadên~ia as normas que-- impedem, ·suspe"ndem ou 

interrompem- a pt>escrição. 

Art. 208. "Apl:i.ca-se ã decadência o disposto nos 

arts. 195 e 198, n'il I. 

Art. 209. :E: nüla a re}lÚncia ã decadência _fixada-

em lei. 

Art. 210. Deve o_ juiz; de of~cio, conhecer da de

cadêi1cid; qua-itdo-- eStabelecida Por lei. 

Art. 211. Se a decadência for convencionàl, a pa!: 

te -a quem aproveita pode alegâ-la em qualquer gr>au de juri~ 

dic_ão, mã.s-o juiz não pode suprir a alegação. 

T!TULO V 

DA PROVA 

Art. 212. Salvo o negócio a que se impõe forma e~ 

pecial, o fato jurídicO pode ser provado mediante: 

.,. ConfiSsão 

II --Documento 

III - Testemunha 

IV - Presunção 

V - Perícia. 

Ãr>t. 213. NãQ tem eficácia- a Coilfissão provém 

de quem não ê caPaz de dispor do direito a que se referem os 

fatos confeSsados. 

~arágra.fo único. Se feita poX' um representante ,so 

mente é--eficaz nOS lfnliteS em qu;-~ste pode vincular o repr; 

sentado. 

Art. 2ltl. A confissão é irrevogável, mas pode set> 

anulada se decorreu de erro de fato ou de coação. 

_Art. 215. A escritura pÚblica, lavrada em notas 

de tabelião,_ é documento dotada· de fé pÚblica, fazendo pl:'ova 

plena. 
§ 19. Salvo quando exi.gidos por lei outros requi

sitos, a escri.tura púb~ica deve conter: 

a?. Data e lõcal dé suá- realizacão. 

o-r- Reconh_ecimento da identidade e capacidade das 

partes e a.e· quantos_ hajam comparecido ao ato, por si, 

representantes, intervenientes ou testemunhas. 

__ c) Noffie, __ nacionalidade, estado ciyil, profissâ::l,~ 

micili~ ~ resi~ênciâ. _das p_a-~tes e_ demais comparecentes, com 

a indicação, quando _nec~ssáriO, do _regime de bens do casame!! 

to, nome do outro cônjuge __ e filiação~ 
d) Manifestação claZ.a da vontade das partes e dos 

intervenientes. 

e) Referência ao_ c1.1.mprimento das e}Çigências legris 

e fiscais Inerentes ã·iegi~imidâd~_do ~to. 

f) Declaração de ter sido lida na presença das 
partes e demais comparecentes, ou de que "todos a leram. 

g) Assinatura das partes_ e dos demais comparecen- r 

tes, bem colll.o a do ·tabelião oU ·seu --s-ubstituto legal, encer -

rando o ato-. 

§ 2'i'. Se algum comparecente não puder ou não sou
be:r;i escrever, ou1:~a pessoa capaz_-·a&i-Sina~.i por ele; a seu ro

go. 
§ 39. A escritora será redigida na língua na.cio-

nal. 

49. Se_ qualquer dos comparecentes não souber a 

lÍngua naC:i.onal e o tabeliãó- não 'en-Fender o idioma em que se 

expressa, deverá compal:'ecér tradutor pÚblico para servir de 

intérprete, ou, não o -havendo na l"oiSalictade, outra pessoa c~ 

paz que, a juízo do tabelião, tenha idoneidade e conhecimen

tos bastantes. 

§ 59. Se algum dos comparecentes não for conheci

do do tabelião, nem puder identificar-se- pOr documento, dev~ 

rão partiC:"ipar do ato pelo menos _dUã.s testemunhas que o co-

~-
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nheçam e atestem sua identidade. 

Art. 216- Farão a mesma prova que! os orl.gJ.nais as 

certidões textuais de qualquer peça judiciãl-, do protocolo 

das audiências, ou de outro .qo.alque:t' livro- a cái-go do eSc~ .i:;.. 
vão, sendo extraídas por ele, ou sob a sua vigilância, e por __ 

ele subscritas, assim como os traslados de- autoS, qUaiido por 

outro escrivão -conse:iitad.os. 

Art. 217. Terão também a ffiesma -fOr·.;~ pr~ba~1:e os 

traslados e as certidões, extraídos por o~icial pÚblico, de 

instrumentos ou documentos lançados em suas notas. 

Art. 218. Os traslados_ e as c~tidões Cons~derar

se-ão instrumentos pÚblicos, se os originais se houvere.m. pio~ 

duzido em juízo como prova de algum ato. 
Art. 219. As decl.araçõe"S~-C.onstantes de documentos 

assinados presumem-se verdadeiras em relação ··aos--- Signatá

rios. 

Parágrafo úriico. Não tendo relação direta, porém, 

com as disposições principais, ou com a legitimidade das paE 

tes, as declarações enuncia:tS:vas -não exiniem OS- Ínteressa:do s 
em sua veracidade do ônus de prová-las. 

Art. 220. A anuência, ou a autorização- de:-6-utrem~ 

necessária ã validade de um ato, provar-se;;.ã- do mesmo modo 

que este, e constará 

trumento. 

.-,.. .. ·.; que ser possa, do próprio ins-

Art. 221.- O instrumento particular, feito- e ã.ssi

nado, ou somente assinado por quem esteja na livre disposi

ção- e administração de seUs- bens, prova as -olir;igações conve!! 

cionais de qualquer valor>. Mas os se-us efeitos, bem cotno os 

da cessão, não se operam, a respeito de terceiros, antes --de 
transcrito no registro público. 

Parágrafo único. A_ prova- do instrumeiito particu -

lar pode suprir-se pelas outras de caráter- 1egaT. 

Art. 222. O telegrama, quando lhe for contestada 

a autenticidade, faz prova mediante conferência com o erigi.: 

nal assinado. 

Art. 223. A cópia fotoS;ráricã dê doCUmentO, conf~ 

rida por tabelião de notas,· Valerá coino prova cl:"e doãclaraçâ-o 

da vontade, mas, impugnada Sua aUtentiCidade, deverá ser ex_i; _ 

bido o original. 
Parágrafo Único-. -Essa prova n~o- sUpre a ausêiiáia

do título de crédito~ -Ou do original, nos· ·casos _em que a lei 

ou as circunstâncias condicionarem o exercíciO do direito ã 
sua exibição. 

Art. 224. Os documentos redigidos em lingua es

trangeira serão~ para ter efeitos legais no Pai~, vertidos 

em português. 
Art. 225. As reproduções fotográficas-, cinemato -

gráficas~ os registras fonográficos e, em- ge:r:'iai, quaisque:r> 

outras reproduções mecânicas- ou eletrônicaS de ·:ratos ou _ de 

coisas fazem prova plena destes, se a parte, contra quem fo

rem exibidos, não lhes impugnar a exatidão. 
Art .. 226. Os livros e- fichas do-S- e-IDP,i>esá:J?'ioS e- s2_ 

ciedades provam contra as pessoas a que pertencem, e, em seu 
favor, quando, --escritU.raâóS -sem --VíciO ·extr!nseco_- _Qü iiitr.íns~ 

co~ forem confirmados poX' outros subsÍdios. 
Parágrafo üniCo. A 'pr-ova·- r:e-Sultante dOs Ú.~ros e 

fichas não é bastante ___ flÕs cáSos ém qUe a -lei- e-Xl:ge escritura 

pÚblica, ou escrito particular revestido de requisítOs espe

ciais, e pode ser i..lidida pela comprOvação da falsidade ou 

ine:xatidão dos lançamentos. 

Art. 227. Salvo os caso-S eXpress'os, a: prO-va exé:i~ 

sivamente testemunhal sô se aãritite nos negócios j-Urídicos c~ 

jo valor não ultrapasse o deêtiplO do niaior salã~io mÍni.ni6-v~ 
gente no Pais ao tempo em que foram celebrados. 

Parágt19-fo úniCo. Qualquer -qUe --seja o valor- do ne

gócio jurídico, a prova testemunhal ê admiSs!V€:J. cOmo subsi-

diária ou com.plementar da prova por escrito. 

Art. 228. Não podem ser admitidos como testemu-

nhas. 

- Os mEmores de dezesseis anOs. 
II - Os que, por enfermid~de ou retardamento me~ 

tal, não tiverem_ discernimentÕ para a prática dos atas da v!_ 

-da civil. 

~~-_",.,_-~II - Os ç:egos e surdos, quando a ciência do fa- -

to, que s_e quer provar, dependa dos sentidos que lhes fal-

tam. 

IV - O interessado-nO l~tigio, o amigo Íntimo ou 

o inimigo capital das partes. 

V - Os cônjuges, os ascendentes, os descenden-

teS e os colaterais, até o terceiro grau de alguma das par

tes, por cons~ngUinidade, ou afinidade. 

Parágrafo único_. __ ~ara a prova de fatos que sõ e

las conheçam, pode o _juiz ~~itir o depoimento das pesso.:t,s ã. 

que se refere este artigo. 

--:Art. 229. NirigU.êril pode ser obrigado a depor sobre 

fato: 

- A cujo respeito, por estado ou profissão,~ 

v a guardar segredo. . _ 
II - __ A ___ que não poSsa responder sem desonra prô,-

pria, de seu cônjUge, ~are~·te em grau sucessível, ·;u amigo 

íntimo. 
III - -Que O exp-Ot1ha,--ou às pessoas aludidas no i_!! 

ciso an"!:erior, a perigo de demanda ou de dano patrimonial i

me-diato. 

Art. 230. As presunções, que nãõ as leg2:is, _ nãO 

se admitem nos casos ein que a lei exclui a prova testemu-

nhal. 

Art. 231. Quem se nega a submeter-se a exame m.§. 

dica· necesBáriõ, não poderã aproveitar-se de sua recusa. 

A;:>t. 232. A recusa ã perícia mêdiéa ordenada -p~ 

lo jUiz poderâ -súp:6"ir a proVã- -que se pretendia obter com o 

exame. 

P A R T E E_- S_ ~-,E C I A L 

L 1 V R O 

DO DIREITO DAS OBRIGACOES 

TITULO I 

DAS MOD:"LIJ)J..DES DAS OBRIGACOES 

CAPITULO I 

DAS OBRIGACOES DE DAR 

Secão I 

_Das Obriga~~~- de dai> Coisa certa--

Art. 233. A obrigação de _dar coisa certa abran

ge-U!,e os ace~sõrios, post-o não mencionados, salvo se o 

êontrãrio- -resultar do titUio~- õU das circunstâncias do 

caso. 

Art. 234. Se, no caso do artigo antecedente, a 
coisa Se perder, sem culpa do devedor, antes da tradição, ou 

pendente a condicão suspensiva, fica resolvida a obrigação~ 

ra ambas as_ partes. Se a perda resultar de culpa do deve

dor, re~ponderá est~ pelo equivalente, e mais perdas e danos. 

Art. 235. Deteriorada a coisa, não sendo o deve

dor culpado, poderá o cred,or resolver a obrigação, ou acei

tar a _ _g:oisa, abatido ao seu prece o valor, que perdeu. 

Art. 236. Sendo C.ulpã.do ·o devedor, poderá o cre

dor exigir o equivalente, ou aceitar a coisa no estado em 

que se- acha, com direito a reclamar, em um ou em outro caso, 

i~e_nizaçã6- dãs perdas e dànos. 

- -Art. 237. Até ã tradiçãQ_pertenc_e ao devedo-r a 
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coisa, com os seus melhoramentos e acresCidoS, pelos quàiS 

poderá exigir aumento no préço.-- Sé cf erector"· não anuir, pod~ 

rá o devedor resolver a obrigação. Também os frutos percebi:_ 

dos são do devedor, cabendo ao credor os pendentes. 

Art. 238. Se a obrigação for de restituir coisa 

certa, e esta, sem culpa do devedor, se perder antes da tra

dição, sofrerá o credor a perda, e a obrigação se resolverá, 

salvos,· porém, a ele os seus direitos até -o dia da perda. 

Art. 239. Se a coisa se perder-pOr culpa do deve

dor, responderá este pelo equivalente, mais pei:>aaS e darios. 

Art. 240. Se-a coisa restituível se deteríorarsem 

culpa do devedor, recebê-la-á, tal qUal se ac:ihe,--- o credor, 

sem direito a indenizacão; se por culpa: do devedor, obser

var-se-á o disposto no art. 239. 

Art. 2ltl. Se, no caso do art. 238, a coisa tiver 
melhoramentp ou aumento, sem despesa, ou trabalho do deve

dor, lucrará o credor o melhoramento, ou o aumento, sem pa

gar indenização. 

Art. 242. Se para o melhoramento, ou aumento, 

pregou o devedor trabalho, ou dispêndio, o caso se regulará 

pelas nç.rmas deste cõdrgo atinentes ãs benfeitoi>ias- reaiiz.i

das pelo- possuidor dé boa ou mã fé. 

Parágrafo único. QUanto aos frutos percebidos, o E_ 

servar-se-ã, do mesmo modo, o disposto_neste CódigO, acerca 

do possuidor de boa ou má fé. 

Seção II 

Das obrigações de dar coisa incerta 

Art. 24 3. A coisa incerta será indicada, 

nos, pelo gênero e quantidade. 

Art. 244. Nas coisas determinadas pelo gênero e 

pela ·quantidade, a escolha pertence ao devedor, se o -contrá

rio não resultar do título da obrigaçã-o-. Mas não poderá dar 

a coisa pior, nem será obrigado a prestar a melhor. 

Art. 245. Cientificado o creâor da- esColha, vigo

rará o disposto na Seção anterior. 

Art. 246. Antes da escolha, não poderá o devedor 

alegar perda ou deterioração da coisa, ainda que por força 

maior, ou caso fortuito, salvo se se tratar de dÍvida gené

rica restrita. 

CAP!TULO II 

DAS OBRIGAÇOES DE FAZER 

Art. 247. Incorre na ObrigaÇão de indenizar per

das e danos o devedor que recusar a prestação a ele só im

posta, ou só por ele eXeqUivel. 

•c·•· .Art. 248. Se a prestação do fato- se impossibili -

tar sem culpa do devedor, resolver-se-i -a obrigação; se por 

culpa do devedor, responderá este pelas perdãs e darias. 

Art .• 249. Se o fato puder ser executado por ter

ceiro, será livre ao credor mandá-lo executar ã cUsta áo de.:. 

vedar, havendo recusa ou mora deste, sem prejuízo da indeni

zação cabivel. 

Parágrafo único. Em caso de urgência, pode o Cre

dor, independentemente de autorização judicial, executar ou 

mandar executar o fato, sendo dep·ois reSs<ir'Cido. 

CAP!TULO_ II I 

DAS OBRIGACOES DE NÃO FAZER 

Art. 250. Extingue-se a obrigação de não fazer-, 

dcisde que·, sem culpa do devedor, se lhe torne impossível ati!, 

ter-se do fato, que se obrigou a não praticar. 

Art. 25J,~ Praticado pe~o devedor o ato, a cuja~ 

tenção se obrigara, o credor pode exigir dele que_ o desfaça, 

sob pena de se desfazer ã sua custa, ressarcindo o culpado 

perdas e danos_. 

Parágrafo úniC_?-:. Enl ca~9 de urgência, poderá o ~ 

dor desfazer ou mandar_ desfaze~, independentemente de autori:_ 

zação judicial, sem pr•é)ufzo aoressarcimento devido. 

CAP!TULO IV 

DAS OBRIGACliES -ALTERNATIVAS 

Art. 252. N.:ts_-obrigaçõe_s alternativas, a escolha 

cabe ao devedor, se outra coisa não se estipulou. 

§ T9·. Não pode, porém, o devedor obrigar o cre'dol~ 

a receber parte em uma prestação e parte em outra. 

§ 29. QUando ~ obrigação for de prestações ___ )?eriõ-

dicas, a· "faculdade de o"pcão poderá ser e-xercida em cada pe

ríodo. 

§ 39. No caso de pluralidade de optantes, não ha

vendo acordo unânime entre eles-, decidirá o juiz, findo 

prazo por este asSinado para a deliberacão. 

§ 49. Se o titUlo deferir a opção a terceiro, 

este não quiser, ou não puder exercê-la, caberá ao juiz 

:~s_ç_olha, se não houver acordo entre as partes. 

Art. 253. Se uma das duas prestações não puder 

·ser objeto de obrigação, ·ou· se tornar inexeqUÍvel, subsisti

rá o débito quanto ã outra. 

Art. 2"54. Se, por culpa do devedor, não se puder 

cúriipx'.:l.r- nenhuma d:3:s prestações, não- competindo aO credor a 

escolha, ficará aquele obrigado a pagar o valor da que por 

Último se impossibilitou, m.àis as perdas e danos que o caso 

de_terminar. 

Ai't . 2 55 . Quando a escolha couber ao credor e uma 

das prestações se -tornar imposSível por culpa do devedor, o 

credor terá direi.to de exigir ou a prestação subsistente ou 

O valor--da_ o_utra, com perdas e- danos. Se, por culpa do deve

dor, ambas se tornar-em inexeqfiíveis, poderá o credor recla

mar o valpr de qualquer das duas, além da indenização pelas 

perdas e danos. 

Art. 256-. Se todas as prestações se tornarem im

possíveis, sem culpa do devedor, extinguir-se-á a obrigacão. 

CAP!TULO V 

DAS OBRIGAÇI!iES DIVIS!VEIS E INDIVIS!VEIS 

Art. 257. Havendo mais de um devedor ou mais de 

um cred,or em obrigação divisível, esta presume-se divid:ida em 

tantas obrigações, iguais e- diStintas, ci.uantos os credore~, 

ou devedores . 

Art. 258. A obrigação é indivisível quando a pre~ 

tacão tem por objeto uma coisa ou um fato não suscetíveis de 

divisão, por sua naturez·a ,--por motivo de ordem "econômica, ou 

dada a razão determinante do negócio jurídico. 

Art. 259._ Se, havendO dois ou mais devedores, a 

prestaçaO não for divisível, cada um será obrigado pela dÍvf 

da _toda. 

Parágrafo Único. O devedor, que paga a dÍvida, sub

roga-se no direito do credor em relação ãos outros coODriga

dos. 

Art. 260. Se a pluralidade for dos credores, pod~ 

rã cada um destes exigir a dÍvida inteira. Mas o devedor ou 

devedores se desobrigarão_, pagando: 

- A todos conjuntamente. 

II --:: A cada um, dando este caução de ratificacã:o 
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dos outros credores. 

Art. 251. Se um só dos credores receber a Presta

ção por inteiro, a cada uin doS- õ-utros assistirá -o aTreTfo de 

exigir dele em dinheiro a parte, que lhe caiba no total. 

Art. 262. Se um dos credOres rem-itir~â.-d"ívi-dã, 

obrigação não ficará extinta para com os outros; màs estes 

só a poderão exigir, descontada a quota do c~éd.or -;;,emitent~. 
Parágrafo ÚnicO. O mesmo se cibservarã- nõ caso de 

transação, nevação, com-pensação ou confuSão: 

Art. 263. Perde a qualidade de indivisível a abri 

gação que se i-esõiVerem perdas e danos. 

§ 19. Se, pára esse efeito, houver CUlpa de todos 

os devedores, responderão todos por partes iguaTS-.--

§ 29. Se for d-e um só a cu-lpa, ficarãO exOnerados 

os outros~ respondendo só esse pelas perdas _e danos. 

CAP!TULO VI 

DAS OBRIGACOES SOLIDÁRIAS 

Seçã.o I 

Disposições "gerais 

Art. 261+. Há solidariedade, quando na mesma obri

gação concorre mais de um credor, ou mais de um devedor. ca
da um com direito, oti-obrigaâo, ã divida toda. 

Art. 265. A solidariedade não se presUme; resulta 

da lei ou da vontade das partes. 

Art. 266. A obrigação solidária pode-ser pura 

simples para um dos cc-credores ou cc-devedores, e condicio

nal, ou a prazo, ou pagável em lugar difei-ente,~·para o ou

tro. 

Secão TI 

Da solidariedade atíva 

Art. 267. Cada um do_s credores ·solidários tem di

reito a exigir do devedor o cumpriménto da prestação por in

teiro. 

Art. 268. Enquanto alguns dos credores solidários 

não demandar o devedor comum, a qualquer daqueles poderá es

te pagar. 

Art. 269. O pagamento feito a um dos credores so-' 

lidãrios extingue a dÍvida até o montante -do (iue--foi pago. 

Art. 270. Se falecer um dos credores solidários , 

deixando herdeiros, cada um destes só terá direito a exigir 

e receber a quota do crédito que corresponder ao seu quinhão 

hereditário, salvo se a· obY.igação for indivisível. 

Art. 271. Convertendo-se a prestação- em perdas e 

danos, subsiste, para todos os efeitos, a solidariedade. 

Art. 272. O credor que tiVer remido a dÍvida 

recebido o pagamento, responderá aos outros pela parte, que 

lhes cabia. 

Art. 273. A um dos credores solidários não pode o 

devedor opor as exceções pessoais oponíveis aos--Outros. 

Art. 274. o julgamento contrâriCi-a um- dos credo

res solidários não atinge os demais; o julgamentO ravorávei~ 

aproveita-lhes, a menos que se funde em exceção pessoal ao 

oredor que o obteve. 

Seção III 

Da s-olidariedade passiva 

Art. 275. o credor tem direito_ a eXJ:gTr e recebei' 

de um ou alguns dos devedores~ parcial, ou toJ:almente, a dÍ

vida comum. Se o pagamento tiver sido parcial, tOdos os de-

mais devedores -coiltiilUaJn obrigados solidariamente pelo res1D. 

Parãgrafo úriicio. Não importará renúncia da soiíd~ 

riedade a propositura de ação pelo credor Contra um ou al-

guns dos· devedores. 

Art. 276. se-morrer um dos devedores solidáriOs, 

deixando herdeiros, cada um destes não Será obrigado a pagar 

Senão a quo"ta·-que. Corresponder- _ã_õ_ SeU quinhão hereditãr i o, 

salvo se a obr_igaçãC? for> indiy_isível; mas todos reunidos 

rão considerados como -um· .ãeV.edor solidáriO effi relação aos 

demais devedor~s. 

Art. 277. O pagamento parcial feito por um dos d~ 

vedares e a remissão por ele obtida não aproveitam aos ou

tr>os devedores, sen~o até ã concqr;>énCia da quantia paga, ou 

relevada. 

Art. 278. Qualquer~-clâusula, condiçào; -ou obriga

cão adiciOnal, estipulada entre um doS devedores solidários 

e o credor, não poderá agravar a posição dos outros, sem co!!. 

sentimento destes. 

Art. 279. Impossibilitando-se a prestação por cu!_ 

pa de um dos devedor_es solidários, subsiste para todos o en

cargo de pagar o equivalente; mas pelas perdas e danos só 

responde o culpado. 

-Art. 280. Todo·s os .devedores respondem pelos ju-

ros da mora, ainda que a acão -tenha sido proposta somente 

contra um; mas o cu1.pado reSpCinde aos ot.ft-ros pela obr'igação 

acrescida. 

Art. 281. O devedor de!Jiandado p"ode opor ao credor 

as exceções que lhe forem pessoais e as comuns a todos; não 

lhe aproveitando, porém, as pessoais a outro cc-devedor. 

Art. 282. -O Credor pOde re:riuilciar ã solidariedade 

em favor de um, alguns- ou -toaãs os devedores. 

Earág:i:>ãiO "úniCO-. se-- 6- credor exon€Y.ar da solid~ 

dade um ou maiS çl.evedores, sUOsistirã a dos demais. 

Art. 283. O devedor que satisfez a dÍvida por in

_teiro tem d~reito a exigir de cada um dos <:.Ç>-devedore_s_ a sua 

quota, dividindo-se igualmente por todos a do insolvente, se 

o houver. Presumem-Se iguais, no débito, as partes de todos 

os cc-devedores. 

Art. 284: No caso de rateio, entre os cc-devedo

res, pela parte que na obrigação incumbia ao insolvente, co~ 

tribuirão tã.mbém os exonerados da solidariedade pelo credor. 

Art. 285. Se a dÍvida solidária interessar exclu-

sivamen_te a um dos devedores, responderá este por toda ela 

para com aquele que pagar. 

T!TULO II 

DA TRANSMISSÃO DAS" OBRIGACOES 

CAP!TULO I 

DA CESSÃO DE CR!:DITO 

Art. 286. O credor pode ceder o seu crédito, se a 

isso não se opuser a- natm;·ezada obrigação, a l~i, ou a· cOn

venção ·com ~-:~~~dor. A cláusula. proibiti_va _da cessão não 

poderá ser Of>OSta ao cessionário de boa fé, se não constar 

do instrumento da obrigação. 

Art. 287. Salvo disposição-em contrário, na ces

são de um créditO se abrangem todos os seus acessórios. 

Art. 288. !: ineficaz;--·em·I'elaçãO a terceiro.s, 

transmissão de_ um crédito~ se se não celebrar mediante ins
trumento pÚblJ.co, ou --instrumento particular revestido das 

solenidades do §_ 19 do art. SSlf. 

Art. 289. O cessionário ·de crédito -hipotecário fero 



016 Terça-feira 26 - D!ARIO DO CONGRESSO NACIONAL(SeçãoU) __ SUPLEMENTO Junho de 1984 

o direi to de fazer averbar a cessão ã margem da inseri ç ã o 

principal. 

Art. 290. A cessão do créd.lto JlãOtemencãcia em 

relação ao devedor, senão quando a esté notif"icada; maS por 

notificado se tem o devedor que, em escrito pÚblico ou partl:, 

cular, se declarou ciente da cessão feita. 

Art. 291. Ocorl'endo várias cessões--do mesmo crédi 

to, prevalece a que se completar com a tradição do titulo. d~ 
crêdi to cedido. 

Ar>t. 292. Fica desobl:'igado o devedor que, antes 

de ter conhecimento da cessão, paga ao -'ái>edor primitivo, ou 

que, no caso de mais de uma cessão noti:i:lca~pci.ga ·ao- ces---
sionãrio que lhe apre-senta:; com--o título -de cessão, o da o

brigação cedida. Quando o crédito coristar de escritura pú

blica, prevalecerá a prioridade da notificação. 

Art. 293. Independentemente do conhecimento da 

cessão pelo devedor, pode o cessionário exerCer os ates con

sérvatór_ios do direito cedido. 

Art. 294-. O devedor pode opor -ao cessionârio as' 

e:·cecões que lhe competirem, bem como as -que, no nlomehto em 

que veio a ter conhecimento da cessão, tinha contra o cede!! 

te. 
Art. 295. Na cessão por titulo oneroso, o ceden

te, ainda que se não responsabilize, fica res-ponsável ao ce~ 

sionârio pela existêriCiã. do crédito .3.o tempO ·e-m ·qüe lhe ce

deu. A mesma responsabilidade lhe cabe nas ces-sões por t.ít~ 

lo gratuito, se tiver procedido- de má fê. 

Art. 296. Salvo estipulacão· em contrário, o. cede!!. 

te não responde pela solvência: d.o ·ae;veo:oi'~-

Art. 297. O_ cedente, responsável ao cessionâr.io p~ 

la solvência do devedor' não responde por mars do que daqu~ 

le recebeu, com os respectivos juros; mas tem de ressarcir

lhe as despesas da cessão e as que o cessionário houver fei

to com a cobrança. 

Art. 29!:"-:. O crédito, uma vez penhorado, não pode 

mais ser transferido pelo credor que tiver conhecimento da 

penhora; mas o devedor que o pagar, não tendo_ notificação d~ 

la, fica exonerado, subsistindo somente contra o credor os 

direitos de terceiro. 

CAPITULO II 
DA ASSUNÇAO DE D!VIDA 

Art. 299. ~facultado a terceiro .assumir a bbri

gacão do devedor, com o consentimento expresso do credor, fi_ 

cando exonerado o devedor primitivo, salvo se aquele, ao te!!! 

po da assunção, era insolvente e o credor o _:ignorava. 

ParágrafO- únicio. Qualquer das part-es- -poáe aSsinar 

prazo ao credor par>a que consinta na assunoão- da dÍvida, in:

terpretando-se o seu silêncio como ·re-CUSã. 

Ar>t. 300. Salvo assentimento expresso do devedor 

primitivo, consideram-se extintas, a partir da assunção- da. 

divida, as garantias especiais por ele ·originariamente dadas 

ao credor. 

Art. 301. Se a substituição do devedor vier a ser 

anulada, restaura-se o débito, com todas as· suas garantias. 

Não se restauram, pOrém, as garantias Prestadas por tercei

ro, exceto se este conhecia o vício que inquinava a obriga -
ção. 

Art. 302. O novo devedor não pode opor ao credor 

as exceções pessoais que competiam ao deVedõr p!'ilriitivo. 

Art. 303. O adquirente de imóvel hipotecado pode 

tomar a seu cargo o- pagamento do crédito garantido; se o C!'~ 

dor, notificado, não impugnar, dentro--em um· inês-,- a trans-fe

rência do débito, entender-se-á dado o assentimento. 

'l'f'MH~O ITÍ 

DO ADIMPLEMENTO E EX._T_INCKO DAS OBRIGACOES 

CAP!TULO I 

DO PAGAMENTO 

Se.ção I 

De quem deve pagar 

Art. 304. -Quaiq"uer interessado- na e)!:tinção- da d.f 

vida pode pagâ-~a, usando, se o credor se opuser, dos meios 

conducentes ã exoneração do devedor. 

Parágrafo únicO. 'IgUal direito cabe ao terceiro 

não interessado, se o fizer em nome e por conta do devedor, 

salvo oposição_ deste. 

Art. 305. O terceiro não in~eressado~ que paga a 

dÍvida em seu prÓpr'io nome~~ tem direito a reembolsar-se do 

que pagar; mas não se sub-roga nos direitos do credor. 

Parágrafo único. Se págar antes de vencida a dÍ

vida, só terá direito ao re~mbolso no vencimento. 

Art. 306. O pagamento feito_ por te1•ceiro, com de~ 

conhecimento ou oposição do devedor, não obriga a reembolsar 

aquele que pagou,se o devedor tinha meios para ilidir a ação. 

Art. 307. SÓ terá €.ficácia o pagamento que impor

t~ em tr.ansmissão da propriedade, quando feito por quem po~ 

sa alienar o ob_jeto, em _ci_ue ele consist_iu. 

Parágrafo único. Se, pOioém, se der em pagamento 

coisa fungível, rião se poderá mais -reclamar do credor que,de 

boa fé, a recebei -e consumiu, ainda que o solvente não tive~ 

se o direito de albeá-la. 

Seção II 

Daqueles a quem se deve pagar 

AX't. 308. O pagamento deve- ser feito ao credor ou 

a quem de direi to o represente, sob pena de só vale!' depois 

de por ele ratificado, ou tanto quanto reverter em seu pro -

veito. 

Art. 309. O pagamento feito de boa fé ao credor 

putativo ê válido, ainda p!'ovando depois que não era 

dor. 

Art. 310. Mão vale, porém, o pagamento cientemen

te feito ao credor incapaz de quitar, se o devedor não pro

var que em beneficio dele efetivamente reverteu. 

Art. 311. Considera-se autorizado a receber o pa

gamento o po!'tador da quitação, exc·éto se as circunstância-s 

co_ntraríareiri a presuncão daí rêiSUltante. 

Art. 312. Se o devedor pagar ao credor, apesar de 

intimado da penhora feita sobre o crédito, ou da impugnação 

a ele oposta pO!' terceiros, o pazamento não valerá contra e~ 

tes, que poderão constrange:[. o devedor a pagar de novo, fi

canlfo-lhe, entretanto, salvo o regr'esso con1:ra o credo!'. 

Seção III 

Do objeto do pagamento e sua prova 

Art. 313. O credor não é obrigado a receber pres

tação diversa da que- ihe é devida, embora mais valiosa. 

_Art. "Zll.i. Ainda que a C?brigacão tenha por objeto 

prestação divisíVef,- não pode o credor ser· obrigado a rece

ber, nem o devedor a pagar, por partes, se ass"im não se aju~ 

teu. 

Art. 315. As dividas em dinheii'"o devem ser pagas 

em moeda corrente e pelo seu valor nominal, no vencimento, a 

partir de quando sofrerão correÇão monetária. 

Art. 316. Aplica-se a cÕrreção m.onetãria nas dl:v_i 
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das em dinheiro e nas de valor, a partir do respectivo- venc_i 
menta. 

Parãgrafo único. - :!:': licito conVencionar o aUmento 

progressivo de prestações sucessivas. 

Art. 317. Quando, pela desvalorização da moeda, ~ 

correr desproporção manifesta entre o valor da pre-Stação- de~ 

vida e o do momento da execução, o juiz determilléJ.rá a corre

cão monetária, mediante aplicação dos Úldices '?-:ficiais. por 

cálculo do contador. 

Art. 318. São nulaS as cOnVençOe-s~~de--pagamento em 

ouro ou em moeda estrangeira, bem como para compensar a dif§:.. 

rença entre o valor desta e o. da moeda nacional, excetuado s 

os casos previstos na Legislação espeCial. 

Art. 31.9. O devedor, que paga, tem direi to a qui-

tação regular, e pode reter o pagamento, enquanto lhe não 

for dada. 

Art. 32-D. A quitação, qt.ie sempre poderá ser dada 

por instrumento particular, designará o valor e a -est)E;cie da 

dÍvida quitada, o nome do deyedor, ou quem por este pagou, o 

tempo e o lu~ar do pagamento, com a assinatura do credor, ou 

do seu representante. 

Parágrafo Único. Ainda sem esses reqUisitos vale

rá a quitação, se de seus termos ou das circunstâncias resu!, 

tar haver sido paga a divida. 

Art. 321. Nos débitos, cuja quitação consista na 

devolução do títulcr. perdido este. poderá o devedor exigir, 

retendo o pagamento, declaração do~credor. que inut.ilize o 
titulo sumido. 

Art. 322. Quando o pagamento for em Quotas p-erió

dicas, a quitaoão da Última estabelece. até prova e:ni contrá

±>io, a presunção de estarem solvidas as anteriores. 

Art. 323. Sendo a quitação do cap:ttal sem reser

va dos juros, estes presumem-se pagos. 

Art. 32lt. A entrega do título ao deVedor firma- a 

presunção do paga~ento. 

Parágrafo Único. Ficará, porém, sem efeito a qui

tação assim operada se _o credor provar, dentro em sessenta 

ias, o não pagamento. 

Art. 325. Presumem-se a cargo do deveãOr as desp~ 

sas com o pagamento e quitação. Se, porém, ocorrer aumen'to 

por fato do credor, suportar.i ·este a despesa acrescida. 

Art. 326. Se o pagamento se houver de fazer por 

medida, ou peso, entender-se-á, no silêncio das partes, que 

aceitaram os do lugar da execução. 

Seção- IV 
Do lugar do pagamento 

Art. 327. Efetuar-se-á o pagamento -nO domicÍlio 

do devedor, salvo se as partes convencionarem diversamente , 

ou se o contrá:rio resultar da lei, da natureza da obri&acão 

ou das circunstâncias. 

Parágrafo únicO. Designados dois ou mais lugares, 

cabe ao credor entre eles· a escolha. 

Art. 328. Se o pagamento consistir na tradição de 

um imóvel, ou ertt prestaçÕes relativas a imÕvei~ fai:o--se-â nO 

lugar onde este se acha. 

Art. 329. -Ocorrendo motivo grave para que s·e não 

efetue o pagamento no lu.e;ar determinado, poderá o 

fazê-lo eni. outro, sem pre"]u!zo para o credor. 

devedor 

Art. 330. O pagamento reiteradamente feito em ou-

tro local faz presumir renúncia do credor r..ela,tivamente 

previsto no contrato. 

Seçâo V 

DO tempo do pagamento 

Art. 331. Sal.vo disposição legal em contrârio,não 

tendo sido ajustada época para o pagamentO, o credor pode 

xigi-lo imediatamente. 

Art ._ ~-_3_2. As_ oPriga~ões condicionais cumprem-se 

na data do implemento da c<:mdicão. incumbida ao 9redor ª _pr2, 

va de que ,deste houve ci.ência o devedor. 
- . 

Art. 333. Ao -credor -assistirá o direito de cobrar 

a dÍvida antes de vencido o prazo estipulado no contrato ou 

marcado neste CÓdigo: 

-:_--No caso de falência do devedor, ou de COE, 

curso de credores. 

rr- --.Se os bens,- hfP-otecàdOs ou empenhados, f.o-

rem perihorados em execução pOr--Outro credor. 

III - Se cessarem, ou se- tornarem insuficientes , · 

as garantias do débitO, fidejussórias, ou reais. e o. devedor, 

intimado, se negar a reforçá-las. 

Parágrafo únicO. Nos casos deste artigo, se hou

ver, no "débito, solidariedade passiva~ não se reputará venci 

do quanto aos outros devedores solventes. 

CAP!TULO II 

DO PAGAMENTO POR CONSIGNAÇÃO 

Art. 33lt. Considera-se pagamento, e extingue-se: a 
obrigação, ·o depósito judicial da coisa devida, nos casos-- e 

forma legais. 

Art". 335. A cqnsignação 1=~m !_u,gar: 

I - SE! o credor não puder, ou, sem justa causa, 

recusar receber o pagamento, ou dar qui taoão na devida foE~ 

ma. 

II - Sé. o credor não for, nem mandar receber a 
coisa no lugar, tempo e condiÇões devidas. 

III - Se o credor for incapaz de receber, ou fÕr 

descOnhecido, ou declarado ausente, ou residir em lugar iil
c"e-rto, ou-de acesso perigoso ou· difícil. 

IV - Se ocorrer dúvida sobre quem deva leR;itima-

mente receber o objeto do pagamento. 

••.. V - Se pender litigio sobre o obieto do paga -

menta. 

Art. 336. Para que a consignação tenha força de 

pagamento, será mi~ter concorram, em relação ãs pessoas, a? 

obj~to, modo e tempo, todos os requisitos sem os quais não ê 
válido o pãgamento. 

Art. 337. O depósito requerer-se-á no lu,2;ar do p~ 

gamento, cessando. tanto que se efetue, para o depositante, 

os juros da d-ivida e os riscos, salvo se ;for julgado impro

cedente •. 

Art. 338. Enquanto o credor não declarar que ace.f. 

ta o depósito, ou não o impugnar? poderá- o devedor requerer 

o levantamento, pagando ~~ respectivas despesas, e subsisti!! 

do a obrigação para todas as conseqiiências de direito. 

Art. 339. Julgado procedente o depósito~ o- deve

dor já não- ·poderá levantã-lo, -embo~a--o credor consinta~ se

não de acordo com os outros deved-ores e fiadores. 

Art. 3lt0. O credor que. depois de contestar a li

de ou ,aceitar o depOsito, aquiescer no J.evantamento. --perderã 

a preferência e garantia que ],J-Je competiam com respeito à 
coisa consign-.;da, !'i'?3~do --~ara logo deS'obrigados os cc-deve

dores e fiadores • que não anuíram. 

Art. 341. Se a coisa devida -for imóvel ou corpo 

certo QUe deva ser entregue no mesmo lugar onde está, poderá 

o devedor cii:-ar o -credOr- para vir ou mandar recebê-la, sob 
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pena de ser depositada. 

Art. 342. Se a escóJ:bã: da coiSa iiideterminada -c6!!!_ 

petir ao credor, será ele citado para esse fim, sob colnina -

cão de perder o direl.tO- e de ser depositada a coisa que o d~ 

vedar escolher. Feita a escolha pelo devedor, proceder-se-·á 

como no artigo antecedente. 

Art. 343. As despesas com o depós:L"f6, quando_jul

gado procedente, correrão- por conta do credor, e, no casa-cO!!~ 

trãrio, por conta do devedor. 

Art. 344. O devedOr de obrigcição litigiosa exon!:. 

rar-se-ã mediante consignação, mas. se pagar· a--qua:Lqüé"r dos 

pretendidos credores, tendo conhecimento do l"itigio, assi.mil-· · 

rã o risco do pagamento. 

Art. 3-45. Se a divida se vencer, pE:!-ndendo litígio 

entre credores que se pretendem mutuamente excluir, 

qualquer deles requerer a consignação. 

poderá 

CAP!TULO III 

DO PAGAMENTO COM SUB-ROGAÇÃO 

Art. 346. A sub-rogação opera-se, de pleno direi

to, em favor: 

- Do credor que paga a dÍvida do devedor 

mum. 

U ..i Do adqLil.reitte do imóvel hipotecado, que pa

ga a credor hipotecário, bem como do terceiro -que efetiYa o 

pagamento para não ser privado de direito sobre imÓvel. 

III --Do terceiro interessado, que paga a divida 

pela qual et'a ou podia ser obrigado, no todo ou em parte. 

Art. 347. A sub-rogação ê convencional: 

- Quando o credor recebe o pagamento de ter

ceiro e expressamente lhe :transfere todos os seus direit-os. 

II - Quando terceira pessoa empresta ao devedor 

a quantia precisa para solver a dívida, sob a condição expr'e~ 

sa de ficar o rnutuarite sub-rogado nos direitos_ do credor sa

tisfeito. 

Art. 348. Na hipótese do artigo _ai'lte_ced_ente, ri<:' -

l, vigorará o disposto quanto ã céssão -dó --c:c:edJ.to: 

Art. 349. A sub-rogação transfere ao novo credor 

todos os direitos, acões, priviiégios ·e garanti~s do p:r>imiti

vo, em relação à divida, contra o devedor principal e os fia

dores. 

Art. 350. Na sub-rogacão legal o sub-rogado não 

poderá exercer os direitos e as ações do crridOr, s·enão- até ·-ã 
soma, que tiver desembolsado para desobrigar o ·devedor. 

Art. 351. O credor originât'io, -sôem parte reem

bolsado, terá preferência ao sub-rogaao,--na--côD"railça d.i dívi

da restante, se os bens do -devedor não chegarem para saldar 

inteiramente o que a um e outro dever. 

CAPÍTULD I\f 

DA IMPUTAÇÃO DO PAGAMENTO 

Art. 352. A pessoa obrigada, por dois ou mais d!_ 

bitos da mesma natu!'eza, a um só credor, tem o direjto de in

dicar a qual deles ofe:r'ece pagame'nto, Se· todos forem 1íqui- -

dqs e vencidos. 

Art. 353. Não tendo o devedor declarado em qual 

das dÍvidas lÍquidãs e vencidas quer imputar o pagamento, se 

aceitar a quitação de uma delas, não tel:'â d-U>eTfO-a--r>eclãrria·r 

contra a imputação feita pelo credor, salvo pY:óVan·do haver 

ele cometido violência. ou dolo. 

Art. 354. __ _Havendo capital e juiios, O -pagamento i!!! 

putar-se-á primeiro ·noS juros vencidOS, e ·aepO!LS riO --C-apital', 

salvo estipulação em contrário, ôu se o credor paSsar a qUi.:. 
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tacão por conta do capital. 

__ Art. 355. Se _o devedor não fizer a indicação do 

art. 352-: e a quitação for ;!llis~a quanto ã imputaç~o, esta 

se fará n?-S dÍvidas ll:quidas e vencidas em pt'imeiro lugar.Se 

as dÍvidas forem tOdas lÍquidaS e vencidas ao- mesmo tempo, a 

imputação far-se-ã na mais onerosa. 

CAP!TULO V 

DA DAÇÃO EM PAGAHENTO 

Art. 356. O_credor pode consentir em receber pre~ 

tacão diversa da que lhe ê' devida. 

Art. 357. Determinado o preço da coisa dada em P,! 

gamento, as relações entre as partes regular-se-ão pelas no!_ 

mas _do con"_trato de compra e venda. 

Art. 358. Se for--t!tulo de crédito a coisa dada 

em pagamento, a transferência importará em cessão. 

tl.rt. 3!:>~. Sé o credor for evicto da coisa recebi

da em pagamento, restabelecer-se-á a obrigação primitiVa, fi_ 

cando sem efeito a quitação dada~ ressalvados os direitos de 

terceiros. 

CAP!TULO VI 

DA NOVACÃO 

Al"t. 360. Dá-se- .ei. riOvã.ção: 

I - Quando __ o devedor contrai com o credor- -noVa 

dÍvida para extinguir e substituir a anterior. 

II - QUando nOvo- deved_à_r ·s.ucede ao antigo~ ficaE_ 

do este· quite com o credor. 

III - Q-uando, em--virtude de obrigação nova, outro 

credor é substituído ao antigo, ficando o devedor quite com 

este. 

Art. 361. Não havendo ânimo de nevar, expresso ou 

tácito mas inequívoco, a segUttd-a-Obrigae-ão confirma simples

mente a primeira. 

Art. 362. A nevação por substituiÇão do devedor 

pode ser efetuada independente de consentimento deste. 

Art. 363. Se o novo dev;dor for insolvente, não 

tem o credor, que o aceitou, ação regressiva contra o primei:_ 

ro, salvo se este obteve po~ má fê a subsd.tuição. 

Art. 364. A .no.vação extingue os acessórios e ga....;

rantias da divida, sempr_e que não houver estipulação em con

trário. Não aproveitará, contudO~ ao credor !'essalvar o pe

nhor, hipoteca, ou .anticrese, se os bens dados em garantia 

pertencerem a terceiro, que não foi parte na nevação. 

Art. _ 36_5. Operada a nevação entre o ct'edor e 

dos devedores solidários, somente sobre os bens do que con

trair a nova obri12;aç-ão subsistem as preferências e garantias 

do crédito nevado. Os outros devedores soli9-ârios ficam por 

esse fato exonerados. 
Art. 366. Importa exoneração do fiador> a nevação 

feita se.ril seu consenso coni o d_evedor prlncJ.pal. 

Art. 367. Não poderr, ser obieto de nevação obriga

ções nulas ou extint-as. Não as~sim, quando a obrigação for 

simplesmente anulável~ 

CAP!TULO VII 

DA COMPENSAÇAíl 

Art. 368. Se 'duas pessoas forem ao mesmo tempo ~ 

dor e devedor uma da outra. as duas obrigações extinguem-se, 

atê oride se compensarem. 

Art. 369. A compensação efetua-se entre dív'.idas 
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liquidas, vencidas e de coisas fungíveis. 

Art. 370. Embora sejam do mesmo ;;ênero aS ·coisas

fun;;Iveis, obj,eto das duas prestações, não- se compensarão .v~ 

rificando-se que diferem na qualidade, quando especificada 

no contrato. 

Art. 371. O devedor só pode compensar com o cre

dor o que este lhe dever; mas o fiador pode compensar sua d_f 

vida com a de seu credor ao afiançado. 

Art. 372. Os prazos de favor, embora consagrados 

pelo uso geral, não obstam a compensação. 

Art. 373. A diferença de causa nas-aívidaS· não im 

pede a compensação, exceto: 

- Se provier de esbulho, furto ou roubo. 

II - Se uma se originar de ComOdato, -depósito_ ou 

do devedor e seus CCH:Jbrigad.os ~ se o ·credor for capaz <:I e ali~ 
nar, e o devedor, capaz de adquirir. 

Art. 387. A restituiÇão voluntária"do objeto emp~ 

nhado prova a renúncia do credor ã garantia real, mas não a 

extinção da çi!Viàa. 

Art.---:aã-8. -A remissãO ConCedida a um dos co-deved.2_ 

res extingue a divida na pa~te a ele correspondente; de_modo 

que, ainda reservando o credor- a solidariedade contra os ou

tros, já lhes não pode cobrar o _dêbito sem dedu?ão da parte 
rémitida. 

TfTULO IV 

DO INADIMPLEMENTO DAS OBRIGACOES 

alimentos. CAPfTULO I 

III - Se uma for de coisa não sUscetível de pe-

nhora. 

A!'t. 371!., A matéria da compensaÇão. no que conce!:. 

ne ãs dívidas fiscais, ê regida pela legislaçãO.- eSpecial 

respeito. 

Art. 3 7 5. NãO havE!râ-COm:pensaÇão- (iilãndõ- as--partes 

por mútuo acordo a excluirem. ou no ca'so de renúiícia Prévia 

de uma delas, 

Art. 376. Obrigando~se por terceiro uma pessoa • 

não pode compensar essa dÍvida com a que o credor dele lhe 

dever. 

Art. 377. O devedor que, notificado, nada opÕe ã 
cessão, que o credor faz a terceiros, dos seus direitos. não 

pode opor ao cessionário a Compensacão, que a:nteS da Cessão 

teria podido opor ao cedente. Se, porém, a cessão lhe não
tiver sido notificada, poderá opor aO cessionârio 'compensa -

cão do crédito que antes tinha contra o cedente. 

Art. 378, Quando as duas dividas não são pagáveis 

no mesmo lugar. não se podem compensar sem didu6ão das des-

DISPOSIÇOES GERAIS 

Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde O d~ 
vedor por perdas e danos, mai_s iuros e correção monetária e 

honorários de advogado. 

Art. 390. Nas 9brigaçÕes negativas o devedor' é h~ 
vido por inadi.mplente. desde o dia em oue eXecutou o ato de 

que se devia abster. 

Art. 391. Pelo inadimplemento das obrigacões res

pondem t6aos os bens do devedor. 

Art, 392. Nos contratos benéficos, responde por 

simJ?les- _ ci.iiPa_ o contraente, a q-Uem o contrato aprovei~e, 

só por dolo, aquele a quem não favoreça. Nos contratos oner.s!. 

sos, re_sponde cada uma da~ par_t~s_ Por culpa, _salvo aS exce

ç:Ões previstas em lei. 

Art. 393. O devedor não responde pelos prejuízo-s 

resultantes de caso fortuito, ou força maior,_ se expressamen_ 

te não ~e houver por eles responsabilizado. 

pesas ne'cessárias à operacão. CAP! TU LO II 

Art. 379. Sendo a mesma pessoa obrigada por -vã

rias dÍvidas compensãvels-. Serão ohs8r.Vadas, no compensá-las~ 
regras estabelecidas quando à imputação do pagamento. 

Art. 380. Não se admite a Compe'D.sã.ção em prejuízo 

de direito de terceiro. O devedor que se torne credor dO 
seu credor, depois de penhorado o crédito deSte, não pode o

por ao exeqilente a compensação, de que contra o prÓpri? cre
dor disporia. 

CAP!TULO VIII 

DA CON'Fl.fSAO 

Art. 381. Extingue-se a obrigaçãO, àêsde que na 

mesma pessoa se confundam as qualidades de credor e devedor. 

Art. 382. A confusão pode verificar-se a respeito 

de toda a dÍvida, ou só -de Parte dela. 

Art. 383. A confusão operada na pessoa do credor 

ou devedor solidário --só extin"gue a obrigação até a conco-rrê_!!_ 

cia da respectiva parte no crédito. ou na dÍvida. subsistin

do quanto ao mais a solidariedade. 

Art. 38!.i. Cessando a confusão~ para logo se rest~ 

belece, com todos os seus acessórios, a obrigacão-canterior. 

CAP!TULO IX 

DA REMISSÃO DAS D!VIDAS 

Art. 385. A remissão da dÍvida, aceita pelo deve

dor, extingue a obrigacão, mas sem prejuízo de terceiro. 

Art. 386. A devolução voluntária do tftUlo da o:.. 
brigação, quando por escrito particular, prova desoriel:-ação 

DA MORA 

Art. 39!.i. Considera-se er!t.mora o deved.or que não 

efe,tuar o pagamento, e o ç__I:'edor que o não ouiser receber no 

tempo, l_ugar e "forma que a lei 9u a convenção eStabelecer. 

Art. 39S. Responde o devedor pelos prejuízos 

que sua mora der causa, mais iu.ros ,_ correção monetária e. ho

norários _de advog-ado. 

Pará~afo úni-CO. se a -Prestacão, devido ã mor.ã.,s_e 

tornar inúti_l .:10 credor, eSte poderá-enjeitá-la, e exigir a 

satisfação das perdas e danos. 

Art. 395. Não havendo fato ou omissão imputável ão 
devedor, não incorre este em mora. 

Art. 397. O inadiinplemento da obrigação. positiva 

e lÍqui~a. no ~~-u toarmo, .constitui de pleno direito em mora 
o devedor. 

Parágrafo- úniCO. Não havendo termo, a mora se cxms

titui ~mediante 'interpelaç:.âo judicial ou exü:>ajudicial. 

Art-. 398. Nas-obrigações provenientes de ato il!

cito, éOn-sidera..:.se o devedUr em mora, desde. que o praticou. 

Art; 399. O devedor em mora responde pela impos

sibilidade da pre~tacão, embora €$Sa impossibilidade resuJ.te 

de caso fo!'tuito. ou força maior, se estes ocorrerem durante 

o atraso~ salvo se provar isençãá·ct..~ culpa, ou que o··:lano so 

breviria, ainda quando a obrigação- f'os.~e oportunamente de se; 
penhada. ..._, 

Art. !.iOO. A mora do credor suj;)trai o devedor iseE_ 

to de dolo à responsabilidade peÍa conservacão da coisa, 0-
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briga o credor a ressarcir as despesas empregadas em conser

vá-~a, e sujeita-o a recebê-la p"ela estimação mais favoraver, 

ao devedor~ se o seu valor- oscilar entre o dia estabelecido 

para o pagamento e o da sua efetivação. 

Art. 401. Purga-se amora: 

I - Por parte do devedor, oferecendo -~ste a pres

tacão, mais a importância dos prejuízos decoi';r:entes 'do dia 

da oferta. 
II - Por parte do credor, oferecendo-a este a r~ 

ceber o pagamento e suieitando-se aos efeitos da mora até a 

mesma data. 

CAP!TULO III 

DAS PERDAS E DANOS 

Art. 4-02. Salvo as exceções expre-s-samente previs

tas em lei, as perdas e danos _ç;l._ªvidos ao credor abrangem, a

lém do oue ele efetivamente perdeu~ o que t'àzoavelmente dei

xou de luc:r•ar. 

Art. 4-03. Ainda que a inexecução resulte de dolo 

do devedor. as perdas e danos sõ incluem os preiuízos efeti

vos e os lucros ces_s_antes põr efeito dela di:reto e imediato, 

sem preiuízo do disposto na lei processual. 

Art. 404-. As perdas e danos, nas obrigações de p~ 

gamento em dinhe_iro, serão pagas com corl:>E!ção morietária, a

brangendo juros, custas e honorários de advogado~ sem prejU..f 

zo da pena convencional. 

Parágrafo Un-:lCo. Provado ou e os ]UY.6s dà mora não 

cobrem o preiuízo. e não havendo pena conVenCionai, pode 

juiz conceder ao credor indenizacão suplementar. 

Art. 40 5. Contam-se os juros de mora desde a c i t~ 

cão inicial. 

CAP!TULO IV 

DOS JUROS LEGAIS 

Art. 406. Quando os_juros·moratórios não forem 

convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando 

proviel:'em de determinacão da lei' serão rixaa-os segundo a t!Z 

xa qu_e_ estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos 

devidos ã Fazenda Nacional. 

Art. 407. Ainda que se não alegue prejufz-o, ê o

brigado o devedor- aos iuros da mora que se contarão assim às 

dÍvidas ·em dinheirO~ come ãs prestações de outra natureza, 

uma vez que lhes esteja fixado o valor pecuniário por senterr 

ça judicial, arbitramento, ou acordo entre as partes. 

CAPÍTULO V 

DA CLÁUSULA PENAL 

Art. 408. Incorre de- pleno direito o -devedor 

cláusula penal, desde que, culposamente, deixe de cumprir a 

obrigacão, ou se conscitua_ em_ mo.v~. 

Art. 4-09. A cláusula penal~ estipulada conjunta -

mente com a obrigaç;ão~ ou em ato posterior, oode referir-se ã 
inexecução completa da obrigacão ~ -ã- de alguniã clãusula es-pe

cial ou simplesmente ã mora_. 

Art. 4-10. Quando se estipular a cláusu~a penal p~ 

o -caso de total inadimplemento da obrigação, esta conver

ter-se-é em alternativa a benefício d6 cr'€:dor. 

Art. 4-11. Quando se estipular a cláusula penal p~ 

ra o caso de mora, ou em segurança_ especial de outra cláusu

la determinada~ terá o creaor o-aroí:tri.o de ex-igir a Satisf'~ 

cão da pena comi nada, iuntamente com o desempenho da obriRa

ç-ão pX'incipal. 

Art. 412. O valor da cominaç:ão_ imposta na cláusu

la penal não pode exceder o da obrigação pr-incipal. 

_t.rt. 413. A penalidade· deve ser reduzida eqt.!itat! 

- vamente pelo iuiz se a obrigação principal tiver sido cum:.. 

prida em parte. ou se o montante da penalidade for> manifest!!_ 

mente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade 

do, negó-cio. 

Art. 4-14. Sendo indivisível a obrigação, t9dos os 

devedores, caindo ern falta um deles, incorrerão na pena; mas 

esta sõ se poderá demandar integralmente do culpado. Cada um 

dos outros sõ responde pela -sua quota. 

Parágrafo único. Aos não culPados fica reservada 

a acão regressiva contra o que deu causa ã apliCaÇãO da pena. 

Ãrt. 415. Quando a obrigação for divisÍVel, sê i!f 
corre_ na pena o devedor, ou o herdeiro do tlevedo't" que a in-

fringir, e propor?ionalmente :ã- sua parte na obrigãção. 

Art. 416. Para exigir a pena convencional, não é 
necessário que o Credor ale.e:ue preiu.ízo. 

Parágrafo único. Ainda que o oreiuízo exceda ao 

previsto na clâ\isúlã -penal, não pode o credor exigir indeni

zacão suPlementar se assim não foi convencionado. Se o ti

ver-sido, a pena vale como mínimo da_ indenização~ competindo 

ao credor provar o prejuízo excedente. 

CAP:ÍTULO- VI 

DAS ARRAS OU SINAL 

Art. 417. Se por ocasião da conclusão do contrato, 

uma parte der ã outra, a titulo de arras, dinheiro ou outro 

bem móvel, deverão as arras. em caso de execução. ser l:'esti

tuídas, ou computadas na prestação devida. se do mesmo gêne.:.. 

ro da principal. 

Art. 4-18. Se a parte que de_u as arras não execu -

tar o contrato. poderá a outra havê-lo por desfeito. reterrlo

as; se a inexecução for de quem recebeu as arras, poderá quell" 

as deu haver o contrato por desfeito, e exigir sua devoluçã~ 

mais o equivalente, com correção monetária. juros e honorã -

rios de advogados. 

Art. 4-19. A parte inocente pode pedir indenização 

supLemeDtar, se. provar maior preju:l•o, valendo as arras como 

taxa m:Lnima. Pode, também, a parte inocente exigir a execu

ção do contrqto, com as perdas e danos, valendo as arras co_--, _ 

mo o mí.nimo da indeniza~ão. 

Art. 420. Se--no contrato for estipulado o direito 

de arrependimento para qualquer das. partes, as arras ou si

nal terão função unicamente ina.enizatória. Neste caso, quem 

as deu oerdê-las-á em benefício da outra parte; e quem as r! 

cebeu d~volvê-las-á, mai_s o eqUivalente. Em ambos os casos 

não haverá direito ã_- iriaeniza-ção sUplementar. 

T!TULO V 

DOS CONTRATOS EM GERAL 

CAP!TULO I 

DlS.PbSíÇ:tiES GERAIS 

Seção I 

Preliminares 

Art. 4-21. A :l:-J.berdade de contratar seri exercida 

-~_razã? e nos limites da função social do contrato. 

Art. 422. Os contraentes são obrü:ados a .e:uardar~ 

assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os pri!! 

cípios de probidade e boa fê. 
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Art. 423. Quando houver no contrato_ de adesão 

clâusulas ambíguas ou contraditórias, dever-se-ã 11.dotar a J.n
terpretação mais favorá-veT àO -ad-erente. 

Art. 424. Nos contratos de adesão, são nulas as 

cláusulas que estipulem a renúncia antecipada do aderente 

direito resultante da naturezã--do ne,e;õcio_. 

Art. 425. t lÍcito ãs partes- estipular-- COntratoS 

atl:picos, observadas as normas gerais fixadas neste CÓdigo. 

Art. 426. Não pode ser objeto de contrato a hera!: 

ça de pessoa viva. 

Seção II 

Da formação dos contratos 

Art. 427. A proposta de contrato obriga o propo -

nente, se o contrário_ nã_o ___ resu:J.tar dos te_rmos deLa--; da--natur!:. 

za do negócio, ou das circunstâncias do caso. 

Art. 428. Deixa de s_er obrigatória- a p:i:>oposta: 

I - Se, feita sem prazo a uina pessoa· presente, 

não foi imediatamente aceita. Considera-se 'l:á_inb.eln. presente 

a pessoa que contrata por telefone, ou meio de __ telecomunica -

ção semelhante. 
II - Se, feita sem pra·zo a pessoa ausente. tiver 

decorrido tempo suficiente pai>a chegar a resposta ao c:onhec~ 

menta do proponente. 
III - Se, feita a pessoa ausente..__nãO-·fiVer sido 

expedida a resposta dentro no prazo dado. 

IV - Se, antes dela, ou simultaneamente, chegar 

ao conhecimento da outra parte a retratação do proponente. 

Art. 429. A oferta ao pÚblico equivale a proposta 

quando encerra os requisitos essenciais ao contrato. salvo se 

o contrário resultar das circunstâncias ou dos usos. 

Pará~afo único·. Pode revogar-se a oferta - pela 

mesma via de sua divulgação, a"esde que ressalvada esta facul
dade na oferta realizada. 

Art. 430. Se a aceitação, por--circunstância impre 

vista, chegar tarde ao conhecimento do proponente. este c~mu: 
nicá-lo-á imEidiatamente ao aceitante .. sob pena de respo:rl-d:er 

por perdas e danos. 

Art. 431. A aceitação fora do prazõ:;·-·com. -aâ.ic;Ões. 

restrições, ou- modificà.cões, importará nova proposta. 

Art. 432. Se o negÓcio for daqueles, em ·que se não 

costuma a aceitação ex.pr_essa, ou o proponente a tiver dispen

sado, reputar-se-á conc}uS:do o contrato, nãO chegando a tempo 
a recusa. 

Art. 433. Considera-se inexistente a aceitaçã"o,se 
antes dela ou com ela chegar ao prop(mente a- ret-rata(;:a'o do- a

ceitante. 

Art. 434. Os contratos entre ausentes tornam- se 

perfeitos desde oue a aceitação é expedida. exceto: 

- No caso do artigo antecedente. 

II - Se o proponente se houver comprometido ~-'e~ 
perar resposta. 

III - Se ela não che,~~;ar no prazo conVencionado. 

Art. 435. Reputar-se-á celebrado o contrato no 1.!:!_ 

gar em que foi proposto. 

Seção III 

Da estipulação a favor de terceiro 

Art. 436. O que estipula em faVor de t€rceir_o_ po-

de exigir o cumprimento da obrigação. 

Parágrafo úri"i·co-.--- Ao terceiro, em "favor de "quem se 
estipulou a obrigação, tambéni é ·perniH:í.dO--êXIi;!;T-J:"ã;-~-~f"l.Cárldo, 

todavia .. suieito às condições e normas do contrato, se a ele 

anuir, e o não inovar nos termos do art. 438. 

Art. 437. Se ao terceiro, em favor de quem se fez 

o contrato, se deixar o direito de rec:!.amar-lhe a execução,não 

poderá o estipulante exonerar o devedor. 

Art. 438. O "estipUlante oode reservar-se o direi

to de -SubstitUir o terceiro designad-o no contrato, independe_!! 

teimente da sua anuência e da- do outro contraente. 

Parágrafo Único. Ã. substituição pode ser feita~ 
ato entre vivos ou por disposição de Última vontade. 

Seção ---rv-
Da promessa de fato de terceiro" 

Art. 4 39. Aquele que ti ver prometido fato de- -ter

ceiro responderá por peraas e danOs, quando este o não execu-
tar. 

Parágrafo Único_. 'Í'al responsabÚidade- não existi

rá se o terceiro for_ o ~ônju_ge do p:ioomiteii.te, dependendo da 

sua anuência o at'o a ser praticado, e- desde que. pelo regl.me 

do cas-amento, a indel'!iZação, de algum_ modo, venha a recair s~ 

bre os seus bens. 

Art. 440. Nenhuma obrigação haverá para O -qu-e se 

comprometer por outrem. se este, depois de se ter obrigado, 

faltar à _p~estação. 

Seção V 

Dos víc:i:os- re-dibitórios 

Art. 441. A coisa recebida em virtude de contrato 

comutativo pode- ser enj"e"itada por vícios ou defeitos ocultos, 

oue a "!=Ornem imprÓpria ao uso a que é destinada, ou lhe dimi

nuam o valor. 

Parágrafo ún".ico. t aplicável a disposição deste ~ 
tigo ãs 'dOaÇÕe-s--onerosas. 

Art. 442. Em vez de ~eieitar_a coisa, redibindo o 
contrato (art. 441), pode o adquirente reclamar abatimento no 

preço_. 

Art. 443. Se o alienante conhecia o vício. ou de
feito,. res~itui:Pâ o qU,e rec"e_beU-, ç:_om perdas e danos; S-e o- não 

c~nhecia, tã_o-S9!'flEii1te _!'estituirâ 0 -vaJ,Or reCebidO, mais 

despesas do contrato. 

Art. 444. A responsabilidade do alienante subsis

te ainda que a coisa pereça em poder do alienatârio, se pere

cei:- por ·vicio oculto? já exístente ao tempo da tradição. 

-Art.- 445. O ad'quirente- decai do direito de· _obt~r 

a redibiÇão ou abatimentO no preço no prazo de trinta dias 

se a cOisa ~f;r- móvel, e de um .oino se for imõvél. contados da 

entrega efetiVa. Se jâ estava na posse, o prazo con1:a-se da 

alienação, reduzido ao meio. 
§ 1 ç. Quando ·a vício, por sua natu_reza? só · puder 

ser conhecido -mais tarde, o prazo c_o~tar-se-ã i\o momentO em 

que do mesmo se tiver_ ciência, até o pra-zo máximo de seis me

ses em se tratando de· bens ~Õveis ~ e de um ano para os ~mo

veis. 
_§ __ 29. Em.' ::;e tratando de venda de animais. os pra

zos de garantia por ~icios _ocultos serão os estabelecidoS em 

lei especia~ L ou, _na- t:·il ta- dest~ ~ _ pelos usos locais, aplican

do-se o disposto no parágrafo anterior, se não houver regras 

disciplinando a maté:i-:i.ci.-

Art. 446. Não cor!'erão os prazos do artigo anteri

o-r--na constância de cláusula de garantia; mas o adquirente ?~ 

ve- denunciar o .defeitO- ao-- .:ll.ienante dentro nos trinta dias do 

descobrimento, sob pena de caducidade. 

~";c;:_ão VI 
Da evicção 

Art. lt47. Nos contratos oilerosos o·- alienante res

ponde pela evicção. Subsi;i:e esta garantia ainda que a aqui:-
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si_çãõ se tenha realizado em hasta pÚbl-ica. 

Art. 448. Podem as partes, por cláusula- €xpressa, 

reforçar, diminuir ou _excluír a· responsabiliOade pela- evicção. 

Art. 449. Não obstante a clausula que exclui a g~ 

rantia contra a evicção, se esta se der, teln dire'it6 o evicto 

a receber o preço, que pagou pela coisa evicta, se não soube 

do risco da evicção, ou dele- iriformàao, o não assumiu. 

Art. 45_0. Sa,lvo estipulacão em- c-ontrário, tem di

reito o evicto~ além da restituição inteái'al do pre"ÇO, ou das 

quantias, que pagou: 

- A indenização dos frutos que tiver sido o

brigado a restituir. 

II ---À das despesas dos contratos e dos prejuí

zos que diret~ente resultarem da evicção. 

III - As custas judiciais e aos hOnorários de ad

vogado~ por ele constituído. 

Par-âg'rãfo único. O pr-eço, seja a ·evi_cção tot_al ou 

parcial, será o dO valor -da coisa, na êpoca êm que se· 8Vén-

ceu, e proporcionaJ. ao desfalque sofrido, no caso -de eviccão 

parcial. 

Art. 451. Subsiste para o alienante esta obriga -

ção, ainda que a coisa alienada es-teja deteriOrada. excet o 

havendo dolo_ do adquirente. 

Art. 452. Se o adquirente tiver _a.U.!eri'do Vantagens 

das deteriorações, e nã:o- tiver sido-- CCi1lc:ienado a indeni zã-las. 

o valor das vantagens será deduzido da quantia que lhe hou

ver de dar o alienante. 

Art. 453. As henfeitorias necessárias ou úteis, 

não abonadas ao _que sofreu a evicção, "ser.fo pagãS'" pe-lo ali8-

nante. 

Art. 454. Se as benfeitõrias abonadas ao que so

freu a evicç:ão tiverem sido feitas- peYo alie-nante, o · vaiar 

delas será levado e-m cOnta- na restituição devida. 

Art. 455. Se a_evicção for parcial, mas consider~ 

vel~ poderá o eviCt·o optar entre a rescisão do contrato e a 

restituição da parte do preço correspondente ao desfalque s~ 

frido. Se não for considerável~ caberá soinente direito a i!:!_ 

denização. 

Art. 45_6. Para poder exercitar o direito, que da 

evicção _lhe res_ult_a, o adquirente ·n:OtHTcarâ do litígio o a..: 
lienante imediato • ou qualquer dos anteriores. quando e co

mo ·lhe determinárem as leis- do processo. 

Paráp;r-afo único. Não atendendo a· alienante de-

nunciação da lide, e sendo marlifesta a procedêi1Cia da evic

cão~ pode o adquirente deixãr de oferecer -contestação, ou u

sar de recursos. 

Art. 457. Não pode o adquirente âêffiandar pe~a e

vicção-. s·e sabia que a cC?isa era alheia ou litigiosa. 

Seção VII 

Dos contratos aleatórios 

Art. 458. Se o CohYrat"õ for'--ãJ.eatÕr.ià,- por dizer 

respeito a coisas ou fatos -futuros, cujo risco de não virem 

a existir assuma um dos contratantes, terá direito o outro 

de receber integralmente o que lhe foi prometido, desde que 

de sua parte não tenha havido dolo ou culpa, ainda que nada 

do avençado venha a existir. 

Art. 459. Se for aleatório, por~serem obieto dele 

coisas futuras. tomando _o adquirente a si o risco de virem 

a existir em qualquer quantidade. terá também direito o ai i~

nante a todo o preço~ desde que de sua parte não tiver con -

corrido culpa, ainda que a coisa venha a existir em quantid~ 

de inferior ã esperada. 

Parágrafo Único. Mas, se da coisa nada vier a 

xistir, alienação não haverá; e o alienante restituirá o pre 

ço recebido. 

Art. 460. Se for aleatório, por se referir a coi

sas existentes, mas expostas a risco, assumido pelo adquire!!__ 

te terá igualmente direito o alienante a tod__o o preço, posto 

que a co_isa jâ não existisse__._ em parte, ou" de todo, no dia 

do contrato. 

- A;t. 461. A -alienação aleatória a que se refere o 

arti.sto antecedente poderá ser anulada como dolosa pelo pre:

iudicado, --se provar que 6 outro cont~aen:te não i8:no!ava 

consumação do risco, a q_ue no contrato se considerava expo~ 

ta a coisa. 

Seção VI_Il 

Do contrato preliminar 

.e,rt_. l.i62. O contrato preliminar, exceto quanto' ã 
fOY'ma_~ _deve_ conter todos os- requisitos_ essenciais_ a:o contra

to a ser celebrado. 

Art. 463. Concluído _o contrato preliminar, com o~ 

servância do disposto no árti:O:.o anterior, e desde que dele 

não" conste: Cláusula de ·.3.rrependimento, qualquer das partes 

terá o- direito de exigir a celebração do definitivo, assina--E. 

do prazo à outra para que o efetive. 

Parágrafo único. O contrato preliminar deverá 

levadõ ao tieg-ist:r>o competente. 

-- Art. 464. Es&"otado ·esse prazo, poderá o iuiz, a 

oedido do ihteresSa:d_o-, Sup-:riir a v-on~ade da parte inadimplen

te, co-nfe"rindo_ carãter' definiti_V_õ ao contrato preliminar,sa!, 

vo se· a isto se Opuser a natureza da obrigacão. 

Art. 465. Se o. estipulante não der execução

contrato prelinlinar~ pod~râ a_ out:r>a Parte consi_derá-10 des -

feito. e pedir perdas e danos. 

Art. 466 ·-. Se a p:i>orriessa de contrato for unilate -

ral, o cre-dor, s-ob" pena de ficar a mesma sem efeito, deverá 

manifestar-se dentro no prazo nela previsto. ou. inexistind6 

este, dentro no que lhe ~ar razoavelmente assinado pelo dev~ 

dor. 

setcão -xx 
Do contrato com: Pessoa a dec:Lã.rãr 

Art, 467. No momento da conclusão do contrato~ P.Q__ _ 

de uma das partes reservar-se a faculdade de indicar a pes

soa -Que deve adquirir Os direitos e assumi.r as obri~ações d~ 
correntes _do contrato. 

Art. 468. Essa indicação deve ser comunicada à O!!_ 

tra parte dentro no prazo de cinco dias da conclusão do con

trat~~ ~~ _ _?l1:_t_r? nã? t~ver sido estipulado_. 

Parâgr"afo único. A aceitação- da· pessoa nomeada não 
será eficaz se não se reve~tir da mesma forma que a-? _ pârtes 

usaram para o contrato. 

Art. 469. -A pessoa, nomeada de conformidade com 

os artigos anteriores. adquire os direitos e assume as. obri

gações decorrentes do contrato~ a partir do momento em que 

este foi celebrado. 

Art •. 470. O contrato será eficaz somente entre os 

con~entes originários: 

I_ - Se não houver indicação de pessoa, ou se o 

nomeado se recusar a aceitá-la. 

II - Se a pess-oa nomeada era insolvente. e a ou-

tra pessoa o desconhecia no momento da indicação. 
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Art. 471. Se a -peSSoa a nOmear e:ria -inCapaz ou in· T!TifLO VI 

solvente, no momento da nomeação, o contrato produzirá seu 

efeitos entre os contraentes originários. 

CAP!TULO II 

DA EXTINÇÃO DO CONTRATO 

Secão I 

Do distrato 

Art. 472. o--distrato faz-se pela mesma forma exi

gida para o contrato. 

Art. Lt73. A resilicão uniiaterar, riOs casos ~m 

que a lei expressa ou implicitamente _o_ permita, -operã median 
te denúncia notifi~ada ã outra pãrte. -

Parágrafo Único~ se. põréiri; àadâ·a-;;atU!-ez-a do 

contrato, uma das partes houver feito investimentos conside

ráveis para a sua exec_ucão, a denúnCia unilateral_ só produzi 

rã efeito depois de transcoi-rido Prazo· ."cbmpã.ti:v~l- c~m a na tu: 

reza e o vulto dos investimentos. 

Seoão II 

Da cláu-sula resolutiva 

Ar>t. 474. A cJ.áusula resolutiva expressa opera de 

pleno direi to~ a tácita depende de interpelacão -JUdi'éúll.-

Art·. 4 7 5. A parte lesada -pelo- inadimplemento pode 

pedir a resolução dó Contr>ato. se não preferir ·eXl.!<!ir-lhe -o 

cumpr>imento, cabendo. em qualquer> dos casos, indenização por 

perdas e danos. 

Seção III 

Da exceção de contrato não cumo:t>ido 

Art. 476. Nos contratos bilaterais, nenhum dos 

contraentes, antes de cumprida a sua obrigaoão, pode exigir 

o implemento da do outro. 

Art. lt77. Se~ depois de conc~ti.ído o contrato, s~ 
brevier a uma das partes contratantes diminuiçaõ em seU.- pâ-

"ti-imônio, capaz de comprometer ou tornar duvidosa ___ a preSt-:a-

cão pela qual se o-br>igou, pode a outra recusã:r..:s~ à presta

ção que lhe incumbe, atê que aquela satisfaça a qÜe ih~ com

pete ou dê 2ar>antia bastante de satisfazê-la, 

Secão ÍV 

Da r>esolucãO Por onerosidade excessiva 

Art. 478. NoS contra:tõS de .execução continuada oo 

diferida, se a prestação de--Uma das partes se tornar excess_! 

vamente onerosa, com extrema vantagem para a outr>a~ em virt:!!_ 

de de acontecimentos ex:traor>dinár>ios e imp"revisiveis. põde:i:>ã 

o devedor pedir a r>esolução do contrato. Os efeitos da sen

tença, que a decretar>, retr>oagirão ã data da cita.Cão. 

Ar>t. lj79. A_resolucão poder>á ser evitada, ofere -

cendo-se o r>êu a modifi_c_ar eqaitativamente as conõicões do 

contrato. 

Ar"t. 1HIO. !:ie no contrato as obrigaçOes cou:berein a 

apenas urna das par>tes, poderá ela pleitear que a sua pt>esta

cão seia reduzida, ou alterado o modo de executâ-la. a f-im 

de evitar> a onerosidade excessiva. 

DAS VÁRIAS --LSPtCIES DE _ _ç;ONTRATO 

CAP!TULO I 

DA COMPRA E VENDA 

Secão I 

Disposições- gerais 

Art. lt81. Pelo contrato de compra e venda_ um dos 

corttraentes se obriga a transferir o domi:riio de certa coisa~ 

e o-:outro--; a- Pa~ãr:..1he certa· prece ém dinheiro. 

Art. lj82. A compra e venda, quando pura. conside

rar-se-é obri_gq._:t:Õria e Pei>feitd.. desde Õue as partes acorda

rem no obieto e no prece. 

Art". lj83. A compra e venda pode ter p-~r- ~bjeto' ~ 
sa atual ou futura. Neste caso, ficará sem efel.to o contra

to_ se :a--~o;,_o_isa não vier a e_:dstir, sal~o _se a intencã~ d~s :~ 
tes era a de concluir contrato aleatório. 

Art. lj8lt. Se a venda se realizar ã vista de amos

tras, protótipos ou modelos, entendei>- se-i que o vendedor a_! 

segura ter a coisa as qualidades Q.ue lhes correspondem. 

Parágrafo úniCo. Se houVer Contra9,icão ·ou dit:ere~ 

oa entre o pr>otótipo ou· o modelo e a maneira pela qual se àe~ 

crevEm a· coisa rio contr>ato, prevalecem aqueles. 

__ Art. lj85. A fixaçãO do Pr~co pode ser> deixadã ao 

ar>bitrio de te-r>ceiro, que os contratantes logo designarem -ou 

pr>ometerem designar. Se o terceiro não aceitar a incumbên -

cia. fic.a.r>á sem efeito- o contr>at.o, salvo quando acordarem os 

contr>aentes _designar> outra pessoa. 

Art. 485: T'ámbém -se Poderá deixar a fixação do 

pr>eço à taxa do m.ercado ~ ou da bolsa, em certo e determinado 
·dia e lugar. 

Art. ~87. !: lÍci-to às partes f;i.xar o prece em fu~· 

ç_ão- d~ ;ndices-~u p~râmetro-~,- d~~-de que suscet!veis de obje

tiva determinacão. 

Ar>t. 488_. Convencionada a venda sem fixacão de 

pr>eco, ou critérios para a sua determinação, se não houver 

tabelamento oficial~ entende-Se que as paiteS- se suj-eitara-m 

ao preço corr>ente nas vendas habituais do vendedor. 

Parágrafo únl.cã-: Na -falta de aco;do-, por ter hav.f_ 

go--~iver>sidade_ de pr>eço, prevalecerá. o termo midio. 

Art. 4.89. NulO_ ê o contrato de compr>a- e venda,quan 

do se_ deix~ ao arbÍtrio e;clusivo de uma das partes a taxa_:

oão do oreco. 

Art. 490. Salvo cláusula em contrár>io, ficarão as 

despesas de escr>itura e r>egistro a carllo do comprador, e a 

cargo do vendedor> as _da tradição. 

Art. !j9J:. Não -seildo a venda- a· ct>êdito, o ven-dedor 

não é obrigadO a Emt:r>eg·ar- a cOisa antes de receber o preço. 

Art. 4 9 2.- Até o momento da tradicão ~ o~- riscos 
da coisa correm por cOnta do Vendedor, e os do ,Pt'eCO por con-

ta do c_pmprador. 
§ 19. Todavia, os casOs fortuitos, oCorrentes no 

ato de contar, mar>car, ou assinalar coisas, que _-ccmu~enté se 

recebem, contando, pesando, medindo ou assinalando, e que 

já tiverem_ sido postas ã dl.sPOsiçãO ·ac,- Comprador, correrão 

por conta_des_te. 
- § 29. Correrão tambéi:n p~; conta do comprador> os 

r>iscos das referidas coisas, se estiver> em mor>a de as rec~ 

ber, qucindõ-posta.s ã sua díspOsição no tempo,- lugar e Pelo 

modo ajustados. 

Art. 493. A tr>adiçãO da Coisa vendl.da, na falta de 
estipulaOão e)(; pressa, da:..:se..:a- n.; -ius~~ o~de ela ~e ;ncontr_! 



024 Terça-feira 26 ~~-"DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL(Seção II) -SUPLEMENTO Ju'nho de 1984 

v a, ao tempo da venda. 

Art. 494. Se a coisa for expedida para lllgal:> dive!: 

so~ por ordem do comprador, por sua conta correrão os riscos~ 

uma vez entregue a quem haja de .transportá-la, salvo se das 

instru~ões dele se afastar o vendedor. 

Art. 495. Não obstante o prazo ajustado para o P.! 

gamento, se antes da tradição o comprador cair em insolvên

cia, poderá o vendedor sobrestar na entrega da coisa, até 

que o COIIiprador lhe dê caução de pagar no -temPo ajustado. 

Art. 496. !: anul_áve~ a venda de ascendente a de~ 

cendente, salvo _se os outros descendentes e o cônjuge do 

alienante expressamente houverem consentido. 

Parágrafo único~ Em àmbos os casos~ dispensa-se o 

consentimento do cônjuge se o regime de bens for o da separ~ 

ção obrigatór-ia. 

Art. 497. Sob pena de nulidade, não p·oaem- ser- com

prados, ainda em hasta pÚblica: 

I- - Pelos tutores, cura-doreS, testamenteiros e a3_ 
ministradores, os bens ·confiados -ã Sua gua,i'Q_c!;_- óil~ adffiittistra

ção. 

II - Pelos- servidores pÚ:OlicoS, 'em ger.il, os bens 

ou direitos da pessoa jur>ÍdiCa a que servirem, ou- que est~ 

jam sob sua administraç_ão direta ou ind_ireta. 

III - Pelos juízes, secretários de- ti'ibUnais, arb_! 

tradores, peritos e outros serventuários oU auxiliares da ju~ 

tiça, os bens ou direitos sobre que se ~itigar em--tl'ibunal, 

juizo ou conselho, no lugar onde servirem, ou ---a _ _que se e~ 

tender a sua autoridade. 

IV --Pelos leiloeiros e seus prepoStõ-s, os bens de 

cuja venda estejam encarregados. 

Parágrafo único. As prÕfbl.Ç-õe~s- deSte artigo esteg 

dem-se ã cessão de .créd-ito. 

Art. 498. A proibição contida no artigo anterior-, 

n<? III~ não compreende os casos de cOmp:i:>a: e venda ou cessão 

entre cc-herdeiros, ou em pagamento de diviàã., oU para gara!! 

tia de bens já pertencentes a pesSoas de-stgna·aas -no referido 

item. 

Art. 499_ 1': lÍcita a compra e venda entre 

ges, com relação- a b.ens excluÍdos da comunhão. 

cônj~ 

Art. soo-:--- Se, na venda de um imóvel, se estipular o 

preço por medida de extensão, ou se de" terminar a respectiva 

área, e esta não -corresponder, em qualquer dos casos, ãs d! 

mensões dadas, o c_omprador terá o direito de exigir o comPl~ 

mente da área, e, não sendo isso possível, o" de reclamar 

resoluçãO do contrã-to ou abatimento p:i:>oporcioftal -ao préco. 

5 19. Presume-se QUe a referência ãs dirrienSõeO · fo.l. 
simplesmente enunciativa, quando a diferenca __ enc_ont:ea__da_ não 

exceder de um vigésimo da área total enunciada, ressalvado 

ao comprador o direito de provar que, em tais cix'cunStâ:! 

cias, não teria realizado o negócio. 

§ 29 Se efu vez- de falta houver excesso, e o ve!l 

dedor provar que tinha motivos para ignorar a medida exata 

da área vendida, cabérã- aO Coinprã.dor~ ã- suã eSCol"fia:; coinpl~ 

tar o preço ou devolver o excesso. 

§ 39 Não- haverá""complerriento de área, nem·· devol!::. 

ção de excesso, Se o imóvel_for Vendido corit6-Coisa certa e 

discl."'iminada~-tendo_ sido __ àpe"nãS_enunciati va, __ a referê.ricia: _ -ãg 

suas dimensões·, ainda que n-ão conste, de modo expresso, ter 

sido a venda ad corpus. 

Art. 501. Decai do direito de propor- as·-aç-õeS pr~ 

vistas no artigo anterior o vendedor- ou o comprador que 

não fizer no prazo de um ano, a contar da tr>ãnscrTÇão do t.f 

tulo. 

Parágrafo único. ·Se hoUver ·atrâSOila imissão de 

posse no imóvel, atribuÍvel ao alienante, a partir> dela flUi_ 

rá o prazo de decadência. 

Art. 502. O vendedor, salvo conven~ão em cont:ráriq 
responde por todos os débitos que gravem a coisa até o m~ 

men to da tradição. 

Art. 503. Nas coisas vendidas conjuntamente, o d~ 

feito oculto de uma não autoriza a rejeição de todas. 

ArL 504. Não -pOde w:it condôm:G-10 em coisa indivisl: 

vel vender a sua parte a estranhos, se outro consorte a qui 

ser, tanto por tanto. O condÕmino~ a quem não se der conh; 

cimento da venda, poderá~ depositando o preço, haver para ri 
a parte vendida a estranhos, se o requerer no pr_azo de seis 

meses, sob pena de decadência. 

Parágrafo único. Sendo muitos os condôminos, pre

ferirá o que· tiver- benfeiitorias d€. maior valor e, na falta 

de benfeitorias-,- o de quinhão maior. Se o~ quinhões forem 

igú'ãiS: haverãO a parte vendida os c_omproprietários, que a 

quiserem, depositando previamente o prece. 

Seção II 

Das cláu.s.ula.s especiais ã compra e venda 

Subseção I 

Da retrovenda 

Art. SOS. O vendedor de coisa imóvel pode reser

var-se o dir~i to de_ .~e cobrá-la no- prazo máximo de decadên -

cia de três ~os, ~-e_s·Ütui:ri&;- o--preço recebido, e reembol

sando as .despesas do comprador, inclusive as que, durante o 

per fado de resgate, se efet_uaram com a sua autorização es

crita, ou para a realização de benfeitorias necessárias. 

Art. 506. Se o comprador se recusar a receber as 

quantias a que faz jus, o ·vendedor, para exercer o -dire·i to 

.de resgate, as -depositará -Judicialmente. 

Parágrafo único. Verificada a insuficiência do de 

pósito judicial, não será o vendedor restituído no domíni~ 

da coisa, atê e enquanto não -.t"Oi:> integralmente pago o com

prador. 

Art. S07. O direito de resgate, que é cessível e 

transmissível a herdeiros e le&atários • poderá ser exercido 

contra o terceiro adquirente. 

Art. 508. Se duas ou mais pessoas tiverem direito 

ao __ :r_etracto sobre o mesmo imóvel, e só uma õ exercer, pode

rá O comPrador intimar as outras para· nele acordarem, preva 

leCeDdo o p~~t~ em favor--de- qUem-haja efetuado o depósito~ 
contanto_que seja integral. 

Subse~ãO_ II 
Da venda a contento e da sujeita a prova 

Art. S09. A venda feita a contento do comprador~ 

tende-se realizadã sob cOndição suspensiva, ainda que a co! 

sa lhe tenha sido entregue; e não se reputará perfeita, en

quáD.tO O aaquirente não manifeStai> Seu agrado. 

Art. 510. Também a venda sujeita a prova presume

se f_eita sob a condição suspensiva de que a coisa tenha as 

qualidades asseguradas pelo_ vendedor e seja idônea para o 

fim a que se destina. 

fu't. 511. Em ambos o~ casos, as obrigações do co!!! 

-pra-dor~ que recebeu, sob condição suspensiva, a coisa com

prada, são as de mero comodatário, enquanto não manifeste .! 

ceitâ.-la. 

Art. -512. Não haV€rldo prazo estipulado para a de

claração_- dO comprador, o- vendedor terá direito a intimá-lo, 

judicial oü extrãjudiCialmente;- Para que o faça em prazo im 
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prorrogável. 

Subseção II I 

Da preempção ou preferência 

Art. 51'3. A preempção, ou prefer€ncia, impõe 

comprador a obrigação de of€-:i>ecer ao vendedor a coisa que 

aquele vai vender, ou dar em pagamento, para que este use 

de seu direi to de prelação na compra, tanto por tanto. 

Parágrafo ún.i.co. O prazo para exercer o di.reito 

de preferência nãO Pode!!>ã exceder a seis me;~g, -se a_ coisa 

for' móvel, ou a dois -anos, se-imóv-el. 

Art. 514-. O vendedor pode também eX-ercer o seu di_ __ 

reito de prelação, intimando-o ao comprador, quando lhe 

constar que este vai vender a coisa. 

Art. 515. Aquele que exerce a preferência está, 

sob pena de a perder, obrigado a pagar, em condições iguais, 

o preço encontrado, ou o ajustado. 

Art. SH. IrieXistindo prazo estipulado, o direito 

de preempção caducará, se a coisa for mõvei-=:---nãC> se exerce:! 

do nos três dias, e, se for imóvel, itãó se ê.XeY.cenao nos 

dois meses subseqilentes ã data em que o comprador tiver no

tificado o vendedor. 

Art. 517. Quando.o direito de preempção for esti

oulado a favor de dois ou mais indivíduos em comum, só pode 

ser exercido em relação ã- co-is-ã n-0 se_u todo. Se--algumã: das 

pessoas, a quem ele to_que, perder, ou nãó exércer-:-õ seu di

reito, poderão as dema:l.s -Utilizá-lo nã- forma Sobredita. 

Art. 518. Responderá ·por per"das e· danoS- o- compra

dor, se alienar a coisa· Sem fel:' -dado ao vendedor ciência do 

prece e das vantagens que por ela lhe ofeJ:>ecem. Responder"á 

solidariamente o adquirente, se tiver procedido de má fê. 

Art~ 519. Se_a coisa expropria-da para fins ae ne

cessidade ou utilidade pÚblica, ou por interesse social,não 

tiver o _dest:ino, para que se desapropriou, ou nãO--for utili:, 

zada em obras ou serviços pÚblicos, ·caberá ao· ê.Jq:i-rôpriacb di:, 
reito de preferência, Pelo preço atual da coiSa. -

Art. 520. o direito dti preferência ·não se· p"Ode C_i 

der nem passa aos herdeiros. 

Subseçãa IV 

Da venda com reserva de domínio 

Art. 521. Na venda de coisa môvel, pode _o vende

dor reservar para si a propriedade, até que o_ preÇO- este j a 

integralmente pago. 

Art. 522. A cláusula de reserv-a de--domínio será 

estipulada por escrito e depende de registro no- domicilio do 

comprador para valer contra terceiros. 

Art. 523. Não pode ser objeto de vendã. Com r·eser

va de domínio a coisa insuscetível de caracterização perfeJ: 

ta~r:a estremá-la de outras congêneres. Na dÚvida, deci

de-se a favor do terceiro adquirente de boa fé. 

Art. 524. A transferêriciia de proprieda:âe- ao com

prador dá-se no momento em que o prece esteja Integralmente 

pago. Todavia, pelos t"iscos pa coisa responde o comprador 

a partir de qU:á.ndo lhe foi entregue. 

Art. 525. O vended_õ_r somente poderá exiú.n.1tar a 

cláusula de reserva de domínio- apôs constituir o ·caiitj?i>ador 

em mora, mediante protesto do t!tulo ou interpelaOão judi

cial. 

Art . 52 6 • "i! evif i cada a mora do comprador, poderá 

o vendedor mover contra. ele a competente ação de cobrança 

das prestações vencidas e vincendas e o mais que lhe for d~ 

vido; ou poderá recuperar a posse da coisa vendida. 

Art. 527. Na segunda hipótese do .;~.rtigo antecede:! 

te, ê -fã.cul tado ao vendedci"r "reter as prestações pagas até o 

necessário para cobri:io a depr€ciação dà coisa, as despesas 

feitas e o ma:i,s __ que de direito lhe for devido. O excedente 

será devolvido ao comprador; e o que falta r lhe será cobra

do, tudo na forma da lei processual. 

A'r1:. 528-. se o vendedo_r receber o preço ã vista, 

ou, pdste!'iOrmente ~ mectiai=ite. __ finàn:Ciainento de insti tuicão 

do merCádo de capitais, a esta cab€rá exercer os direitos e 
ações decorrentes do -co:iltrã-tõ, a benef!cio de qualquer ou

tro. A operação financeira e a respectiva ciência do com

-~prador constarão do registro _do contrato_. 

Subseção V - . . - - - . -
Da venda sobre documentos 

Art. 529-. Na venda sobre docuffi-€ntos, a tradicão 

da coisa é substitUÍda pela entrega do _ _?eu título represen

tativo e dos outros documentas exigidos pelo contrato ou, 
no"-silêncio éi.est"e, peloS-usos. 

_ Parágrafo úniCo. -Achando-se a documentação em or

dem, nãO pode o cOmpl:>ad.Or recusar o pagamentO, a pretexto 

de defeito de qualidade ou do es~ado d~ coisa vendida, salvo 

_ se o def€.ito 4-:i.houver sido cOinproVad.-o. 

Art. 53'0. NãÕ -havendo estipulacão em contrário, o 

pagamento deve ser ef'etuado na data --e no lugar da entt:'e.>a:a dos 

dOcumentos. 

Art. 531. Se entre os documentos entregues ao cõffi 

pradoi ffg;Urar áoólice de seguro que cUbra os riscos do ~ 

porte, correm estes por conta do comprador, salvo se, ao ser 

concluÍdo o contrato, tivesSe o vendedor ciê-ilcia da perda ou 

avaria da coisa. 

A"rt. 532. Estipt.ilciào o pagamento por intermédia de 

banco. caberá a este efetuâ-lo con1:-ra a entregã dos documen

tos. se.m obrigacãO de-_verificar a cois_a v-endida, pela qual 

não responde. 

Pa.J::~âgrafo Único. NeSse caso, somente após- a recu

sa do banco a efetuar o pagamenTo, ooderá o vendedor preten

dê-lo diretamente do comprador. 

CAPÍTULO II 

DA TROCA OU PERMUTA 

Art. 533. Aplicam-l':e à troca as disposicões refe

.l'entes ã compra e venda, com as seguintes modificações:-

- Salvo disposicão em -contrário, cada um doS 

cOntratantes pagará por metade as despesas com o instrumento 

da troca. 

II - t anuláVel_a-troca-~de valores desiguais en

tre aSêeti.â.entês e des_cendentes, sem ConsEmtime~to expresso 

~os outros descendentes._ 

CAP!TULO I.II 

DO CONTRATO ESTIMAT6RTO 

Art. 534-. Pelo cõntrato estimatório, o consignan

te entrega bens móveis ao consignatário, que fica autorizado 

a vendê-los. pap;ando àquele ·a Prece aiustado, salvo se ore

ferir~ dentro no orâ:Zo -estabelecido, restituir-lhE! _a coisa 

consignada. 

Art. 5_35. O consigna:tãrio não se exoiv:tra da obvi

gacão dEi oagar o" prece, se a restituição da coisa, em sua 

integridade. se tornar imPossÍvel, ainda que por fato a ele 

não imputável. 

Art. 536. A coisa consignada não pode ser ohjeto 
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de penhora ou seqtlestro "Pelos cre_dores do consignatário, en

auanto não pa.e:o inte!lralmente o preço. 

Art. 537. O consi.e;nante não pode diiipor ·aa-co-isa 

antes de lhe ser restituída. ou de lhe ser comunicada a res

tituição. 

CAP!TULO IV 

DA DOAÇÃO 

Seção I 

Disposições Gerais 

Art. 538. Considera-se doacão o ç_çmtrato em al,l-e ~ 

ma nessoa. por liberalidade, transfere do seu patrimônio bens 

ou vantagens oara o_ de outra. 

Art. 539. O doador pode fixar prazo ao donatário, 

para declarar se aceita, ou não. a liberalidade. Desde que 

o donatário, ciente do prazo, não faça, dentro nele. a decl!!; 

r>ação, entender-se-â que aceitou. se a· doação não for> str]"ei

ta a encargo. 

Art. 54-0. A _doação feita em contemplação do mere

cimento do donatário não perde o carâter de liberalidade. c~ 

mo o não perde a doa.cão remunerat_ória_. ou a gravqda, no exc!t. 

dente ao valor Qq_g____§_epvicos r>emunerados, ou ao encare:o im

posto~ 

Art. 54l. A doacão far>-se-.i por escritura pÚbli

ca, ou instrumento particular. 

Parágrafo único. A doação vei'D"a.l serã vâiida. se. 

versando sobre bens móveis e de peaueno valor, se lhe seguir' 

incontinenti a tradição. 

Art. 542. A doação feita ao nascituro va],erá, S~!!_ 

do aceita pelo seu representante legal. 

Art. 543. Se o donatário fpr absolutamente inca -

paz. dispensa-se_ a aceitação, desde que se tr>ate _de doação 

PUr>a. 

Art. 544. A doação de ascendenteS a descendentes, 

ou de um cônju2:e a outro, importa adiam_entQ {j,o que lhes ca

be por heranca. 

Art. 54-S. A doação em forma de subvenção periódi

ca ao beneficiado extingue-se, morTendo o doaõot", salvo se 

este outra coisa dispuser, mas não pOõerã Ultrapassar a vi

da do donatário. 

Ar>t. 5LJ.S. A doacão feita em contempli:tcão de casa

mento futur>o com certa -~ determinada pessoa, ouer pelos nu

bentes entre si, quer por terceil:'o a um deles, a, ambos, 

aos filhos que, de futuro, houver-em um do outro, n~o pode ser 

impup.;nada por falta de aceitacã;o, e só ficõJ:"á sem ;;feito 

o casamento não- se realizar. 

Art. 547. O doador pode estipular ~ue os bens do~ 

qos voltem ao s~~ patrimôniç., se sobreviver ao donatário. 

Parágrafo único. _Não prevalece- ~láusUTã. ~e_ reveE_ 

são em favor 4e terceiro. 

Art. 548. ~nula a doação de todos os bens, sem 

reserva de parte, ou renda suficiente para_ a subsistência do 

doador. 

Art. 549. Nula é também a doação auanto ã parte, 

que ex_ceder a de au_e o doador, no momento da liberalidade,p.2_ 

deria dispor em testamento. 

Art • 55 O • A doacão do cônjJJ.g~_ adÚltero ao seu 

cÚmplice pode ser _anv.lS~.da nela outro cônju.ee, ou por seus 

herdeiros necessários, atê dois· ·anos· depois de dissolvida a 

sociedade conjugal. 

Ar>t. 551. Sa"lvo decla.racão em_ contrário, a doacão 

em comum a mais; de uma pessoa entende-se distribu:lda entre 

elas por igual. 

Pará.erafo Único. Se os donatãrl.os. em _tal caso ,f~ 

rem :ma.rido e mulher, subsistirá na totalidade a doação 'Dara 

o côniuge sobrevivo. 

Art. 552. O __ ~oad~r não é obrigado a pa.ear juros 

moY.atõ_rios, nem é 'suieito ãs conáeqtlências da evicção ou do 

viC-io redibl. tório. N.iis doacões para casamento com certa 

determinada pessoa, ficará Suieito ã -evicção. salvo. conven

ção em co_ntr>ári o. 

Ar>t. 553. O donatá_rio é obrigado a cum"Orir os en

cargos da doaç_ã.o. caso forem. a beneficio do doador, de ter -

çeiro, ou do interesse geral. 

Parágrafo Üniéo- Se: desta_ Úl:tima esoêcie f'Or o e!! 

cargo, o Ministério Púbíi"co pOdãrá exigir sua execucão, de

pois da morte do doador, se este niio tiver feito. 

Art. 554. A doação a ent~dade futura caducar~ se, 

dentro em dois anos, esta ~ão estiyer constituída regularme!l 

te. 
Seção II 

Da revogacão da doação 

Art. 555. A doacão pode ser revogada por ingrati~ 

dãO do donatário, ou por inexecução do encargo. 

Art. 556. Não se POde renunciar antecipadamente o 

direito de revogar a liberalidade por ingratidão do donatã -

rio. 

Art. 557. Podem se:t:> revezadas por ingratidão as 

doacões: 

- Se o donatário -_atentou contra a vi dq. do do~ 

dor_ ou comAteu crime de homicidio doloso contra ele. 

II - Se cometeu contra ele ofensa. fl:sica. 
III -Se o iniuri.ou_gY.avemente, ou o caluniou. 

IV - Se, podendo ministrar-lhos, recusou ao do§! 

dor os alimentos de que este necessitava. 

Art. 558~ Pode ocorrer também a revogacão quando o 

ofendido, nos ~asas do art_igo anterior, for o cônjuge. asc!e!!. 

dente, descendente, ainda que adotivo, ou irmão do doador. 

Art. 559~ A revo_gação por qualaue,.., desses motivos 

dever_á- sel;' oleiteada dentro em \].mano, a_contar> de quando 

chegue a_9 conhecimento _do doador o fato, aue a autorizar, 

de ter sido o donatário o seu autor. 

Art. 560. O_ direito de revep.;ar a doação não 

transmite aos herdeiros do doador. nem prejudica os do dona-

tário. Mas aquele_~ podem prosseguir na ação iniciada pelo 

doador, continuando-a cont!:'a o_s herdeiros do donatãri_o, se 

este falecer depois de aiuizada a lide". 

Art. _ 561.. No caso de homicídio doloso do doador, 

a ar::ãQ éaberã a_os seus herdei:r:>os ~- exceto se aquele houver-~ 

doado. 

Ar>t. 562. A doação onerosa pode ser revog_ada por

inexecução do encargo. se o donatário incorrer em mora._ Não 

h.avenO..Q _"Q.l:'azo par>a o cumprimento. o doa~or poderá_ notific:ar 

iudicialmente o __ donatário. assTnanQo-lhe prazo razoável para

que cumpra a obrigacão assumida. 

Art. 563. A regovacão E_or ingratidão não_ prejud"i

ca- os direitos adquiridos por terceiros, nem obri~a o donat~ 

rio a restituir os fr>utos percebidos antes de citacão vâli'

da~ mas suieita-o a _pagar os nosteriores, e, quando não pos

sa restitui·~--ein -~-sPécíe. ãs coisas doadas, a indeniZá-la pelo· 

meio ter>mo do seu valor. 

Art. 564. Não se revogam por ingt>atidão: 

- As doacões puramente remuneratórias. 

II - As oneradas com encar2:o já cump'L"'ido. 

III - As que se fiz.erem em cumprimento de obriga

cão na tu'l:'al . 

IV - As feitas pa.ra determinad; casamc·llto. 



Juntlo de 19~4 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL(Soção II) -SUPLEMENTO Terça-feira 26 027 

CAPITULO V 

DA LOCACAO DE COISAS 

Ar>t. 565. Na locação de coisas, uffia das partes 

se ohriga a ceder à outra~ .por tempo determinarto, ou nã·o? o 
uso e gozo de coisa não fungível? mediãnte certa retribuicão. 

Art. 566. O--locador é obrigado: 

- A entre~ar ao locatário a coisa alui_ada ,com 

suas per>tenças, em estado de servir ao uso a que se destina, 
e a mantê-la nesse estado, pelo tempo do cont!>at-o, sal V" o clá!! 
sula expressa-em conTrãr:Co.-----

II - A garantii'-lhe, durante o tempo do contra:to, 

o uso pacifico da coisã. 

Art. 567. Se, durante a locação, se deteriorar a 

coisa alutzada, sem culpa do locatário, a e·ste-caberá pedir 

redução Proporcional do aluguel~ ou resolver o ~-ontrato, ca

so jâ não sirva a coisa para o (im, a Que se destina~·a. 

Art. 568. O locádor resguardará o toc"a.tário dos 

embaraces e tuX'bacões de terceiros, que tenham, ou pr>etendam 

ter direitos sobre a coisa alu~ada, -é responderá Pelos- seus 

vicies. ou defeitos, anteriores ã locação. 

Art. 569. O locatário é ·o'brigado: 

I - A servir-se da coisa alugada para os usos 

convencion-ados~ ou presu-midos. conforme a natureZa dela e as 

circunstâncias, bem como tratá-la com o me·smó-ct.d.ctado como 

se sua fosse. 

II - A pagar pontualmente o alugUer nos prazos 

ajustados. e, em falta de ajuste, se.{!.undo o ·costume do _lugar. 

III - A levar ao conheciJnentó do locador as tur

bações de terceiros. que se Pretendam fundadas em dl.reito. 

IV - A restituir a coisa. finda a locaçãO. - no 

estado em que a recebeu, salvas as deteriorações naturais ao 

uso regular. 

Art. 570. Se o iocatãrio emoregar a· OõíSa em uso 

diverso do aiustado, ou do a que se destina, ou se ela se d_! 

nifi_car por abuso do locatário, poderá o locador, além de 

rescindir o contrato. exigir perdas e danos. 

Art. 571.- HaVendo prazo estipulado à duração do 

contrato, antes do vencimento não poderá o locador reaver ~ 
coisa a1 ugada. senão ressarcindo ao locatál'"'io as perdas e d!! 

nos resultantes. nem o locatário devolvê-la ao locador, 

não Pagando o ·aluguer pelo tempo oue faltar. 

Parágrafo único. O lor:atário gozará do direito- de 

retencão, enquantn não for ressarcí do. 

Art. 572. Se a obrigacão de pagar o áluguer pelo 

tempo que faltar constituir indenização excessiva. serâ fa-

cultado ao iuiz fixá-la em bases razoáveis. 

Art. 573. A locaoão :Por tempo detet"ininá.do cessa 
de pleno direito findo o prazo estipulado; independentemente 
de notificação. ou aviSo. 

Art. 574-. Se, findo o prazo, o locatário conti

nuar na posse da coisa alugada, sem oposição ~~ locador". pr~ 

sumir-se-ã prorrogada a locação--pelo meSmo aluguer. mas sem 

prazo determiilado. 

Art. 575. Se, notificado o locatário, não resti-

tuir a coisa, pagará, e"nquanto a tiveY.. em seu poder, o alu

guer Que o locador arbitrar, e responderá pelo dano, que ela 

venha a sofrer, eml:lora proveniente de caso fortuitO. 

Parágrafo único. Se o aluguer-arbitrado for mani

festamente excessivo, poderá o jui·z reduzi-lo~ mas tendo se!!!_ 

pre em conta o seu caráter de penalidade. 

Art. 576. Se a coisa for alienada durante a loc.:i.

oão~ o adquirente não ficará obriJZado a respei.tar o contrato, 

se nele não for consi~nada a cl.áusúl"a cfa- sua vigência-- na··ca

so de alienação. e não constar de registro. 

§ 19. O r>egistr>6~ a oue se refere este ar>tigo. s~ 

rã o_ de TituTos e Documentos do domicilio do local:'lor. quandn 

a coisa for móvel; e ser>á o--Registro de Imóveis da respecti

va circunscrição. quando imóvel. 

§ 2'i'. Em ·se -tratando de imóvel, e ainda no caso 

em que o locador não esteja Ôbrigado a respeitar o contrato, 

não Poderá ele despedir o locata~io, senão observado o prazo 

de três meses apôs a notificacão. 

Art. 577. Morrendo o locador ou o locatârio~tran_! 

fere-se aos s.eus herdeiros a locacão por tempo determinado. 

Art. 578. Salvo disposi.cão em contrário, o locatE 

rio .e;oza do direito de retenção • no caso de benfeitorias ne

cessárias? ou no' de benfeitorias úteis, se estas houverem 

sido fe_~tas com expresso consentimento do locador. 

CAPITULO VI 

DO EMPR~STIMO 

Seção_ I. 

Do comodato 

Art. 579. O Comodato ê ci empréstimo gratuíto de 

coisas não fungíveis. Perf.iz-se corn a tradicão do objeto. 

.Art. 580. Os tutores. curadores e em geral todos 

os adm.inist:cadores de bens alheios não poderão dar em comod~ 

to_, sem autorização especial, os bens confiarlos ã sua gUar
da. 

ArL 58-1. Se o comodato não tiver pl"azo convenci2 

nal. presumir-se-lhe-ã o necessário -para o uso concedido;não 

nodendo o comodante, salvo necessidade imprevista e urgente, 

recõnhecida pelo juiz. susperid€r o uso e gozo da co~!'la em -

prestada. antes de findo o prazo convencional, oU o que se 

determine pelo uso outorgado. 

Art. 582. O comodatãrio ê obrigado a conservar~co 

mo se sua próPria fora~ a coisa empreStada, não podendo usá: 

la senão de acordo com o contrato, ou a natureza dela, sob 

pena de respondel'"' pol'"' perdas e danos. O comodatário conRti

tuidn em mora, além de por ela responde]:., pagará, até rest.4: 

tu:Í:-lã, o aluguer da coisa, que fOr.iY..bitra:do pelo comodante. 

Art. 583. Se, correndo risco o· objeto do comodato 

juntamente com outros do comodatário, a'ntepuser' este a sal.V!!, 

cão dos seus abandonando o do comodante, responderá pelo da

no oco_~I:'iào, ainda que se possa atribuir a caso fortuito, ou 

forca maior. 

Art. 584-. O comoda~ârio não poderá jamais reco

brar do comodante as despesaS; feitas com o uso e go-zo da co4:_ 

sa emprestada. 

Art. 585. Se duas ou mais pessoas forem simulta

neamente comodatárias de uma- coisa, ficarão solidariamente 

responsáveis_ para com o ·c-omodante. 

See-ão TI 

Do mútuo 

Art. 586. O mútuO-é o empré"stimo de coisas fungi

veis. O mutuãr'i"ô ê -obrigãdo· a· resti tu ii- ao mutuante o que 

deie recebeu em coisa d~ n:_esmo _&"ênero? qu~~idade e q,uanti_d.! 

de. 

Art. 587. Este empréstimo transfere o domínio da 

coisa emprestada ao mutuário, pOr ·cuja conta correm todos os 

riscos dela desde a· tradioão. 

Art. 588. O mútuo feito a pessoa menor, sem pré-

via autorizaçã-o daquelé sob cuja guarda estiver, não pOde 

ser reavido nem do mutuário, nem de seus fiadores. 

Art. 589. Cessa a disposicãc do artigo antece -

d'"'nte: 

I - Se a pe-ssoa, de cuia autorização necessita-
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va O mutuário, pat>a contrair -0 empréstimo, 0 ratificar POS

teriormente. 

n: - se o menor~ estando ausente essa pessoa, se 

viu obrigado a contrair o empréstimo P.ira--OS seus alimentos 

habituais. 

III - Se o menor tiver bens ganhos com o seu tra

balho. Mas. em tal caso, a e:x:ecucão do ctteâor não lhes po

derá ultrapassar as forcas. 

IV - Se o empréstimo reverteu em beneficio do m~ 

nor. 

v - S~ o menor obteve o empréSFím:O maiid.oSa-
mente. 

Art. 590. O mutuante pode exigir gai>antia da res

tituição, se antes do vencimento o mutUário sofrer no-tória l'l!:!. 
dança em sua situação econômica, 

Art. 591. Destinando-se o mútuo a fins econômicos, 

presumem-se devidos juros, os g,uais. Sob pena de reducão-não 

poderão exceder a taxa a que se refere o art. 406, permitida 

a capitalização ãimai. 

Art. 592, Não se tendo convencionãdo expressame!! 

te, o prazo do mútuo será: 

I .;-. Até a próxima colheita, se O niútuo for de 

produtos agrícolas, asSim para o consumo, como para a s~ 

mea.dura. 

II - De trinta dias, pelo menos, se for de d_! 

nheiro. 

III .;-. Do espaço de tempo que declarar o mutua!! 

te, se for de qualquer outra coisa fungível. 

CAP!TULO VII 

DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 

Art. 593. A prestação de serviço, que não éSt_! 
ver sujeita âs leis trabã.ilil.Stas ou a lei eSpecicil, rege!, 

-se-ã pelas disposições deste capitulo. 

Art. 594. Toda a espécie de serviço ou trabalho 

lÍcito, material ou imaterial, pode ser contratada mediante 

retribuicão. 

Art. 595, No contrato de prestação de serviço, 

quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, ó 

instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duaS 

testemunhas. 

Art. 596. Não se tendo estiPtiiadõ' nem chegado 

a acordo as partes, fixar-se-â por arbitiaiilento __ a retr>ibui_ 

ção, segundo o costume do lugar, o temPO de- ·serviço e sua 

qualidade. 

Art. 597. A r>etribuição pag.:i.r-se..:ã ôepOIS de 
prestado o serviço, se, por convencãO, ·ou cOS::tUme;-n.ão hoE; 

ver de ser adiantada, ou paga em pres"tações. 

Art. 598. A pi">estacão de Se~ViÇO ·não se podei-ã 

convencionar por mais de quatro anos, e:mbor>a o contrato 

tenha por causa o pagamento de divida de quem o presta, 

ou se destine a execucão de cer•ta e determinada obra, Ne~ 

te caso, decorridos quatro anos, dar-se-á por findo o CO_!! 

trato, ainda que não concluÍda a obra. 

Art. 599. Não havendo prazo estipulado, nem se 

podendo infeX"ir da natureza do contrato, ou do Costume do 

lugar>, qualquer> das par>tes, a seu arbítrio, mediante pr~ 

vio aviso, pode resolv.er o Cbfitr.:lto.-

Parâgrã.fo Únicci. Dar-se_:â o ãvisci-: 

a) Com antecedência de oitO aiãs, Se o Salário 

se houver> fixado por> tempo de um mês, ou iilà.is. 

b) Com antecipação de quatro dias, se o saiário 

se tiver ajustado por semana, ou quinzena. 

c) De véspera, quando se tenha contratado por 

menos de sete dias. 

Art. 600, Não se conta no prazo do contrato o 

tempo em que o prestador de serviço, por culpa sua, 

:x:ou de servir. 

Art. 601~ NãO SendO O Prestador de servi_c;o CC!!, 

tratado para cer't'o e determinado trabalho, entender-se-á 

que se obrigou a todo e qualquer serviço compatível com 

as suas forças e ·condições. 

Art. 602. d prestador de serviço contratado por 

tempo certo, ou por obra determinada, não se pode aus~ 

tar, ou despedir, sem justa causa, antes de preenchido o 

tempo, ou conclu!da a obra, 

Parágrafo Único. Se sé despedir sem justa cã~ 

sa, terá direi to à retribuição vCnCidá, mas responderã por 

perdas e danos, O mesinb dar-se-.i, se despe.Clido com justa 

causa. 

Art. 603. se o prestador de serviço for __ despe

dido s.em justa cau~a, a outra parte será obrigada a paga.:: 

lhe por inteiro a retribuição vencida, e por metade a 
que lhe toc.iria de então ao termo iegãl do C_ontrato. 

Art. 604. Findo o contrato, o prestador de se!: 

viço tem direi to a exigir da outra parte a declaracão de 

que o contrato está findO~ Igual direito lhe cabe, se 
for despedido sem· justa causa, ou se tiver havido motivo 

__ justo paJ:.a deixar o serv_i_ço. 

Art. 605. Nem aquele, a quem os serviços são 

prestados, poderá tY.ansfer>ir a outrem o direito aos se.::, 

viços aJustados, nem o prestador de serviços, sem aprazi

mento da outra parte, dar substituto, que os preste. 

Art. 606. Se o serviço for prestado por quem 

não possua titulo de habilitação, ou rião satisfaca requi

sitos outr>os estabelecidos em lei, não poderá quem os 

prestou cobrar> c: -~~~r>ibuição normalmente corr>espondente ao 

trabalho executado. Mas se deste r>esul tar> beneficio para 

a outra par>te, o juiz atribuirá a quem o prestou uma 

pensação razocivel, ciesde_que tenha .:igido com boa fé. 
00,!!!: 

Par>ágrafo único. Não Se aplica a segunda parte 

deste artigo, quando a pr<::>ibicão da prestação de 

r>eSultar de lei de ordem pÚblica. 

serviço 

Art. 607. o· contrato de prestação de serviço .! 
caba com a morte de qualquer das partes. Termina, ainda, 

pelo escoamento do prazo, pela conclusão da obr>a, pela 

rescisão do contrato mediante aviso prévio, por inadimpl~ 

mente de qualquer das partes e pela impossibilidade da co~ 

tinuacão do contrato, motivada por f~rça maior. 

Art. soa. Aqueie que aliciar pessoas obrigadas 

po~ contrato escrito a prestar> serviço a outrem paga:r>á 

este a importância que ao prestador de serviço, pelo aju~ 

.te desfeito, houvesse de caber durante dois anos. 

Art. 609 ... A alienação do prédio agrícola, onde 

prestação dos servicos se oper>a, não importa a r>escisão 

do contrato, salvo ao p:r>estador opção entre continuá-lo 

com.o aaquirente da propriedade, ou com o primitivo CO,!! 

tratante. 

CAPÍTULO V ll.L 

DA EMPREiTADA 

Art. 61.0. O empreiteiro de UJJLá. obr>a pode CO,!! 

tribUir par~ ela sõ- com seti trabalho ou com ele e os mã.t~ 
riàis. 

19 A obrigaçãO dei fornecer os materiais não 

se presume; resulta da lei ou da vontade das partes. 

§ 29 "O C:ontrafO para e"labor>acão de 

não implica a obrig<?-.9~? de executá-lo, ou de 

lhe a execução. 

projeto 

fiscaliza!:. 
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Art. 611. Quando o empreiteiro fOrnece os rnat~ 

riais, correm por sua conta os riscos até o momento da e.!! 

trega <ia obra, a contento de quem a encomendou, se este 

não estiver eiii. :riiora de l:'eceber. Mas se estiver, por 

conta correrão os riscos. 

Art. 612. Se_ o empreite iro só foriLêceU inãO~dã

obr>a,todos os riscos, em que não tiver culpa, correrão por 

conta do dono. 

Art. 613. SE!ildo a empreitada unicamente de 1!! 

ver Ca;-t. 610), se a coisa perecer> antes de entregue, sem 

mora do dono, nem culpa do empr>eiteiro; este perderá a r~ 

tribuição, se não provar que a perda rest.ntou._de defeitO 

dos materiais e que em tempo reclamara contra a Sua qua!! 

tidade ou qualidade. 

Art. 614. Se a obra constar de partes distintas, 

ou for das que se determinam por medida, o empreiteiro t~ 

rã d:l.reito a que taffib~m se verifique por me"Cfl.da, ou seguE_ 

do as partes em que se dividir, podendo exigir o PãgaffiE!fifO 

na proporção da obra executada. 

§ 19 Tudo o que se pagou, presume-sê Veriíicado. 

§ 29 O que se mediu,presume-se verifiCado, se, 

dentr-o em trinta dias, a contar da mediçãO, Ilão~ fOrem- di 
nunciados os vícios ou defeitos pelo dono dã Obr>ã, óu por 

quem estiver> incumbido da sua fiscalizaoão. 

Art. 615. Concluída a obra de acordo com c-aju~ 

te, ou o costume do lugar, o dono é obrigado a l:'ecebê-la. 

Poderá,· porém, enjeitá-lã, se o 'empreiteiro se afaStou das 

instruções recebidas e doS planos dadOS, Oi.i das r;egrãS té~ 
nicas em trabalhos de tal natureza. 

Art. 616. No cãso do ar>tigo antecedente, segu!! 

da parte, pode o_ que encomendou a obra, em vez de enjeitf 

la, r>ecebê-la com abatimento no preço. 

Art. 617. O empreite iro ê obrigãdo a J?âgar os ID,! 

'teriais que recebeu, ·se por imperícia ou negligênCia oS -in.!:!_ 

tilizar. 

Art. 618. Nos contratos de empl'ei tada de edif:l -

cios ou outras construções consideráveiS, o -enlprei teiro de 

materiais e execução responderá, durante o prcizo ii>riedut.í

vel de cinco anos, pela Solidez e seg1;1.rança do trabalho, a~ 

sim em razão dos materiais, como do solo. 

Parágrafo únl.co. Dec.i.irâ d6 -dii-é:J:tO assegurado 

neste artigo o dono da obra que nãõ -propuser a aÇãO Ci:mtra O 

empreiteiro, nos seis meses Seguintes ao apãrecime:O.tô ·_ao VJ. 

cio ou defeito. 

Art. 619. SalvO eStipUlãÇãO-em contrãrio, o em 

preiteiro que se incumbil' de exe!Cutãr ·uma- obi'>a, Segundei pl~ 

no aceito por quem a encomendou, não terá dir>eito· á. exigir 

acréscimo no preço, ainda que sejam "introau7i.das niodifica -

çÕes no projeto, a não Ser que estas r>esultem de instruCões 

escritas do dono da obra. 

Par>ágrafo úD.ico. Ainda que não teflha hãvl.dci .iui:-9: 

rização escrita, o donO da obra ê obrigado a pagir ao erÍtpr~i 

teiro os aumentos e acréscimos, segundo o qUe fO:i:- àrb:í.trado, 

se, sempre presente ã obra, por continuadas visitas, não 

podia ignorar o que se estava passando, e nunca protestou. 

Art. 620. Se ocorrer diminuição no preÇo do rnat~ 

r>ial ou da mão-da-obra. supe:i:>ior a um décimo do_ pl:-eç6' glo 

bal convencionado, poderá este ser r.evisto, a pedido do d~ 
no da obra, mas apenas quanto ao que exceder aquela parcela.:; 
feita a atualização dOs Vãlóres· ffiónêiáriõs-. --

Art. 621. sem anuêiiCia de seu autor, -não pode o 
proprietã.r>io da obra introduzir modificaçÕes no p:iooj e·ta por 
ele aprovado, ainda que a exe-cução seja confiada a te:i>ceíi, 

r>os, a não ser> que por motivos superveniente a oU- i>azões de 

or>dem técnica fique comprovada a iilconveniéii.éiã.- Ou a exce~ 

siva onerosidade da execução do projeto em sua forma Ol'ig.!, 

nária. 

Parágrafo único. A pl:'oibição deSte artigo nãO ! 
brange al tel'·ações de pouca montã., ressalvada sempl'e a unid~ 

de estética da obra projeta da. 

Art. 622. Se a execução da obra fel' confiada 

terceir>os, a responsabilidade_ do_ autor do projeto respect.!, 

vo, d~sde que não assuma a direcão ou fiscalização d.aquiHa, 

ficará limitada aos danos resultantes de defeitos previstos 

no art. 618 e seu parágrafo único. 

Art. 623. Mesmo apóS iniCiada a construção, P2. 

de o ct6ri0 da obi>ã: sUspendê-la, deSde que pague ao empr>eite.!_ 

ro as despesas e l_ucros relativos aos serviços já feitos, 

ma:l.s a indenizãçâo- ·razoável,- ca:lcul.:i.dã em função do que eie 

teria ~anho, se concluÍda a obl:'a. 

Art. 624. Suspensa a execução da empreitada, sem 

justa Causa, responde o empi:>eiteiro pol' perdS:S e danos. 

Al't. 625. Poder>â ci empreiteiro suspender a obra: 
I - P-Or cUiPB.-dO--dono, ou por motivo de for>ça 

maior. 

II - Quando, no decor>rer dos serviços, se man.f. 

festar>em dificuldades impr>eviS:lveis -de execuoâo, r>esulta!!_ 

· tes de causas geolÓgicas ou 'flÍdl'icas, ou outras semelhantes 

de modo que torne a empi-ei1:ada excessivamente oner>osa, e o 

dono da obra se opuser ao reajuste do pr>eço inerente ao· pr2, 

jeto_ por ele elaborado, -ObServado-s os pr>eços. 

III - Se as modificações Eixi&idas pelo dono da~ 

obra, por seu __ Vulto e natureza, forem desproporcionais ao pro 

jeto aprovado, ainda que o dono se diSponha a arcar com -;:; 
acréscimo de preço. 

Art. 626, Não se extingue o contrato de empreitada 

péla morte de qualquer das p.irtes, salvo se ajustado em CO!!, 

.sideração ãs qualidades pessOais do empreit_eiro. 

CA~!'IU~O IX 

DO DEPO:SITO 

Seção I 

Do depóSl. to VOluntário 

Art. 627. Pelo contrato de depós.:i.to recebe o d~ 

positário um objeto móvel, para guardar, até que o depos.f. 
tante o reclame. 

Art. 628. Este _contrata é gratuito, exceto se ho_E; 

ver coriiién.Ção em cohtr>ãrio~ se resultante de ati~idade ne

-gocial ou se o depositário o praticar_ por· profissão. 

Parágrafo únl.co_. Se Õ d€Põs1to for oneroso, e ã 

r>etribuição do deposhârio riâo- CõnStai> de lei, nem resultar 

de ajuste, ser~ determinado pelos usos do lugar>, e, na falta 
deSte, por a:f.bitr>amerito. 

Art. 629. O depositár>io é obrigado a ter na guarda 
e conser>vação da coisa depositada o cuidado e diligência 
que costuma com o que lhe pertence, bem como a r>estituS:-la, 

com todos os frutos e acrescidos, quando o_ exija o deposita.!}, 
te. 

Art. 630A Se o depósito se entregou fechado, col!!, 

do, selado, ou lacl:'ado, nesse mesmo estado se manterá. 

Art. 531. Sàlvo disposição em contrápio, a res

tituição da CoiSa de\,r_e dar-se rio lugar em que tiver de ser 

guardada. As despesas de restitUiçãO Correm por conta do 

depositante. 

Art. -632. se a-COJ.sâ'nouver sido depositada rio 

interesse de terceiro, e o depositário tiver sido cientif,! 

ca-do deste 'fato pelo depoSitante, não- poderá ele eXOnerar

se restituindo a coisa a este, sem consentimento daquele. 

Art. 633. Áinda· que o contrato fixe prazo ã r>es 

tituiçâ_6, o depositâl:'IO -entregará O -depósito, logo que 
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lhe exija, salvo se tiver o di:beito de retenção a que 

refere o art. 6ljlj, se o objeto for judicia.lmente- embargado, 

se sobre ele pender execução, tlotifT6ada ao depositário, 

se houver motivo razoável de suspeitar que a coisã foi d~ 

lesamente obtida. 

Art. 63lj. No caso do artigo antecedente, última 

parte, o depositário, expondo o fundamento da suspeita, re 

quererá que se recolha o objeto ao Depõ~ito PUblico. -

Art. 635. Ao depositái>io será faCultado, outro~ 
sim~ requerer depósito judicial da c61Sa-~·-quai1do, por moti:_ 

vo plausível, a não possa guardar, e o depositante não lha 

queira receber. 

Art. 636. o depositário, que ·pbr~-forca mai'o:r> ho.!:!_ 

ver perdido a coisa depositada e recebido outra em seu lu

gar, é obrigado a entregar a segunda ao depositante, e c~ 

der-lhe as ações que no caso tiver cOntra o terceiro re~ 

ponsãvel pela restituiçãO da primeira. 

Art. 637. O herdeiro do depositário, que de boa 

fé vendeu a coisa depositada, é obrigado ã. assistir o- dep~ 
sitante na reivindicação, e a restitu-ir ao cpmp:r•ador o-- pr~ 

ç_o recebido. 

Art. 638. Salvo os casos previstos nos ãl:>ts.63S 

e 634, não poderá o depositáriO ·furtar-se- ã rei1:itu'íção do 

depósito, alegàndo não pei:-t.Sncer a coisa ao depositante, 

opondo compensação, exceto se noutro depósito se fundar. 

Art. 639. Sendo doíSOu mais depositantes,- e d,! 

visível a coisa~· a cadã uiri só ent!>e-gará o--depositário a 

respectiva parte, salvo se houver entre eles solidariedade. 

Art. 6lj0. Sob pena de responder por perdas e d~ 

nos, não poderá o _depositário, sem licença expressa do d~ 

positante, servir-se da coisa depositada, nem a dar em de

pósito a outrem. 

Parágl'ãfõ--iíri.icO.- Se o. depo-Sl.tár:lo, devidamente 

autorizado, confiar a co_isa em depósito- a- terceiro, 

responsável se agiu com culpa na· és colha deste. 

será 

Art. 64l. Se o depositário se tornar incapaz, a 

pessoas que lhe assumir a administração d-os bens, diligenc_! 

ará imediatamente restituir a Co-isa depositada e, não _ qU! 

rendo ou não podendo o depositante rece-bê--Ú., recolhe-la-a 

ao Depósito PÚbliCo, o-u promoverá nolnêação de outro deposi:_ 

tãrio. 

Art. 642. O depositário não r€spori.d-e pelos 

sos de força maiõi>; mas, para que lhe valha a escusa, terá 

de prová-los. 

Art. 543. O d_epositante é obrigadO a' pã.gar a·o 

depositário as desoescis feitas com a coisa ,e os pre-jtdzos 

que do depósito provierem. 

Art. 61!4. O .depositário poderá reter o depósito 

até que se lhe pague a retribuição devida, o lÍquido 

lor das despesas, ou dos prejuízos, a que se refere o art_! 

go anterior, provando imediatamente esses p-re-jUízos Ou e~ 

sas despesas. 

Parágrafo único. Se essas dÍvidas, despesas ou 

p~juízos não fore~ provados suficientemente, ou forem i

liquidas, o deposi tãrio podel"á eXigir cauçãO- .idónea do d,i 
positante ou, na falta desta, a remoção da coisa para 

Depósito PÚblico, atê que· se liquidein.. 

Art. 645. o depósito de coisas rungfVeis,em que 

o depositário se obrigue a restituir objetos do inesmo gên!. 

ro, qualidade e quantidade, t"egular-se-á pelo disposto ~ 

cerca do mútuo. 

Art. 646. O depósito voluntã:i>io proVar..:-se-á por 

escrito. 

legal o 

Seção II 

Do depósito necessário 

Art. 61!7. f depósito nE§!cessário: 

- O que se faz em desempenho de obi-igaçãO 

II - O que__ se efetua por ocasião cte.. 'alguma 

calamidade, como o incêndiO, a inundaCãó, o naufrágio ou o 

saque. 

Art. 5lj8. O depósito de .que se trata no artigo 

antecedente, n9 I, reger-se-á pela disposição da respecti 

va lei, e, no silêncio, ou def.iciência dela, pelas conce~ 
nentes ao depósito voluntâ;r-:l.o. 

Parágrafo Único. E_ssas disposições aplicam-~e, 
oUtrossim, aos depósftO-s previstos no artigo antecedente, 

n9 II; podendo estes -~!':t:'.:t:ific.ar-se por qualquer meio de 
prova. 

Art. 649.. A esses depósitos ê equiparado o das 

ba&~gens dos_ vià.jantes, hÕspedés ou fregueses,_ nas hospe

darias, ou casas de pensão, op.de eles estiverem._ 

Parágrafo único. Os hospedeiros por elas res -

penderão corno depositários, bem como pelos furtos e ro_!;! 

bos que _perpetrar_ern as pessoas empregadas ou admitidas nas 

suã-s -casas. 

Art. 650. Cessa, nos casos do artigo antecede!!. 

te, a responsabilidade dos hospedeiros, se provarem que 

os fatos prejudici.ais aos hÓSpedes, viajantes ou fregu~ 

ses, não podi8.m fer sido evit"ã.dos. 

Art. 5 5J.. O depôs i to necessário não se presume 

gratuito. Na hipótese do art. 649, a remuneração pelo de 

pÕsitO está "inclUída no preço da hospedagem. -

Art. 6 52. Seja voluntário ou necessário o _depÔ ,_ 

sito, o depositário, que o não reStituir, quando exigido~ 
s€rá compelido_ a f~zê-:-lo-=~ediante prisão não excedente a 

um ano, e ressarcir os prejuízos. 

CAP!TULO X 

DO MANDATO 

-Seção-I 

ni~-p~s-:ÍçõeS- G€-f.tis 

Art. 653 .. Opera-se o mandato, quando alguém rec! 

be de outrem poderes, para, em seu nome, praticar atas, ou 

administrar interesses. A procuração é o instrumento do 

mandato. 

Art. 654· Todas as pessoas capazes são aptas P! 

~a _cl,ar procuração mediante instrumento particular, que val~ 

rã desde que tenha a assinatura do outorgante. 

§ 19 O instrumento particular deve conter a ind.f. 

cação do -lugar onde foi passado,_ os nomes do outorgante e 

do outorgado, a data e bem assim o obj etivo da outorga com 

a designação e a extensão dos poderes conferidos. 

§ 29 o terceiro, com (p.lem o mandatário tratar,p~ 

derã exigir> qUe a procuração -tr_a-ii a firma reconhecida. 

_,.f>rt. 6 5_5. Ainda quando se outorgue mandato por 

instrumento púbiico, pode substabelecer-se mediante instru.:.. 

men to particular. 

Art. 656· O mandato pode ser expresso ou tácito, 

verbal ou escrito. 

Art. 657. A outorga do mandato está sujeita 

forma exi2;ida por lei para o ato a ser praticado. Não se 

ad!nite mandato_ verbal qu,ando o ato deva ser celebrado por 

escrito. 

Art. 658. O maridato presume-se gratuito, quando 

não houver sido estipulada retribuição, exceto se o seu ob.-
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jeto for daqueles que o mandatário trata por of["C.iO-~ou pr.Q. 
fissão lucrativa. 

Parágrafo Único. Se o mandato feio- oneroso, cabe

rã ao maridatário a retribuição prevista em lei ou no cOritr~ 

to. Sendo estes omissos, será ela determinada pelos usos 

do lugar, ou, na falta destes, por arbitramento. 

Ar'l:. 659~ A aceitação do mandato pode 

e resulta do começo de execução. 
tácita, 

Art. 660. O mandato pode ser especial a um ou 

mais negócios_- dei:ermiD.adamente, ou geral a todos Os ~fo mar:. 

dante. 

Art. 661. O mandato em termoa gerais só confere 
poderes de administração. 

§ li? Para aJ.ii:mãr, ·hipOtecar, transigtr; ou pr~ 

ticar outros quaisquer ates, que exorbitem da administr.ãoão 

ordinária, depende a p:rocurãCãQ de Poderes especiais e ex 

pressas. 

§ 29 O poder de transigir não importa- o de fi!: 

mar compromisso. 

Art. 662. Os ates praticados por quem não tenha 

mandato, ou o tenha sem poderes suficientes, são inef1é:ázes 
em rela cão àquele em cujo nome foram pratlca'dOS-~-·-. sálvo 

este os ratificar. 

Parágrafo úi-dco. A ratific-aÇão hã- de ser expres

sa, ou resultar de ato inequivoco, e retroagirá· ã data do 

ato. 

Art. 663. Sempre que o mandatã:rio estipular n~ 

gocJ.os expressamente em nome do mandante, será este o úni_ 
co responsável; ficará, porém, o mandatário pessoalmente 2. 
brigado, se agir no seu prÓprio nome, ainda que o negóciO 

seja de conta do mandante. 

Art. 6_6_4. O mandatário tem direito a reter, do 

objeto da operação que lhe foi cometida, quanto baste p~ 

ra pagamento de tudo quanto lhe .for devido em conseq!lência 

do mandato. 

Art. 665. O mandatár.:io, que exceder os pode:ioes 
do mandato, ou proceder contra eles, reputar-se-ã mero 

gestor de negócios, enquanto o mandante lhe não ratificai> 

o-s a tos. 

Art. 666. O maior -de dezesseis e menor de vi!!_ 

te e um anos não emancipado pode ser mandatário, mas o 

mandante não tem acão contra ele senão de conforniidade com 
as regras gerais, aplicâVéa.-s-ãs obrig.ações contiã.i'das por 

menores~ 

Secão II 

Das obrigacões do mandatário 

Art. 667. O mandatário é obrigadO a aplicar t2_ 

da sua diligência hãbTi:ual na execuçãà do -mandato, e a i!:_ 

deni:.-..ar qualquer preju!zo causa_do por<" culpa sua ou dãque

le a quem .su:t>estabelecer, sem autorização, poderes que d~ 

via exercer pessoalmente. 

§ 19 Se, não obstante proibição do nli:ildante, 

mandatário se fizer substituir na execUção do mandato, re~ 

ponderá ao seu constit_uinj:e pelos prejuízos o_c_orridoS sob 

a gerência do substituto, embora provenientes de caso fo.E, 

tuito, salvo provando que o caso teria sobrevindo,aiild.a que 

não tivesse havido subestabelecimento. 

§ 29 Havendo poderes de subestabelecel:>, Só se-rão 

imputáveis ao· mandatário os danos Causados pelo . subestabe

lecido, se tive: agido com culpa na esc·olha deste, ou 

instruções dadas a ele. 

§ 39 Se a proibição de subestab.elecer conStar 

da procuração, os atas praticados pelo sub-estabelecido não 

obrigaffi o--iiíandante~ salVo ratificação expriasSã, que retr.Q_ 

agirá ã data do ato. 
§ 49 Sendo omissa a procuração quanto aõ- sUbe~ 

tabelecimento,- o procur~d6f--serâ- responSável se o sube_s~~.:. 

belecido proceder culposamenté. 

Art. 668. O mandatário é obrigado a dar contas 

de sua gerêncla ao mandante", transferindo.:. lhe as vantagens 

pl:-overiientes do mandato, por qualquer tltulo que seja. 

Art. 669. O mandatário não pode compensar os 

prejuÍzos a ·que" deu causa- C_OIT{ C)s'- Prc?ye:itos, quê, por outro 

lado, tenha granjeado ao seu constituinte. 

Art. 670. Pelas somas que devia entregar ao ma!!. 

dante, ou recebeu para despesas, mas empregou_ em proveito 

seu,. pa_gara o·-mandatário juroS, desde o momento em que ab~ 

sou. 

Art. 67l. s.e o mandatário, te.ndo fundos ou cré

dito do mandante, comprar, em nome próprio, algo que dev~ 

ra comprar para o mandante, por te:t" sido exp:t"essamente de

signado no mandato, -terá este ação para obrigá-lo ã entr~ 

ga aa coisa -compráda. 

i\r'~t_:_~72. SerldO dois ou mais os mandatários no 

meados no mesmo instrumento, qualquer deles poderá exel:'cer 

os poderes outorgados, se não forem express.::mente dec~ar~ 

dos conjuntos, nem especificamente designados para a tos di_ 

ferentes, ou subordinados a atas sucessivos. Se os mand~ 

tários forem à~dlarados conjuntos, não terá eficácia o ato 

pratTcádo sem ~n.te:bYerênCia de tod_?s, salvo havendo ratif.f_ 
cação, que ·retroa~irá ã data ·ao ato. 

Art. 673. O terceiro ___ que, depois de_ conhecer os 

poderes do mandatário; Com ele celebrar -riegócio jurídico, 
exorbitante do mandato, não tem aç-ão --contra o mandatário, 

salvo se· est-e lhe prometeU ratificação do mandante, ou se 

responsa:biiizou pessoã.lmellte. 

Art. 674. Embora ciente da morte, .interdição ou 

mudança de e-stado do mandante, deve o mandatário concluir 

o negócio já comecadO~ É,-e-houV·er ·perigo na demorã: 

Secão III -

Das obrigaç_Ões do mandante 

Art. 675. O mandante é obrigado a satisfazer t.2_ 

das as obrigações contraídas pelo mandatário~ na conformi

dade do mandato cOnferido, e adiantai-> a importância das de~ 

pesas necessárias ã execução -dele, quando o mandatário lho 

pedir. 

Art. 676. t obrigado o·mandant.e a paga_~ ao mand~ 

tário a remuneracão ajustada e as despesas da execucão do 

mandato, ainda que o negÓcio não surta o esperado efeito. 

sal.vo tendo o mandatário -cUlpa. 

-Art. 677. As somas adiantadas pelo mandatãrio,p~ 

ra a execução do mandato, vencem iuros, desde a data do d~ 

sembolso. 

Art. 67S. t igualmente obri.~<:ado o mandante a re~ 

sarcir ao mandatâl:'io as perdas que sofrer com a execução do 

mandato, sempre que nãó resultem de culpa sua, ou excesso 

de poderes . -

Art. 679. Ainda oue o mandatário contrarie as 

instrucões do mandante, se não exceder oS limites do manda

to, ficará o mandante_ óbrigado oara com aque1.es, com auem 

a· seu procurador cOntratou~ mas terâ contra esfe ai;ão -óelas 

perdas e danos resultantes da inobservância das instruções. 

Art. 680. Se o mandato j:or outor.'raQ.o por duas ou 

mais pessoas. e para negócio Comum, -cada uma ficará solida

riamente resP~nsável ao mandatál:'io por todos os comoromis -
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sos e efeitos do mandato, salvo direito rep:ressivo, pelas 

quantias que pagar, contra. os outros mandantes. 

Art. 681. O mandatário tem sobre_ 8 coisa.de que 

tenha a posse em virtude __ do mandato, direito de retenção~~ 

té se reembolsar do que no desempenho do enêarE:o des-:Pende·u. 

Secão IV 

Da extinção do mandato 

At't. 682. Cessa o mandato: 

I Pela reVogação, ou pela renUnCh:; 

II - Pela morte, ou interdição de uma -das paE_ 

tes. 
III - Pela mudança de estado, que inabilite 

mandante pa:r:'a conferir os ·poderes, ou o mandatário para os 

exercer. 
IV - Pela- terminação do prazo, ou pela cone!!:!_ 

são do negóciO. 

At't. 683. Quando o mandato cont.iY!3I' a cláUsula 

de irrevogabilidade e o mandante o revogar, pagal'á perdas e 

danos. 

Art. 664. Quando a cláusula de :ii-revOgabilida-

de for cond:icão de- um negócio bilateral., ou tiver sido est.:!:. 

pulada no exclusivo interesse do mandatário, a revogação dO 

mandato será ineficaz. 

A:r:'t. 685. Conferido o mandato com a cláusula "em 

causa própria", a sua :r'evogaçã_o _não terá efiéâcia, nem 

extinguirá pela morte de qualquer das partes-;-- .ficando o ma!!_ 

datãrio dispensado de prestar contas, e pode:r;ao transferir 

para si os bens móveis ou imóveis objeto -ao-mªndato? obed~ 

cidas as fot>malidades legais. 

Art. 686. A revogação do mandato, notificada sg__ 

mente ao mandatário, não se pode opol' aos terceiros que, 

ignorando-a? de boa fé, com ele trataram: mas ficam salvas 

ao constituinte as açoes, que no caso -lhe possam caber CC!!_ 

tra o procurador. 

Parágrafo úniCo. E: irrevogáv81 o mandato que CO!!_ 

tenha poderes de cumprimento ou confirmação de negôC"iõs ence 

tados, aos quais se ache vinculado. 

AX't. 687. Tanto que for' comunicada ao mandatário 

a nomeação de outro, para o mesmo negócio, considerar--se-â 

revogado o mandato anterior. 

Art. 688. A renúncia do mandato será comunicada 

ao mandante, que, se for prejudicadO" Pela sua inoportunid~ 

de, ou pela falta de tempo, a fim de prover-ã substituição 

do procurador, será indenizado pelo mandatã!>io, salvo s-e e,! 

1:e provar que não podia continuar no mandato sem prejuízo 

considerável, e qUe não lhe era dado subestclbeleCer. 

Art. 669. são- válidos, a respeito dos contraen

tes de boa fé, os atos com estes ajustados em nome do manda,!! 

t~ pelo mandatário, enquanto este ignorar a morte daquele' 

ou a extinção do mandato? por qu<'lquer' outra causa. 

Art. 690. Se falecer o mandatário, pEmàeD.fe o n~ 

gócio a ele cometido, os herdeiros, tendo c:íêTICI"ã" do manda

to, avisarão o mandante, e providenciarão a bem dele, como 

as circunstâncias -exigirem. 

Art. 691. Os herdeiros, no -caso do artigo antec~ 

dente, devem limitar-se ãs niedidas conserVat"órias, ou conti. 

nuar os negócios pe-ndenteS, que Se não "posSãrrí- demorar sem 

perigo, regulando-se os seus serviços, dentre nesse limite; 

pelas mesmas normas, a que os do mandatário estão- sujeitos. 

Seção V 

Do mandato judicial 

Art. 692. O mandato judicial fica Subordinado às 

normas que lhe dizem respeitO, constantes da legislação pr~ 

cessual, e, supletivamente, ãs estatuídas neste Código. 

CAP!TULO XI 

DA COMISSÃO 

Art. 693. O contrato de comissão tem por objeto a 

aquisição ou a venda de bens pelo comiSsário, em seu próprio 

nome, por conta do comi tente. 

Art. 694. O comissário fica diretamente obrigado 

parã. com as pessoas com quem contratar, sem que estas tenham 

ação contra o comi tente, nem este contra elas, salvo se o CE!_ 
missário ceder úuS ~ireitOS -a qualquer das partes. 

Art. 695. O comissário ê obrigado a agir de 

formidade com as ·ordens e instruções do comi tente. Na falta 

destas, não podendo pedi-las a tempo, deverá proceder segu~ 

do os usos em casos semelhantes. Ter-se-ão sempre por justi. 

ficados os ates dõ-- cOlldssãl:>io, se deles houver resultado va~ 

tagern para o comi tente, e ainda no caso em que, não admi tin

do demora a realização do negóciO, o comissário agiu de aco_!:_ 

do com os usos. 

Art. 6 9 6. No desempenho das suas incumbências o 

comissário ê obrigado a agir cl!lm cuidado e diligência, não só 

para evitar qualqu~r lJr'~_juízo ao comitente, mas ainda para 

lhe propor-cionar o lucro que raZbã.Velmente se .podia esperar 

do negócio. Por qllalqúer'-prej_uíz6-que, por ação ou omissão,.

ocasionar ao comi tente, responderá o comissário, salvo nioti, 

v-o de força maior. 

Art. 697~ --0 comissário-não responde pela insol -

vêi-LCia das pessoas com quem tratar, exceto em caso de _culpa 

e no do artigo seguinte. 

Art. 698. Se do contrato de comissão constar 

cláusula del credere·, respOnderá o co_missãrio solidariamen

te com aS pessoas com que houver tratado em nome do comiteg 

te. Neste caso, salvo_ est_ipulação em contrário, o cOmissa

rio tem direito a remuneração mais-- elévada, para compensar 

o ônus assumido. 

Ar>t. 6SS.. Presume-se o- comissário auto!:-izado a 

conceder -dilã.Ç.ão do- prazo para pagamento, na conformidade 

dos usos do lugar onde se realizar o negócio, se não houver 

'ins-truções dTVersás do" Comi tente. 

Art. 700. Se houver instruções do comi tente pro_! 

bindo prorrogação de prazos para pagamento, ou se esta não 

for con-forme os usos- locais, poderá o comi tente exigir que 
o comissário pague incontinenti, ou res.ponda pelas cons~ 

qüênc~as da dilação conCedida. ProCeder-se-á de igual m2_ 

do, se o comissário não der ciência ao comitente dos prazos 

'concedidoS e de quem é seu benefiCiário. 

Art. 701. Não estipulada a remuneração devida ao 

comiSsário, será eiã- arbitrada segundo os usos correntes nç. 

lugãr. 

Art. 702. No caso de morte do comissário, ou ,qu~ 

do, por motivo de força rnai_o:r:, não puder concluir o negõc'io, 

serã del!Tda peio comitente uma reDiuneração proporcional aos 

trabalhos realizados. 

Art. 703. Ainda que tenha dado motivo ã dispensa, 

terâ o CQ!ll_issâri-o direito- a ser_ remunerado pelos serviços :[ 

te is prestados ao comi t"en_te, ressalvado a este o direi to de 

exigir daquele os _prejuízos sofridos. 

Art. 704. Salvo disposição em contrário, pode o 

comitente, a qualquer tempo. alterar as instruções dadas ao 

comissário, entendendo:.se por elas regidos também os neg.§. 

cios pendent:es. 

Art. 705. se o" comissário for despedido sem justa 
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causa, terá direito a s~r r>em.unerado pelos trabalhos pr>est_! 

dos, bem como a ser re'ssarcido pelas pei::'das e danõs resulta!! 

te~ de sua dispensa. 

Art. 706. b Comitente e o ComiSsário ·sao obi--iga

dos a paga:r> juros um ao outro; ·o primeir>o pelO -Cp..ie--0 -êOiniss~ 

rio houver adiantado para cumprimento de suas ordens; e o S!:_ 

gundo pela mora na entrega dos fundos_ que pertencerem ao CS!_ 

mi tente. 

Art. 707. o crédito do comissáriO, relátiVo a C2_ 

missões e despesas feh-ã.s, goza de priVil~SíO &et:ai,---no casO 

de falência ou insolvência do Óomitente. 

Art. 708. Para 'reembolSo das despesas feitas, bem 

como para recebimento das comissões- deVidas,- tem o comiSs~ 

rio direito de retenção sobre os bens e vàlõres em seu pode~ 

em virtude da comissão. 

AI't. 709. São apH:cãveiS â comissão, no quê co~ 

ber, as regras sobre mandato. 

CAPÍTULO XII 

DA AG!:NCIA E DISTRIBUIÇÃO 

Art. no. Pe"io cOntrato de .agência, uma pe,ssoa a~ 

sume, em carâter não eventual e sem vínculos de dependência~ 

a obrigaçãO" de pr·amover, por conta de outra, ·mediante r>etri 

buição, a realização-de certos negOcias, -em zona determinada. 

Caracteriza-se a distr>ibuição qu'ando o a&-iúite---.Üver ã sua 

disposição a coisa a ser negociada. 

Parágrafo úniCo. o propoilEinte. pOdê C-Õflferir pod~ 
res ao agente para que este o_t"epresente na conclusão- dos 

contratos. 

Art. 711. Salvo ajust-e, o ·I>roporiet'!.te- não -pode 

constituir, ao mesmo tempo, mais de um agente, ná-mesma Z2_ 

na,. com idêntica incumbê'ncia, Nem tampouco pode ·a-agente a~ 
sumir o -encargo de nela tratar de negócios-- do mesmo gênero, 

por conta de outros proponentes. 

Art. 712. Deve o agente, no desempenho que lhe foi 

cometido, agir com toda diligência, at'endo-se âs- instruções 

recebidas do proponente. 

Art. 713. Salvo estipulação div'er>sa, todas as de~ 

pesas com a agência ou distribuição cor>rem a cargÕ do agent~ 
ou distribuidor. 

Art. 714. Salvo ajuste, o ag€nte ou distribuidor 

terá direito ã remuneração cCn:>rêsPondei1te aOs negó'~ios co!!--
cluidos dent!'o de sua zona, ainda que sem a sua interferên

cia. 

Art. 715. O agente ou distribuidor- tem direi to à 
indenização se o proponente, sem justa causa, cessar o aten

d:Lmen_~o _ 9:a,s __ pr~postas, ou reduzi-lo tanto que se torna ant~2, 

conõmica a continuaÇão do contrato. 

Art. 719. A remuneração será devida ao agente ta!!! 

bêm quando o negócio deixar de ser realizado poi> fato imput~ 

vel ao proponente • 

Art. 717. Ainda que dispensado pór justa causa, 

terá o agente dit'eito_ a ser remunerado pelos servico..s Útei.s 

prestados ao proponente, sem embargo de haver este perdas e 

dànos pelos prejui:zos sofridos. -

Art. 7~8. Se a dispensa se der sem culpa do agen
te,. te:r:"á ele direito à remuneração até então~de\.úla;-- iTIClus.f. 

ve sob!'e os negócios pendentes, alê:õí das indenizaÇões-pr8Vi~ 

tas em lei especial. 

Art. 719. Se _o agente não Puder ccintinua:r Õ- "t'rab~ 

lho, por motiv,o de forca maior, terá direito_ã remuneração 

corresDondente.aos servicos realizados. No caso de mor>te,e! 

Se direi:to. c-abe aos seus herdeiros. 

Art. 720. Se o contrato for por> tempo indetermina 
do, qualquer das_ partes poderá resolvê-lo, mediante avis~ 
pt"évio, com a an:tecedência de três meses, desde que transcor 

rido prazo compatível com a natureza __ e o vulto do investime; 

:to exigido do agente (art. 472, parágrafo único). 

Art. 721. Aplicam-se ao contrato de ~gência e di~ 

tribuicão, no que co_uber, as_ regras concernentes ao mandato 

e à comissão e as constantes de lei especial. 

CAP!TULO XIII 

DA CORRETAGEM 

Art. 722. Pelo coritraio- de corretagem, uma pe_s ... 

soa, não ligada a outra em virtude do mandato, de p:restaçã o 

de serviços ou qua:J.quer relação de depen:iência, obriga-se a 

?bter para a segunda um ou mais ne,&óc.i.OS. conforme as instr~ 
cões recebidas. 

Art. 723. O corretor é obrigado a executar a m~ 

diação com a diligência e prudência que o negócio requer ,pre~ 

tando ao cliente, espontaneamente, todas as informações sO

bre o and-alit-el'\to dos_ negócios. D.eve, ainda, sol:> pena de res

ponder por perdas e danos, prestar ao cliente todos os escl.~ 

recimento_s ___ que estiverem. ~o seu alcance, acerca <;la, segurança 

ou risCo do negócio 1 das alterações de vaLores e do mais q.ue 

poss-a inflUir .los resu~_t_ados da inctl'mbência. 

Art. _724-. A remuneração do cor>retor, se. -nâ'õ é-s..; 

tiver fixada em lei, nem ajustada entre as pa:rtes, será arb.f 

trada segundo a natut"eza do negócio e os ·usos locais. 

Art. 725. -A"rem:u-rleracão ê deVida ao co:rre-tor u~ 

ma vez que t~nha conseguidQ_ o resultado previsto no contrato 

de mediação, ou ainda que este- não se efetive em virtude de 

arr>ependime~to das partes. 

Art. 726. -!ni.ciado e concluÍdo o negócio d.iret~ 

ment_e entre as partes, nenhuma remuneração será devida ao COE 
reter. Mas se, por escr-ito, for ajustada a corretagem com 

exclusividade, ter>â o Côr't'êlo~r ·cff!'eftO ã r.e!nune"r'açã:o iri.tegral, 

ainda nue realizado o negócio sem a sua mediação, salvo se 

compt'ovada sua inércia--ou ociosidaae. 

Ar<t. 727. Se~ por não haVer prazo determinado, o 

dono do negócio d{spensar o corretor,' e o negócio sei r>e'ãli_ 

zar- posteriormente, como fruto da sua mediação ~a corretagem 

lhe será devida. Igual .solução se a.dotará se o negõ_ci6 se 

realizar após a decorrência do -prazo contratual, mas por 2. 
feito dos trabalhos do cot'retor. 

Art. 728. S~ q_ negó_::_!.o se concluir com a interm2. 
diacão de -rrlaiS de- tim corretor, a ren\UI1eracão será paga a t2_ 

dos em part-es iguais, -salvo--aj1:l:s-te--em--ccmt::t"áricr~ 

Art. 729. Os preceitos sobre corretagem, consta!!_ 

tes d~ste Código 1 não excluem :-a aplicação de outras norma_s 

da legislação especial. 

CAPfTULO XIV 

DO TRANSPORTE 

Seoão I 

Disposições g_e:ra.is 

Art. 730. Pelo _contrato de transporte alguém se,2 

briga, mediante ret.;;..ib~icão, a transpÕrtar,de um ·luga:r p_ara 

õutX.o, Pessoas oU cois.;ts. 

Art. 731. O transporte exercido em virtude de a!::. 

torizaçâÓ,perm-iS~Sã:o ou concessão, rege-se pelas normas- i-e~ 

lamentares e pelo que for estabelecido naqueles a tos, 

prejuízo do disposto neste Código. 
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Art. 732. Aos contratos de transport-e, em geral, 

são aplicáVe-is, quando couber,desde que não 'Cont"r•ar-iem as 

disposições deste _Código, os t>receitOs coiiSlántes ""da -iegúii~ 
ção especial e de tratados e convenç-ões inter;nacionais. 

Art. 733. Nos- contratos de transporte cumulativo, 

cada transportador se obriga a cumprir o cpntrato relativa

mente ao respectivo percurso ,--respondendo peJ.os danos nele 

causados a pessoas e coisas. 

§ 19 O dano, resultante do atraso ou da interruE_ 

ção da viagem, será deter>minado em razao da totalidade do 

percurso. 

§ 2'? Se houver substituição de àl_gum dos _transpO::: 

tadores, no decorrer do percurso, a responsabilidade solid~ 

ria" est:ender-se-á ao substituto. 

Seção II 
Do transporte de pessoas 

Art. 734. O transportador responde pelos danos 

causados ãs pessoas trànsportadas e suas bá.,iilgens, salvo mz 

tivo de forca maior, sendo nula qualquer cláusUla exCludEmte 

da responsabilidade. 

Parágrafo único. :E: lícito ao transportador exigir 

a declar>acão do_ valor da bagagem a fim de fi.xar o 1.imite da 

indeni zação. 

Art, 735. A responsabilidade contratual dÕ tran~ 

portador, pelo acidente com o passageiro ,não ê elidida por

culpa de terceiro, contra o -qual tem ação -regressiva. 

Art. 736. Não- se Subordiná. àE(i'iormas dci-co"ntrcitO 

de transporte o feito gratuitamente, por amizade ou cort~ 

sia. 

Parágrafo úriico-. Não· Sé-COnsideY.a gratuito 

transporte quando, embora feito sem remuneração, o transpo.::: 

tador auferir vantagens indiretas. 

Art. 737. O transportador está sujeito a.os ___ hOY.~ 

rios e i tinerári"os previstos, sob pena de resPonder por pe!: 

das e danos, salvo motivo de forca maior. 

Art. 738 •. A pessoa transportada deve sujeitar-se 

ãs normas estabelecidas pelo transportadOr, constantes no 

bilhete ou afixadas à vista dos usuários'- abstendo-se de 

quaisquer ates que causem incômodo oU Pl->ejuÍzo aos pas.Sagei:_ 

ros, danifiquem o veículo; ou dificultem ou impeçam a ex e 

cução normal do serviço. 

Parágrafo único. Se o prejuízo sofridO-pela pe.ê_ 

soa· transportada for atribuível ã tra:riSg"re'SsãO de normas e 

instruções regulamentares, o juiz -reduzirá eqUitativamente 

a indenização, na medida em que a vítima houver concorrido 

para a ocorrência do dano. 

Art. 739. O tl:"ansportador ri"ão pOde recusar pa~ 

sageiros, salvo os casos previstos nos regulãiité-ntos, ou se 

as condições -de higiene ou de saúde do interessadç o . justi 

ficarem. 

Art. 740, O pâsSageíro tein--àireito- a rescindir o 

contrato de tran~porte arltes de iniciada a viagem, sendo-

lhe devida a restituição do vã.ior -da -passagem, desde 

feita a comunicação ao transportador em tempo de ser 

gociada. 

que 

ren~ 

§ 1'2 AO- passageiro é facult.3.do desistir do tran.ê. 

porte, mesmo depois de iniciada a viagem, sendo-lhe devida a 

restituição do p"X.eço --co-rrespon:dente ao tJ:.'échO n·ao utilizado, 

desde que provado que nele outra pessoa haja sido t:t"ansport~ 

da em seu lugar. 

§ 29 Nãó-terã direito a~ rBembolso· ·ao_ preço da 
passagem o usuári.o que deixar ·de embarcar, salVO se provado 

que, devido_ a essa circunstância, outra pessoa foi transpoE_ 

tad.3. em seu lugal"', caso em que lhe será l:'estituído o valor· 

do-- bilhete não utili.Zado. 

§ 3'? Nas hipóteses __ previstas no presente artigo e 

seus parágrafos, o transporta-dor t:erã o direito de reter até 

cinco por cento da importância a ser restitufda ao passagei 

roLa título_de multa compensatórJit. 

Art. 741. Interrompendo-se a viagem por qualquer 

nlotivo alheio ã-- vontade do- tÍ:'ans:Portador, ·ainda que em cons~ 

qtiência d8 evento imprevisível, f:Í.ca ele obrigado a 
cl~ir O transporte c~ntratado- ~m out~~. veículo da m.esma ca 

tegor-i_a_~ ·ou, com a anuênciã do pas_sa~8iro, __ por modalidade ~i-= 

ferente, ã. sua ~~~~~·- c:'I>rer-:~?- ta~b~m por sua- conta as desp~ 
sas de_ es~da e alimentação~dO 1J.Suário~ durante a espera de 

novo transporte. 

Art. 742~ O transportador, uma vez executado 

transporte, tem direito de retenção sobre a bagagem de pass~ 

geiro e outros efeitos pessoais deste, para garantir-se do 

pagamento do preço da passagem que não tiver sido paga no i 
nício ou durante o percurso. 

Seção I!I 
Do transporte de coisas 

-Art. 711-.3. A c.o.isa, entregue ao transportador, deve 

estar car>acterizada pela suã. n·atüreza, valor, peso e quantida 

de, e o mais que fó:P necessári-o para que não se coilfuD.da co; 

outras. O destinatário deve ser indicado ao menos pelo nome 

e endereço. 

Art. 71+4. A_o re.:.eber a coiSa, o transportador em_! 

tirá conhecimento, com a menção dos dados que a identifiquem, 

obe_<;l.ecido o disposto em lei especial. 

ParágrafO "único. O trat:tsportador poderá exigir que , 

o remetente lhe entregue, devidamente assinada, a relação di_! 

criminada das coisa.s a serem transportadas, em duas vias, uma 

das quais, por ele devidamente autenticada, ficará fazendo_ 

parte integrante do conhecimento. 

Art. 745. :E;m caso de informação inexata ou falsa 

descricão no documento a que se refere o artigo anterior, s~ 

rã o transportador indenizado pelo prejuízo que sofrer, deve!l 

do a ação respectiva ser ajuizada no prazo de cento e vinte 

dias, a contar daquele ato, sob pena de decadência. 

Art. 746. Poderá o -~-~ansportador recusar a coisa, 

cuja embalagem seja inad"equada, bem cOmo a que possa pôr em 

risco a saúde -das pessoas, ou danificar o vefculo e outros 

bens. 

Art. 74 7. O transportador deverá obrigatoriamente 

recusar a coisa, ciujé:i-transporte o_u comer-cialização- não- sejam 

permitidos, ou ·que· venhà. - desacompanhada dos documentos exig_! 

dos por lei ou regulamento. 

Art. 748. Até a entrega da -coisa, pode o r8lnete_!! 

te desistir do tra~sporte e pedi-la de volta, ou ordenar S_!! 

ja entregue a outrO- destinatário, pagando, em ambos os ~ 
sos os acréscimos de despesa decorrentes da contra--ordem, 

mais as perdas e d§l-nos que houver. 

Art. 749. O transportador conduzirá a coisa ao 

seu destino, tomando todas as cautelas necessárias para 

tê-los em bo~ estado e entregá-la no prazo ajustado ao 

visto. 

ma E_ 

pr~ 

Art. 750. A responsabilidade do_ transportador, 1.:!:_ 

mitã.dã aó v.ãlor c-Onstante do conhecimento, começa no mamei!!_ 

to em que ele, ou seus prepoStos, recebem a coisa; e termi

na quando é entregue ao destinatário, ou depositada em jui__ 

zo, se o mêSmo não for encontrado. 

Art. TSl. A coisa, depositada ou guardada nos a.::. 

mazéns do transportador, em virtude de contrato _de transpo.::: 
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te, rege-se, no·que c_ouber, pelas disposições re:rativãs 

depósito. 

Art. 752. Desemba.rcãdas as mercadori2l."s, -o trari§_ 

portador não é obrigado a dar aviso ao -destinatário, se as 

sim não foi convencionado. Tambénl- a eritrega a domicÍlio d~ 

pende de ajuste. As cláusulas de aviso, ou de entrega a 
domicilio, devem constar- do c_onheciment"o de embarque. 

At't. 753. -se o transp-orte nãO pudél:> ser feitO 

sofrer longa interr_upçãO, o trariSportadoV solicitará, incO.!! 
tinenti, iristruções ao remetente, e zelará pela-. coisa, por 

cujo perecimento ou det8:i:>iõr-ãcãó- 'reSPondei-â, sálvo fOrca 

maior. 

§ 19 Perdu!'ando o impedimento; sem motivo imputá

vel ao transportador> e sem manifestação do re'me1:ente, poderá 

aquele depositar a coisa em juízo, ou vendê-la, -- obedecidos os 

pr>eceitos legais e regulamentares, ou os us-os-'------l.o_cais, depos_! 

tando o preÇo. 

§ 21i" Se o impedimento- for .da r-esponsabilidade do 

transportador>, este poderá depositar a cOisa, por sua conta e 

risco, mas só poderá vend"ê-la, se perecível. 

§ 39 Em aml:los os casos, o transportador deve info_E: 

mar o remetente da efetivação do depósito ou _da vend.i. 

§ 49 Se 6 -transporta-dor mantiver a coisa depositada 

em seus próprios armazéns, continuará à- respÔndeY. pelà sua 
guarda e conservação, sendo-lhe devida ,porém, uma- -remuneração 

pela custÓdia, a qual poderá ser contratualmente ajustada 

se conformarâ aos usos adotados em cada sistema de tr.:li1sPorte. 

Art. 754. As mercadorias devem ser entregues 

destinatár"io, ou a quem apreSentar o conhecimento endos~sado. 
No ato da entrega deve o destinatário conferi-Las e apr>esentar 

as reclamações que tiver, sOb_ pena de cadUCidade daS~diioeitos. 
No caso--de perda parcial ou de avaria não pet>ceptivel ã pr;i.

meira vista, o destinatáiíCJ Conserva a sua aç-ão Contí"Cf o tran~ 

portador, desde que denuncie o dano dentro em dez dias a cog 

tar da entrega. 

Art. 7-55. Haveridõ -dúvida acerca de. quem seja o de~ 

tinatârio, o transportador cteVe dePositar a -~e;cad.Or-i.3. ~~ juí 

zo~ se não lhe for possível obter instruções- do remetente. Se 

a demora puder ocasionar a deterioração-dã. coisa, o transpor

tador deverá vendê-la, ·depositando o saldo eni. juízo. 

Art. 756. No caso de transporte cumulativo, todos 

os transportadores respondem solidariamente_ pelO dano causado 
perante o remetente, ressalvada a apuração _final .da responsa 

bilidade entre eles, de modo que o ressarcimento re~, po;; 

int:eiro, ou proporcional.mente, naquele ou naqueles em cujo 

percurso houver ocorrido o_ dano. 

CAP!TULO XV 

DO SEGURO 

Secão I 

Disposições gel:'ais 

Art. 757. PeÍo contrato de seguro, o seguradOr> 

se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir ínte-

resse legitimo do segurado, relativo a pessoa oU-"-=a 

contra riscos predeterminados. 

coisa, 

Pará"grafo único. Somerlte pode ser parte, no co,!1 

trato de seguro, como segurador, entidade para tal fim le-

galmente autorizada. 

Art. 7--5-B. O contrato de segurO pr-o-va-se com a ~ 

xibicã"o da apÓliCe -ou do bilhete do seguro, e, na fa! 

ta, por documento comprobatório do pagamento do respectivo 

prêmio. 

Ar'!:. 759. A emis-São da aPÓlice deverá ser prece-

dida de proposta escrita com a declaração dos elementos e~ 

senciais do interesse a ser garantido e do risco. 

Art. 760. A ~pÓlice ou o bilh_ete_de seguro ·serão 

nominativos, ã ordem ou ao portador, e menciOi1arão os risc_os 

assumidos, o c·omeço- e -o .fi:m deste, o limite da garant_ia e o 

prêmio devido, e, quando for o caso, o neme _do segurado e 

do beneficiário. 

_parágrafo um.co. -No -c seguro de: Pessoas, a api::lice 

ou o bilhete não podem ser' ao portador. 

Art. 76l. QUando o risc-o= for assumido em co-seg!:_ 
ro, a apõiice indica rã o -seguradol:' ___ que adnifn-istJ:.clrá-- o c-Or:. 
trato e representará os demais, para~t:OdoS os seus efeitos. 

.Art. 762. Nu ;Lo serã- o _contrato para garantia de 

risco proveniente de ato doloso_ do segurado, do beneficiá

rio, ou, de répresentante de um ou·- cte--ou·trô: 

- Art. 7"63. Não te-rã--d.irEdto- à indenizacão o Se,&!! 

rado que estiver em mora no pagamento do prêiniõ, se ocorrer 

o sinistro antes de sua purgação. 

Art. 764. Sa.J.vo disposição especial, o fato de 

se não ter verificado o risco, em Previsão do -qual se faz o 

seguro, não exime o segurado de pagar o prêmio._ 

Art. 765. O seglll;'ado e o _segurador são obrigados 

a guardar na conclus-ão e na execuç.ãO-,- do contrato a mais e~ 

tt'ita boa fé e veracidade, assim a respeito do objeto, como 
das circun:i{iãn.Cias e declaraç-ões a -ele- Concernentes. 

Art. 76b_~ Se o segu:r-ado, por si ou por seu repr~ 

-sehtante, fize:r- declarações inexatas, ou omiti~ circunstâ!! 

cias que possam influir na aceitação da proposta ou na taxa 

do prêmio, perderã-·o· cffre'itõ _ã iãl:>a~nt'ia, além -de ficar obr_! 

-gadó' ao prêmio ven~ido. 
ParãgrafÓ Único. Se a in""eXatidão oU oinissão rlaS 

deClaraÇões não- rBsul tar de .. -ffiá ,-fé do segurado, o segurador 

t·erã direito a resàlver "o -contra: to~ Ou a cobrar, ainda após 

o sinistrO, a diferença do prêmio. 

Art. 767. No seguro por conta de outrem, o segur~ 

dor pode opor ao segurado quaisquer defesas que tenha contra 

o "estipulaii.te, por descUmprimento das normas de conclusão do 

contrato, ou de pagamento do prêmio. 

Art. 7~8. O Seguro p~rde_l:-á __ o dil:'eito ã garantia, 

se agravar intencionalmente o risco- objei:O do cOntrato. 

A!'t. 769. O segurado é obrigado a comunicar ao se 

gurador, logo que saiba, todo incideri.te suscetível de agri 

var consider~velmente o riscO co.berto", sob-pena de perder o 

direito ã garantia, provando-se; que silenciou de má fé. 

§_ 19 O segu:i'ador, desde que o faca nos quinze dias 

seguintes ao recebimento .do aviso _da agravação d_o risco sem 

culpa do segurado, poderá dar-lhe ciência, por escrito, de 

sua decisão de resolver o contrato. 

§ 29 Essa resolução só será ·eficaz trinta dias ~ 

pÓs a n?tifiCà-cão, devendo ser ~estitu!da pe-lo segurador a 

diferença do prêmio. 

Art. 77_0. S~lvo disposição em contrário ,a diminui:, 

cãO _?o riSCO _no curso do contrato n~o acarreta a :redução do 

prêmio estipulado. Todavia, se a redução_ do risco for cons.i_ 

derável, o segurado poderá exigir a revisão do- prêmio, ou a 

r~solucão do ~ontrato. 

Art. 771. Sob pena de perder o direito ã_ indeníZ~ 
ção, o segurado participará o sinistrO ao seguradot'llogo que 

o saiba, e tomará as providêricias imediatas para minorar-lhe 

as conseqlfências. 

Parãirafo único. Correm por conta do segurador, ~ 

tê o limite- fixa~o _no_ .co?_tra.t.o-, as despesas_ de salvamento 
conseqUentes ao sinistro. 

-Art. 772. A mora do segurador em pagar o sinistro 

obriga ã_ correção ~onetária da indeÍiizaçãO deVida, sem pre

juizo dos juros moratÓr'ios. 
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Art. 773. O segurador que, ao tempo do contrato, 

sabe estar passado o risco, de que o segurado se pretende c3. 

brir, e, não obstante, eXpede a apólice, pagará ·ein dobro 

prêmio estipulãdo. 

Art. 774. A recondução tácita do -c-on-tl'ito pelo 

mesmo prazo, mediante expressa cláusula contratUal, não P2 
derâ operar mais de uma vez. 

Art. 775. Os agentes autorizados do segurador pr~ 

sume-se seus repreSéhtantes para todos os aios relativos aos 

contratos que agenciarem. 

Art. 776. O segurador é obrigado a pagar em dinhe_! 

ro o prejuízo resultante do risco assumido, sa~vo se conve!! 

cionada a reposiçãO âa coisa. 

Art. 777. O disposto no present~ ·capítulO aplica

se, no que couber, aos seguros regidds por leis próprias. 

Seção II 

Do seguro de dano 

Art. 778. Nos seguros de dano, a garantia promet_! 

da não pode ultrapassar o valor do interesse segurada no rn2 
menta da conclusão do contrato, sob pena do -disposto no art. 

766, e sem prejuízo· da ação_ penal que- riQ---c-aSO"~CoüOer. 

Art. 779. o risco _do_ seguro compreenderá todos os 

prejuízos resultant-es ou conseqtlentes, como sejam os estra-

gos ocasionados para evitar o sinistro, minorar o dano, 

salvar a coisa·. 

Art. 780. A vigência da garantia, no seguro de 

coisas transportadas, começa no momento em que são pelo tran~ 

portador recebidas, e cessa com a sua entrega ao destinatá

rio. 

Art. 781. A indenização não pode ultrapassar o v~ 

lor do interesse segurado no momento do sinistro,-- e, em hip§. 

tese alguma, o lirili"fe inâximO -da -garantia -fixado na apÓlice, 

salvo em caso de mora do segurador. 

Art. 782. O segurado, que na vigência do contrat_o 

pretender obter novo seguro, sobre o.mesmo interesse, e co!!. 

tra o mesmo risco, junto a outro segurador, deve previamente 

comunicar sua intenção por esc"rito ao primeirO, indicando a 

soma por que pretende segurar-se, a fim de se comprovar a 9. 
bediênci.S. ao disposto no a:rt. 778. 

Art. 783. Salvo disposição em contrári'o, o seguro 

de um interesse por menos do que valha, acarreta a redução 

proporcional da indenização, no caso de sinistro parcial. 

Art. 78_4. Não se inclui na garari:tia o sinistro P!'2, 

vo_cado pOr vício intrínseco da coisa segurada 7 não declarado 

pelo segurado. 

Pa.rágrafo único. Entende-se por vício intrínseco 

o defeito próprio da coisa, que se não encontra norffialmerite 

em outras da mesma espécie, 

Art. 785. SalVo disposiçãó effi ·c-ontrário, admite

se a transferêriCia- do contratO a terceiro-, com a alienação· 

ou cessão do interesse segurado-. 

§ lÇ Se-O instrumén.to 6áil.tratual é noiDinativO, 

transfel:'ência só p:rodu-z efeitos em relação ao segtii>ador, m~ 

diante aviso escrito- assinado pelo cedente e pelo cessioná

rio. 

§ 29 A apÓlice ou o bilhete ã ordem s.Ó se __ U>an~ 

ferem por endosso em preto, datado e assinado pelo endossa!!. 

te e pelo endossatãrio. 

Art. 786. Paga a indeniz.ação, o segurador se suE_ 

roga integralmente nos direitos e açõe.s que ao segurado co!!! 

petirem contra o autor do dano, sendo ineficaz ·qualquer ato 

do segurado que diminua ou extinga tais- direítóS em prejU_f. 

zo do segurador. 

Parágrafo úriíCO". Sai võ dolo, a sub-rogação não 

tem lugar se o dano fo~ causado pelo cônjuge do segurado, 

seuS de-Sc€:iidentes Ou- ascendentes, consangüineos ou afins. 

Art. 787. No seguro de responsabilidade civil, o 

segurad6J:-. garante o pagameritO de perdas e danos devidos P! 
lo seguraao a terceiro. 

§ 19 Tão' togo saiba o segurado das conseqUênciaS 

de ato seu, suscetível de lhe acarretar a responsabilidade 

incluÍda na garantia, comunicará -o- fato ao segurador. 

§ 2C? ~ defeso ao segurado reconhecer sua respo!!. 

sabilidade ou confessar a ação, bem como transigir 

terceiro prejudicado, ou indenizá-lo diretamente, sem anuê!!. 

cia expressa do segurador. 

§ 3!il Intentada a a:-cão contra o segurado, dará e~ 
te ciência da lide ao segurador. 

§ 4C? Subsistirá a responsabilidade do segurado 

perante o terceiro, se o segurador for insolvente. 

Art. 788. Nos seguros de responsabilidade le

galmente obrigatõrioS, a ft.ndêniZãcão por sinistro será pa

sa pelo segurador diretamente ao _terceiro ;prejudicado. 

Parágrafo único. Deman-dãdo em ação direta pela 

J.Ítima do dano, o segurador não poderá Opor a exceção de 

contrato nã-o cumpr"ido pelo segur.:ldo, sem promover a cita

cão deste para integrar o contraditório. 

Seção III 

Do segu:r>o de pessoa 

Art. 789. Nos seguros de pessoas, o capital se-

gurado ê livremente estipulado pelo proponente, que pode 
contratar mais de um seguro sobre o mesmo interesse, com o 

mesmo- ou diversos seguradores. 

Art. 790. No seguro sobre a vida de outros, 

proponente ê obrigado a declarar, sob pena de falsidade, o 

seu interesse pela preservação da vida do segurado. 

Parágrafo Único. O interes-se se presume, até 
J?_!'OV~ em contr~l:'io,_ quando_o segurado é cônjuge, ascenden

te ou des_Ce);ldo:mte _dC?_ proponente. 

Art. 791. -Se _':_segurado não_ renunciar à Íacul

dade, ou se o seguro não tiver por causa declarada a ga

rantia de alguma obrigação, ê lÍcita a substituição do be

neficiário, por ato entre vivos ou de Última vontade. 

Parágrafo único. O -segurador, que não for cienti:_ 

ficado oportunamente da substitUição, desobrigar-se-á paga!!_ 

do o capital segul:'ado ao antigo beneficiário. 

Art. 79-2. Na falta de indicação da P~Ei:~_oa -au be-
neficiáriO, ou" se --por·- ciudtquer ·motivo não ___ prevaü:icer ·a que· 

foi> feita., o capitài ségurado será pago por metade ao CÔ,!!_ 

juge nãO separado jU.dicí.ãimente, e o restante aos herdeiros 

do segurado, obedecida ~ orde~-·da -vo~a-çãci hereditária. 

Pal:'ágr-afo único. Na falta· das :Pêssoas indicadas 

neste al:'tigo, serão :bEmeficilál:'ibS_ os qUe provarem que a mo_:: 

te do segurado os privou -d~~ me~os necessários à subsistên

cúi. 

Árt. 793. t válida a instituição -do c-oncubino c~ 

mô· beneficiário, Se ao tempo do éontrato o segurado 

se:P~rado jUdiPial~ente, ou--"jã Se·--enco~tl:'ava separado de :1:,! 

to do seu cônjuge há mais de Cinco anos. 

Art. 794. No seguro de vida ou de acidentes pe2_ 

soais para o caso de morte, o __ capital est~pulado não está 

s;;jeito ãs -dívidas do segurado, nem se considera herança P,! 

ra todos os efeitos --de- direito. 

Art. T95-. --~ nula,_ no seguro de pessoa, qualquer 

transação para pagamento reduzido do_ capital segurado. 

Art. 796. O pl:'êmio, no seguro de vida, será CO,!!_ 
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vencionado por prazo limitado, ou por toda a vida do segur~ 

do. 

Parágrafo único. Em qUalquer hipÔte$€=~- porém, no 

seguro individual, o segurador não terá ação pá.ra cobrar o 

prêmio vencido, cujo não pagame-nto, nos prazos previStos, .§:. 

carretará, conforme se estipular, a resolução do ·-contrato, 

com a restituição da reserva já- fornÍada"~- ou a redução do c-a

pital garantido~ pl:'oporcionalment_e ao prêmio pago. 

Art. 79 7. No seguro de vida para o caso de morte, 

é lÍcito estiPular-se um praz·o de Carência, dent~o no-=- qual 

o segurador não responde pela ocorrência do sinistr-o. 

Parágrafo único. Ne'Ste caso, porém, o segurador 

é obrigado a devolver ao beneficiário o montante da reserva 

técnica jâ formada. 

Art. 798. o beneficiârici não tem direitó-·aa - C.3.Pi 
tal estipulado quando o segurãdo se suicida dé'nf:i-o nos pri 

meiros dois anos de vigência inicial do contrato, ou da sua 

recondução depois de suspenso, observado o diSposto rio arti_ 

go anterior, parã~afo único. 

Parágrafo único. Ressalvada a hipótese preVís"ta

neste artigo, é nula a cláusula contratuãl que exclu1 o p~ 

gamento do c a pi tal por suicídio do segura.ao. 

Art. 799. O segurador não pode eximir...:.Se pag!:_ 

mente do seguro, ainda que da apólice conste a restrição, se 

a morte ou a incapacidade do segurado provier da utilização 

de meio de transporte mais arriscado, da prestação de serv_! 

co militar, da prática de esporte, ou de atas dê- hll-rii.anidade 

em auxÍlio de outrem. 

Art. 800. Nos seguros de pessoas, o segurador não 

pode sub-rogar-se nos direitos e ações do segurado, ou do 

beneficiário, contra o causador do sinistro~. 

Art. 801. O seguro de pessoas pode ser estipula-

do por pessoa fÍsica ou jurídica em prOveito de grupo 

a ela, de qualquer modo, s-e vincule. 

que 

§ lQ O estipulante não representa o segurador p~ 

rante o grupo segurado, é ê o Único respon-sável; para-- c-om· o· 

segurador, pelo cumprimento de todas as obrigações 

tua is. 
contr~ 

§ 2Q A modificação das condiçÕes da apólice em 

vigor dependerá da anuência expressa de seguradoS, que repr~ 

sentem três quartos do grupo. 

Art. 802.-- Não se compreende nas disposições de~ 

ta Seção a garantia do reembol-so de despesas hospitalares 

ou de tratamento médico, nem o custeio das despesas de luto 

e de funeral do segurado. 

CAP!TULO XVI 

DA CONSTITUI ÇÂO DE RENDA 

Al"t. 803. Pode uma pessoa, pelo contrã.."to de con~ 

tituicão de renda, obrigar-se para com out .. •a a uma presta

ção periódica, a título gratU:úO---:. 

A!'t. 8-04. o contrato pode ser também a título ~ 

neroso, entregando-se bens móveis ou imóveis à pessoa que 

se obriga a satisfazer as prestações a favor do (.;redor ou 

de :terceiros. 

Art. 805. Sendo o c-ontrato a título-õnerosO, POde 

o credor, ao contratar, exigir que o rendeiro lhe preste- g~ 

rantia real~ ou fidejussõria. 

A't"t. 806. O cOntrãto de constituiçãO jie renda s~ 

rã feito a prazo certo, ou por vida. O prazo pode ul trapa§_ 

sar <1 vidA do devedor mas não a-do credor, seja ele o CO!;; 

traenté, seja terceiro. 

Art. 807. O_ contrato de constituição de rerida· r~ 

quer escritura pUblica. 

.ê,rt._ 808. r: nula a constituição de renda em f~ 

ver de pessoa já falecida, ou que·, dentro nos trinta dias s~ 

guintes:;, vier a falecer de moléstia que já sofria,quando foi 

celebrado o contrato. 

Art. 8_09_. Os bens dados em compensação da renda 

caem, desde a tradição, no domínio da pessoa que por aquela 

se obrig_ou. 

Ar>t. 810. Se o reitdeiro, ou censuârio, deixar de 

cumprir a obrigação- estipulada, poderá o ci>edor da renda aci.2_ 

nâ-lo, ass·im para que lhe pague as prestações atrasadas, Como 

__ p_ar~_ qu~ lhe dê garantias das_ futuras, sob pena de rescisão do 

contrato. 

Ar>t. 811. O credor adquire o direito à renda dia: 

a dia, se a pr>estacão não houver de ser paga adiant~da, no ~~ 
meço de cada um dos perÍodos prefiXos. -

Art. 812. Quando a renda for constituída em ben~ 

ficio de duas ou mais pessOas, sem determinação da parte de 

cada uma, entende-se que _?s seus direitos são iguais; e, sa! 

vci estipulação diversa, não .adquiril:>ão oS sàbrevivõ-s - dir!:;Úo 

ã parte dos que morrerem. 

Art-. 813. A .renda constituída por título gratui

ç_o pode, por ato do instituidor, ficar isenta de todas as ex~ 

Cuções pendentes e_ futUl'aS. Essa isenção existe de pleno di_ 
rei to em favOr dos montePios ·-e pens.5~-;;-S.iimentícias: -

CAP!TULO XVII 

DO JOGO E DA APOSTA 

Ârt. 814. As dÍvidas de jogo, ou aposta, não o

brig~m a pagamento; mas _não se põde :i>eco~rar ~ quantia, que 

vOlllnt"ariamente se pagou, salvo se foi ganha por dolo, ou se 

o perdente é menor, ou interdito. 

§ 1'? Estende-se esta disposição a -qualquer con 

trato que e.ncubra ou envol.va reconhecimento, nevação ou fi~ 
ça de divida de jogo; mas a nu~idade res_ultante não pod; 

ser oposta ao terceiro de boa fê. 

:i-9 - O preceito contido neste ar~igo tem aplic_e 

cão~ ainda que se trat.e de jogo não proibido, sõ se excetua!! 

do os jOgos e apostas -·ugalment-e permitidos. 

§ 39 Excetuam-se, igualmente, os prêmios ofere

cidos ou prometidos para o vencedor em competição de nature

za es:Qortiva, intelectual ou artística, desde que os inte -

ressados se submetam ãs prescrições legais e regulamentares. 

Art~ 815. Não se pode exigir reembolso do que 

se emprestou pãr>a jogo, ou aposta, no ato de apostar, ou jo 

gar. 

AX-t-. 81-fL são equiparadOS ao jogo, submetendo -

-se, como tais, ao disposto nos artigos antecedentes ,os con

tratos sobre t.i:'tulos de bolsa, mercadorias oU valores,em que 

se estipule a liquidação e'xclusivamente pela diferença entl:oe 

o preço ajustado e a cotação qúe eles tiverem, no vencimento 

-do_ajuste. 

Art. 817. O sorteio para dirimir -questões, ou di 

vidir coisas comuns, _considera-se sistema de partilha,ou pro: 

cessõ de transacão, conforme o caso. 
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CAPÍTULO XVIII 

DA FIANÇA 

Seção I 

Disposições gerais 

Art. 818. Pelo contrato de fiança, uma pessoa g~ 

rante satisfazer ao credor urna obrigação assumida pelo deve -

dor, caso este não a cumpra. 

Art. 819. A fiança daJ;>-se-á por escrito, e não 

admite interpretaÇão exté!:ls'iva. 

Art. 820. Pode-se estipular a fiança, ainda 

consentimento do devedor, ou contra a sua vontade. 

Art. 821. As dÍvidas futuras podem ser objeto de 

fiança; mas o fiador, neste caso, não será·--cremandado senão 

depois que se fizer certa e lÍquida a obrigação -do principal 

devedor" 

Art. 822. Não sendo limitada, a fiança compreen-

derá todos oS acessórios da dÍvida principal, inclusive 

despesas judiciais, desde a citação do ficidor. 

as 

Art. 823. A fiança pode ser de v_alor inferior ao 

da obrigação principal e- coritraída em condições menos onero -

sas. Quando exceder o valor da _dÍvida, ou for mais onerosa 

que ela, não valerá senão atê ao limite da Obr-igação afia~ 

çada. 

Art. 82lt. As obrigações nulas não são suscetí

veis de fiança, exceto se a nulidade resultar apenas 'de i!:_ 
capacidade pessoal do devedor. 

Parágrafo Único.- Esta exceção não abrange -o ~ 

so de mútuo feito a menor. 

Art. 825. Quando alguém houver de dar fiador,o 

credor não pode Se!" ObrigadO a aceitá-lo, se rião for peSSOa 

idônea, domiciliada nb Município, onde tenha de prestar 

fiança, e não possua bens suficiente-s para cümpi"iÍÓ a obrig~ 

cão. 

Art. 826. Se o fiador se tornar insolvente, 

incapaz? poderá o credor exigir que seja substituÍdo. 

Seção II 

Dos efeitos da fiança 

Art. 827. O fiador demandado pelo pagamento da 

dÍvida tem direito a exigir, até coil'feStação da Üde,que s~ 

jam primeiro executados os bens do devedor. 

Parágrafo Único. O fiador' que alegar o benefí

cio de ordem,a que se refere este artigo,deve nomear bens 

do devedor, si tos no mesmo_ mun_ic_ípio, livres e desembarga -

dos, quantos bastem para solver o débito. 

Art. 828. Não aproveita este benefício ao fiã.-

dor: 

Se ele o renunciou expressamente. 

II - Se se obrigou como principal pagador, ou 

devedor solidário. 

III - Se o __ devedor for insolvente, ou falido. 

Art. 829-. A ~fiança conjuntamente prestad.:i a um 

so deb~to por mais de uma pessoa importã o COmpromisso de· ss: 

lidarieda.de entre elas, se decla!"adamente não se reservarem 
o benefÍcio de divisãO-.-----

Parãgrafo único. Estipulado este benefício,cada 

fiador responde unicamente pela parte que, em proporção, lhe 

couber no pagamento. 

Art. 830. Pode também cada fiador taxar, -no COQ 

trato~ a parte da dÍvida que toma sob sua responsabilidade,e, 

neste caso, não- será obrigada a ffiais. 

Art. 831. O fiador, que pagar integralmente a 

dÍvida, fica sub-rogado nos direitos do credor; mas só pod~ 

rã demandar a cada um dos outros fiadores pela respectiva ~

ta. 
Parágrafo único. A Parte do fiador insolvente 

distribuir-se-á pelos outros. 

Art .. 832_. 0_ ~devedor responde também perante 

fiador por todas as perdas e danos que este pagar, e pelos_ 

que sofrer em_razão da fiança. 

Art. 833. O fiador tem direito aos juros do d~ 

sembolso pela taxa estipulada na obrigaçãO -prinCipal, e, não 

havendo taxa convenciOnada, aos juros legais da mora. 

Art, 834. QuandO o- credor, sem justa causa, d~ 

-morar a execução iniciada contra o devedor, pOderá o fiador 

promover-lhe o andamenj:o. 

Ar:t. 835. O fiador_- poderá exonerar-se da fian

ça que tiver assinado sem limitação de tempo, sempre que 

lhe convier, ficando, porém, obrigado por todos_ os efeitos 

da fiança, durante sesse!Lta dias após a notificação do cre

dor. 

Art. 836. A obrigação do_ fiador passa-lhe aos 

herdeiros; mas a responsabilidade da fiança se limita ao 

tempo decorrido até a morte do fiador, e não pode ultra-pas

sar ãs forcas da herança. 

Seção III 

Da extinção da fiança 

Art . 8 3 7 • O fia dor pode opor ao credor as ex c~ 

çÕes que lhe forem pessoais, e as extintivas da obrigáção 

que competem ao dev~d<;>r .Princ_i!lal~ se não provierem simple_! 

mente- de- _incapacidade pessoal, salvo o caso do mútuo feito 

ã pessõa menor. 

Art. 8 3 8. O fiador, ainda que solidário, fica

rã desobrigado: 

- Se, sem consentimento seu, o credor con 
ceder moratõri·a ao devedor. -

II - Sé, por fato do credor, ·ror impossível 

a Sub-rogação nos seus direitos e-prefe!"ênciaS, 

III - Se o credor, em pagamento da dÍvida,acei_ 

tar amigavel.mente Oo devedor objeto diverso do ciue este era 

obrigado a lhe dar, ainda que depois venha a pe!"dê-lo por 

evicção. 

Art. 839. Se for invocado o benefício dã excu! 

sã-o e -o devedor, retardando-se a execução, cair em in-solVêQ 

cia, fi<?a!"â exonerado o fi_a.dor que o invocou, provando que 

os bens por ele indicados eram, ao tempo da penhora, sufic_! 

entes para a solução da dÍvida afiançada. 

CAP!TULO XIX 

l?_A 'Í'RAN~A~~O 

Art. 840. t l!citO aos interessados prevenirem, 

ou te;minarem o--lit.Lgi;;- mediante concessões mútuas. 

Art. 841. SÓ quanto a direitos patrimoniais de 

ca.râter privado se permite a transação. 

Art. 842. A_transação far-se-á por E!scriturapll_:··

blica, nas obrig"ações em éiue a lei- o exige, ou· por instt>um~ 

to particular, nas em que ela o admite. Se recair sobre d_! 

reitoS coritestados em juízo, será feÜa por escritura públ.f. 

ca, ou por termo nos autos, assinado pelos transigentes 

homologado pelo juiz. 

Art. 843. A transacão interpreta-se restritiv~ 
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mente. Por ela não se transmitem, apenas se declaram ou r~ 

conhecem direitos. 

Art. 844. A transação não aproveita, nem pr>ej!:! 

dica senão aos que nela intervierem, ainda que· digd. reSpei

to à coisa indivisível. 

§ 19 Se for _concluída entre o credOr e o devedor 

desobrigará o fiador. 

§ 29 Se entre um dos credores solidários e ô de

vedor, extingue a obrigação deste par.i- com os outros credo-

§ 39 Se enfi'€: um dos devedores solidários 

credor, extingue a dívida em relação aos co.:.aevedOres .~--

Art. 845. Dada a eviccão da coisa renunciada por 

um dos transigentes, ou por ele transferida à outra pal"te, 

não l:'evive a obrigaçãO extinta ·pela transacão; máS -ao evi~

to cabe o direito de reclamar perdas e danos. 

Parágrafo ún1cci. Se- um -d-oS~ "'fraris1.iet1fes--ãcfqUírir~ 

depois da transação , novo direi t6, s·obre a CoíSa --reriUTtcia

da ou transferida, a transac;io feita nãO ~6 in'ibirã de- exer

cê-lo. 

Art. 846. A transação concernente a obrigações 

resultantes de delito não pe:t"'ime a acão penal pÚblica. 

Art. 847. !: admissivel, na transação, a penã co_!! 

vencional. 

Art. 848. Sendo nu_la qualquer das cláusulas da 

transação, nula sel:'á esta. 

:Parágrafo único. Todavia, qua:não ãtr-an'sãç-ão-\reE 

sar sobre diversos direitos contestados, independentes e_!!. 

tre si, o fato de não prevalecer em relação á. um, não prej~ 

dicará os demais. 

Art. 849. A transacão sô se anUla por dolo, co~ 

ç_ão., ou erro essencial qUanto ã pessoa ou coiSã_ __ _c_ó~nt_r_oversa. 

Parágrafo único. A transação não se ànuTa - - por 

erro de direito a respeito das qUestões que foram objeto de 

controvérs:i.a entre as partes. 

Art. 850. t nula a transacão a respeito dO liti_ 

gio decidido por sentença passada em julgado, se dela nãõ 

tinha ciência algum dos transatores, ou quando, poi- título 

ulteriormente descoberto, se verificar que nenhum deles t!__ 

nha direito sobl:'e o objeto da transação. 

CAP!TtJLO XX 

DO COMPROMISSO 

Art. 851. As pessoas capazes de contratar pod~ 

rão louvar-se, mediante compromisso·, em árbitro -ou árbitros 

que _lhes resolvam as pendências judiciais- ou ·-extY>ajUdic:L.3.is. 

Art. 852. Não se a·dmi te comp:i:--omis-56- pà.-:r>i -a-- ~S01u 

cão de queStões de est-adO, cfe"--direito peSS-oal dEt fariiília ·~ 
de outras que não tenham carãter estritamente patriin6nial. 

Art. 853. Se as partes se fizerem representar p:r 

procurador, deverá este ter poderes especiai-s. 

Art. 854. Admite--se nos contratos a-cf"âUsula co!!! 

promissÓria, pela qual as partes convencfonem subm'eter qu~ 

quer divergências a juizo arbitral. Neste caso, deVerão 

indicar desde logo o árbitro ou árbitros. Se e-steS-não PE 
derem se:t:'vir, e as partes não-acordarem em outros, ficará 

sem efeito a cláusula. 

Art. 855. A despeito da cláusula comprorrtissôi>Tã, 

poderá o interessado submeter a questão a justiça comum,qUe 

será a competente, se o réu nã-o excepcionar. 

T!TULO VII 

DOS ATOS UNILATERAIS 

CAP!TULO I 

DA PROMESSA DE -RECOMPENSA 

-Art. 856. Aquele 'que, por anúncios pÚblicost sei 

comprometer a re-Compensar, ou grat-ificar, a quem preencha 

certa condiçãO, ou desempenhe certo serviço, contrai obrig~ 

cão de fazer o prometido. 

Art. 857. Quem qUer' que, nos termos do artig_o _a!!· 

te cedente, fizer o serviço, ou satisfizer a condição, ainda 

que não pelo interesse da promessa, poderá exig:i.x' a reco!!! 

pensa estipulada. 

Art. 858. Antes de prestado o serviço, ou preen

chida a condição, pode o_ promitente revogar a promessa, CC.!!_ 

tanto que o faça com a ~esrn.a publicidade. Se, porém,houver 

assinado prazo ã execuÇãO -da tarefa, entender-se-ã que re 

nuncia o arbítrio de retirar, durante ele, a oferta. O can_ 

didatt:?_ de boa fê, que houver feito despesas__,_ terá -direito a 

reembolso. 

Art. 859. Se o- ato contemplado na promessa for 

praticado por mais de um indivÍduo, terâ direito à -recompeg 

sa o que primeiro o executoU~ 

Art. 860. Sendo simultânea a execução, a cada um 

tocará quinhão igual na recompensa. Se esta não for di vis,! 

vel, conferir-se-á por sor-teio, e o que obtiver a coisa d~ 

rã ao outro. o valor de seu quinhão. 

Art. 86J.. Nos concursos que se abrirem com pr,2 

messa_ pÚblica de recompensa; é condicãõ essencial, para v~_ 

lerem, a fixação de um prazo~ observadas também as disposi

ções dos parágrafos seguintes. 

§ 19 A decisão da pessoa nomeada, nos anúncios, 

cano juiz,- o :briga os interessados. 

§ 2'? Em falta de pessoa designada para julga!' o 

mérito dos trabalJ:los, que se apresentarem, entender -se - á 

que o promitente se reservou essa função. 

§ 39 Se os trabalhos tiverem méritO ig"ual, proc~ 

der-se-â de acordo com os arts. S59 e 860. 

Art. 862-. As obras pl:'emiadas, nos concursos de 

que trata o artigo anterior, só ficarão pert:_encendo ao pro

mitente, se assim for estipulado na publicação da promessa. 

CAPÍTULO Ir 

DA GESTÃO DE NEG6CIOS 

- Art. 863. Aque:re que, _sem a1J__torizacão -do intere~ 

sado, intervém na gestão dé-negó6i0 alheio, dil:'igi-lo-â s.! 

gundo o ii1t8-resse e a vontaCfe preSumível de seu dono, ficã.ndo 

responsável a este e ãs pessoas com que tratar. 

Art. 864. Se a_gestão foi iniciada contra a vonta

de manife"sta ou -presumível dO interessado, respondel:'á o ges 
ter- até peiOs casos fortuitos, não Provando que teriam sobre: 

vindo, ainda quando se houvesse abatido. 

Art. 86-5. -HÕ caso do artigo antecedente, se os Pr'.! 

juízos da gestão excederem o seu proveito, poderá o dono do 

negócio ex.igir que' o gestor reStítua -a-s coisas ao estado ant~ 

rior, ou o i-ndeili.Ze dà" díftú>enca-. · -

Art. 86-6. Tanto que ser possa, comuniC2lrá 0- gestor 

ao dono do negócio a gestão-, que- ã.ssumiu, aguardando-lhe 

-resposta, se da espera não l:'esul tar perigo. 

Art. 867. Enquanto o doilo não providenciar, velará 

o gestor pelo negOcio, até O levar a cabo, -esperando, se aqu.! 
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le falecer durante a gestão, as instruções dos herdeiros, sem 

se descuidar, entretanto, das medidas que o caso reclame. 

Art. 868. O gestor envidará toda sua diligência h~ 

bi tual na administração do negócio? ressarcindo ao dono todo 

o prejuizo resultante de qualquer -culpa na gestão. 

Art. 869. Sé o gestor se fizer substituir poY. o~ 

trem, responderá pelas faltas do substituto? ainda ·que seja 

pessoa idânea, sem prejuizo da ação, que a ele, ou ao dono do 

negócio, contra ela possa caber. 

Parãçafo único. Havendo mais de um gestor, será !P 
lidãria a sua responsabilidade. 

Art. 870. O gestor responde pele caso fortuito, 

quando fizer operações arriscadas, ainda que o do~o costu

masse fazê-las, ou quando preterir interesse deste por ~ 

mor dos seus. 

Parágrafo único. Não obst.inte, querendo o dono 

aproveitar-se da gestão, será obrigaCJ.o a indenizar o ges 

ter das despesas necessárias, que tiver feito, e dos pr~ 

juízos ? que por causa da gestão? houver sofrido. 

Art. 871. Se -õ negócio for utilmente administr~ 

do, cumprirá ao dono as obrigações contra: idas em seu home, 

reembolsando ao gestor as despesas necessárias ou úteis 

que houver feito, com os juros legais, desde o desembolso. 

Responderá, ainda, pelos prejuizos que este houve_r s-ofrido 

por causa da gestão. 

§ 19 A utilidade, ou necessidade, da despesa, ~ 

preciar-se-á não pelo resultado obtid0:-inas Seliundo as ci!:, 

cunstâncias da ocasiãO em que se fizerem. 

§ 29 Vigora o disposto neste artigo; ainda quag 

do o gestor, em erro quanto ao "dono do negócio, der a o~ 

tra pessoa as contas da gestão. 

Art. 872. Aplica-se, outrossim, a disposição do 

artigo antecedente, quando a gestão se proponha acudir a 

prejuízos iminentes, ou redunde em proveito do dono do n~ 

gócio, ou da coisa. Mas nunca a indeniZação ao gestor e~ 

cederá em impor1:ância as vantagens obtidas com· a gestão. 

Art. 873. Quando alguém, na ausência do -indiví.:.. 

duo obrigado a alimentos, por ele os prestar a quem se d~ 

vem, poder-lhes-ã reaver do devedor a importância, ainda 

que este não ratifique o ato. 

Art. 8 71+. Nas despesas do enterro, proporcionadas 

aos usos locais e ã condição do falecido, feitas J?Or tercei

ro, podem ser cobraQ.as da pessoa que teria a obrigação de _! 

limentar a que veio a falecer, ainda mesmo que esta não t~ 

nha deixado bens. 

Pãrâgrafo único. Cessa o disposto neste artigo e 

no antecedente, em se provando que o gestor fez essas despe

sas com o simples intento de bem-fazer. 

Art. 875. A ratificação pura e-·!:dmples·do dono do 

negócio retroage ao dia do começo da gestão, e produz todos 

os efeitos do_ mandato. 

Art. 8 7 5. Se o- dono do negócio, ou da coisa, desa 

provar a gestão, por contr~ria aos seus interesses, vigorari 

o disposto nos arts. 864 e 865, salvo o estatuido nos arts. 

871 e 872. 

Art. 877. Se os negÓCios alheios :forem conexos ao 

lÕ gest-or, de tal arte que se não possam gerir separadamente, 

:1aver-se-â o gestor por sócic:i daquele, cujos interesses ageg 

.::iar de envolta com os seus. 

Parágrafo único. Neste caso, aquele, em cujo ben~ 

f.Ício interveio o gestor, só é obrigado na :t:'azão das vanta

gens que lograr. 

CAP!TULO III 

DO PAGAMENTO INDEVIDO 

Art. 878. Todo aquele que recebeu o que lhe não 

devido fica obrigado a restituir. A mesma obrigação in 

cumbe ·aO que recebe divida condicional antes de cumprida , ; 

condi~ão.· 

Art. 879. Ao que voluntariamente pagou o indevi

do incuinbe a prova de tê-lo feito por erro. 

Art. 880. Aos frutos, acessões, benfeitorias e 

deteriorações sobrevindas ã coisa dada em pagamento indevi

do, aplica-se o d'isposto neste CÓdigo sobre o possuidor de 

boa ou de má fê, conforme o caso. 

Art. 88.L Se aqUele ql:l~ indevidamente recebeu um 

imóvel o tiver alienado em boa fé, por título oneroso, res

ponde somente pelo preço recebido; mas, se obrou de mâ fé, 

além do valor do imóvel? responde por perdas e danos. 

_ P_arágrafo úriico. Se o imóvel se alheou por t!tu

lo gratuito, ou se, alh~ando-se por título oneroso,obrou de 

mã fé _o terce~ro adquirente, cabe ao que pagou por erro 

direit<? de reivindicação. 

Art. 882. Fica isento de restituir pagamento :i:!!_ 

devido aquele que, recebendo-o por conta de dívida verdade! 

ra, inutilizou o titulo, deixou prescrever a pretensão ou a 
b~iu mão das garantias que asseguravam seu direito; mas ;; 

que pagou dispõe de ação regress:i.va contra -o verdadeiro de-: 

vedar e seu fiador. 

Art. 883. Se o _pagamento indevido tiver consisti 

do no , desempenho de obrigação de fazer ou para eximir-se da 

dé. -não fazer, aquele que recebeu a prestação fica na obriga 

cão de indenizar o que a cumpriu, na medida do lucro obtid~. 
Art. 881+. Não se pode repetir o que se pagou pa 

ra solver dÍvida prescrita, ou cumprir obrigação judicial : 

mente inexigível. 

Art. 885. Não terá direito à repetição aquele 

que deu alguma coisa para obter fim ilicito, imoral,ou proi 

bido por lei. -

Parágrafo único. Neste caso, o que se deu rever

terá em faVor de estabelecimento local de beneficência, a 
critério do juiz. 

CAP!TULO IV 

DO ENR!QUECIMENTO SEM CAUSA 

Art. 886. Aquele que, sem justa causa, se enri -

quecer ã custa de outrem, será obl'"'igado a restituir o -inde

-vidamente auferido, feita a atualização dos valores monetá

rios. 

Parágrafo Único. Se o enriquecimento tiver por 

objeto coisa determinada? quem a :recebeu é obrigado a resti 

tu.Í-la. Se a coisa não mais subsistir, a restituição se f:;: 
rã pelo valor do bem na época em que foi exigido. -

Art. 887. A restituição é devida, não SÓ quando 

não tenha havido causa que justifique o enriquecimento, mas 

também se esta deixou de existir. 

Art. 888. Não caberá a restituição por enriquec,! 

mente, se a lei conferi~_ ao lesado outro~ meios para se re~ 

sarcir do prejuizo sofrido. 

T!TULO VIII 

DOS TÍTULOS DE CRtDITO 

CAP!TULO I 

DISPOSIÇOI:S GERAIS 

Art. 889. O título de crédito, documento necess,! 
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rio ao exercício do dire_i to li terai e autõnomO- nele Cõntido, 

somente produz efeito _quando preencha os requisitos da lei. 

Art. 890. A omissão de qualquer requisito legal, 

que tire ao esc:t"ito a sua validade como titulo de créàito , 

não implica a invalidade do negóciO j-urÍdico que lhe deu 2. 

rigem. 

Art. 891. Deve o titulo de cr"ê"dft"o conter a data 

da emissão, a indicação precisa dos direitos que confere ,e, 

por Último, a assinatura do emitente. 

§ 19 :e à vista o ti.tuio de crédito __ que nãO cont~ 

nha indicação do vencimento. 
§ 29 Considera-se lugar de emissão e de pagamen

to, quando não indicado, nci-"titulo, o domicilio do emitente. 

Art. 892. COnsideram-se não escritas no ·título a 

cláusula de juros, a proibitiva de endosso, a eXcll.idE(nte de 

responsabilidade pelo pagamento ou por d"espesas; a que di! 

pense a observância de termos e formalidades prescritas, e 

a que, além âos limites fixados em lei, exclua ou restrinja 

direitos e obrigaçõeS. 

Art. 893. O titulo de crédíto, incompleto ao te!!!: 

po da emissão, deve- s-er preenchido de conformidade com os ~ 

justes realizados. O descumprimento de tais ajustes pelos 

que deles participaram, não constitui mot-ivO de--Oposição ao 

terceiro portador, salvo se este, ao adquirir o título, t.f. 

ver agido de má fé. 

Art. 1394. Aquele que, sem ter poderes, ou exce -

dendo os que tem, lan9a a sua assinatura em titulo de crédi: 

to, como mandatário ou repreSentante de outrem, fica pe! 
soalmente obrigado. Pagando o título, teni ele os mesmos .9j. 
rei tos que teria o .suposto mandante ou representado. 

Art. 895. A transferência do títulO de crédito 

implica a de todos os direitos que lhe são inerentes. 

Art. 896. O portador de titulo representativo de 

mercadoria tem o direi to de transferi-lo, de conformidade 

com as normas que regulam a sua circulação, Ou di receber !!:. 
que la independentemente de quaisquer formalidades, além da 

entrega do título devidamente quitado. 

Art. 897. Enquanto o título de crédito estiver em 
circulação, só ele podeii'ã" ser dado em garantia, ou---ser o:bj~

to de medidas judiciais~ e não, separadamente, os direitos 

;:,u mercadorias que representa. 

Art. 898. O título de crédito não- pOde ser revi!:!, 

di.cado do portador que o adquiriu de b_oa fé e na conformid~ 

de das normas que disciplinam a sua circulação. 

Art. 899. O pagamento de título de crédito, que 

contenha obrigação de pagar soma determinada, pode ser g~ 

rantido por aval. 

Parágrafo único. 1: vedado o aval pa:r>cial. 

Art. 900. O aval deve ser dado nO Verso ou no an 

verso dO p!'ÓpJ?iO tÍtulo • -

§ 19 Para a validade do aval, dado no anverso do 

titulo, é suficiente a simples assinatura do avalista. -

§ 29 ConSidera-se rião escrito o aval cancelado. 

Art. 901. O avalista equipara-se ãquéle Cuj-Ó no 

me indicar; na falta de indicação, ao emitente ou devedo; 

final. 

§ 19 Pagando o titulo, tem o avalista ação de r,i 

gresso contra o seu avalizado e demais coobrigados an teriO-
res. 

§ 29 Subsiste a responsabilidade do :ava-Íi;ta~~i!! 
da que nula a obrigação daquele a quem se equipara, a menos 

que a nulidade decorra de vicio de forma. 

Art. 902. O aval posterior ao vencimento produz 

os mesmo; efeitos do anteriormente dado. 

Art. 903. Fica validamente desonerado o devedor 

-que paga título de crédito ao legítiino portador, no venci -

mente, sem oPosição, salvo se agiu de má fé. 

P_arãgrafo Único. Pagando, pode o devedor> exigir 

do cre-dor, além da entrega do titulo, quitação regular. 

Art. 904. Não é o credor obrigado a receber o pag~ 

mente .. antes do vencimento do título. Aquele que o paga,antes 

do vencimento , fica responsável pela validade do pagamento. 

S 19 No vencimento, não pode o credor> recusar pag~ 

mente, ainda que parcial. 

§ 29_ No_ cai_o de paga~ento parcial, em que se não .2 

pera a tradição do titulo, além- da quitação em separado,outra 

deverá ser firmada no próprio titulo. 

Art. 905. Salvo disposição--diVersa em lei especial, 

t"'egem-se os titules de crédito pelo disposto neste CÓdigo. 

CAP!TULO II 

DO T!TULO AO PORTADOR 

Art. 906. A transferência de título ao portador se 

faz por simples tradição. 
Art. 907. O possuidor de título ao portador tem d.f. 

__ reito_ ã pr_§!_stacão _l!_ele __ indica.da, _Tnediant_e a sua simples apre-

sentação ao devedor. 
Parágrafo únic(). A prestaçãO é devida ainda que o 

títülo tenha entrado em circulação cõriti>a a vontade do emite,!! 

te. 

Art. 908. O devedor sé poderá opor ao portador e~ 

ceção fundada em direito pessoal , ou em nulidade de sua obrf 

gação. 

Art:. 909. t nulo o título ao portador emitido sem 

autorização- de lei _especial. 

Art. 910. O possuidor de título dilacerado, porém, 

identificável, tem direito a obter' dõ emitente a substitui

ção do anterior, mediante a restituição dO primeiro e: o Pi! 

gamento das despesas. 

Art. 911. O proprietário, que perder ou extraviar 

titulo, ou for dele injustamente desapossado, poderá obter 

novo titulo em juízo, bem como impedir sejam pagos a outrem 

capital e rendimentos. 
Parágrafo único. O pagamento, feito antes de ter 

ciência da acãd referida neste artigo, exonera o .devedor, 

salvo se se provar que ele tinha conhecimento do fato. 

CAPITULO III 

DO T!TULO A ORDEM 

Art. 912. O endosso deve ser lançado pelo endos

sante no verso ou anverso do próprio título. 

§ 19 -PÕde o endossante designar o endossatário • 

Para a validade: do endosso, dado no verso do título, é s~ 

ficiente a simples ·as-sinátura do endossante. 

§ 29 A transferência por endosso completa-se com 

a tradição do ti tu lo. 
§ 39 Considera-se não escrito o endosso cancela

do, total ou parcialmente. 

Art. 913. Considera-se leg:!'timo possuidor o po!: 

tador do t!tulo ã orci'em com série regular e ininterrupta de 

endossos, ainda que o Ültimo seja em branco. 

Parãgrci.fo único. Aquele que paga o título está _!?. 

brigado a Verificar a regularidade da Série de endossos, mas 

não a aiitentlcidaàe- daS- asdnatuioas. 

Art. 9_14. Considera-se não escrita no endosso qual 
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quer condição a que o subordine o endossante. 

Parágrafo ÚniCo. t! nulo o endosso parcial. 

Art. 915. O endossatário de endosso em branco pode 
mudá -lo para endosSO em-preto, -completando_;o com o seu nome 

ou de terceiro; pode endossar novame-nte o título, em branco 

ou em preto; ou pode transferi-lo sem=-novo e-ndosso. 

Art. 916. Ressalvada cláusula expressa em co·ntrá -

rio, constante do endosso, não responde o endossante pelo cu!!: 

primento da p:r>estaçã-o- constante do título. 

§ 19 Assumindo responsabilidade pelo pagamento, o 

endossante se torna devedor solidário. 

§ 29 Pagando o título, tem o endossante ação de r~ 

gresso contra os coobrigados anteriores. 

Art. 917. O devedor, além das exc-eções fUndadas nas 

relações pessoais que tiver com o portador, só· pod-erá 6por à 

este as exceções relativas ã fÕí>ma- do ·1:í tu lo --e aCi Seu- _ c9nteg, 

do literal, à falsidade da própria assinatura, a defeito de 

capacidade ou de representação no- moment_o da subscrição, e ã 
falta de requisito necessário ao exerc_!cio da- açãõ. 

Art. 918. As exceções, fundadas em relação do deli~ 

dor' com os portadores precedentes, soment_e __ poderão ser' por> ~ 

le opostas ao por>tador, se este, ao adquirir õ título, tiver 

agido de má fé. 

Art. 919. A cláusula constitutiva de mandato, -lan

çada no endosso, confex>e ao endossatário o exercíciO dos -di

reitos inerentes ao ti:tulo, salvo reStriÇão expressamente e~ 

tatuida. 

§ 19 O endos.sat~rio de endosso-mandato Sõ pode en 

dossar novamente o titulo na qualidade de pz'õEúi>adõr~ com os 
mesmos poderes que r>e_cebeu. 

§ 29 Com a mot>te ou a superveniente incapacidade 

do endossante, o endosso-mandato não pex>de eficácia. 

§ 39 Pode o devedor opor ao ·endossatário de endO~ 

ao-mandato somente as exceçÕes que tiver contra o endossante. 

Art~ 920. A cláusula constitutiva:-·ae PérihOr-, la~ 

yada no endosso, confere ao endossatário o exercício dos di, 

reitos inerentes ao título. 

§ 19 O endossatário de endosso-penli.Or só pode en 

dossar novamente o titulo na qualidade de procul"ador. 
§ 29 Não pode o devedor opor ao enâossatãriO de 

endosso-penhor as excec;:ões_ que tinha contra o endossante,sa_! 

vo se aquele tiver agido de má fê. 

Art. 921. A aquisição de título ã ordem, por' melo 

diverso do endosso, tem efeito de cessão ciV11. 

Art, 9 2 2. O endosso posterior ao vencimento pro

duz os mesmos efeitos do anterior. 

CAPiTULO IV 

DO T!TUL_O NOMINATIVQ 

Art. 923. t! título nominatiYo o emitido em favor 

de pessoa cujo cQ:nste no registro do emitente. 

Art. 924. 'rr'ansfere-se o- título nominativo medi

ante__ term_o, em registro do emitente, assinado pelo proprie_

tário e pelo adquirente. 

Art. 925. O título nominativQ__também pode ser 

transferido por endosso que contenha o nome do endossatário. 

§ 19 A transferência, mediante endosso, só tem ~ 

ficácia perante o ·effiit-efl.l:e, uma vez feita a competente ave!: 

bação em seu registro. O einitente pode exigir do endossat.f _ 

rio que comprove a autenticidade da assinatui:"a do endossan

te. 
§ 2<? O endossatário 7 legitiinado pOr série re~ 

lar e ininterrupta de endossos, tem o_ direito de obter a a

verbação no registro do emftente, comprOVando a autenticid~ 

de das assinaturas- de- todos os endossantes. 

§ 39 Contendo C5 titulo original o nome do primi

tivo- proprietário, tem direito o adquirente a obter do emi

tente novo· titulo, em seu nome. A emissão do novo título 

deve constar no registro do emitente. 

Art. 926. Ressalvada proibição legal, pode o t.f 

tulo nominativo ser trã.nsformado em à ordem ou ao portador, 

a pedido do propr"iei:ãrio e ã sua Custa. 

Art. 927. Fica desonerado de responsabilidade o 

emitente de boa fé que fiz.er a transferência pelos modÓs i~ 
dicados nos artigos antecedentes. 

Art. 928. Qualquer _negõcio ou medida judiCia-l,que 

tenha por objeto o título 7 só produz efeito perante o em_! 

tente ou terceiros, uma vez feita a competente averbação no 

registro do emitente._ 

T!TUi.Ó. ÍX 

DA RESPONSABILIDADE--ciVIL 

CAPITULO I 

DA OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR 

Art. 929. Aquele que, por ato il!cito (àrtS. 186 

e 187) , cãUSal:> dano a outrem, é obrigado a repará-lo. 

P.arâgrafo Ünic·o-;- -Todavia, haverã obrii.ição de r~ 

-parar o dano, inde~ndentemente de culpa, nos casos especif,! 

cados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida 

pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os 

direitos de outrem. 

ArL 930. O incapaz responde pelos prejuízos que 

causar, se as pesSoas por ele responsáveis rião tiverem obri

gação de o faz-er ·ou não dispuserem de meios suficientes. 

Parágrafo único_, ___ -8.· indenização prevista neste a!: 

tigo, que deverá ser equitativa, não terá lugar se ela pri
var do ne"cessár>i6-- õ inca pai~ ou as pessoas que dele dependem. 

Art. 931. Se a pessoa lesada, ou o dono da_ coisa, 

no caso do art. 188, n9 II, não forem culpados do perigo, a~ 

sistir-lhea-ã direito à ind"enizacão do px>ejuízo que sofreram. 

Art. 932·~- No caso do art. 18?, n9 II, se o perigo 

ocorrer por culpa de terceiro, contra: este terá o autor do 

dano ação regressiva para haver a impçrtância que tiver re_ê. 

sare ido ao lesado. 

Parágrafo único. A mesma_ ação competirá contra ~ 

quele em defesa de quem se causou o dano (a:!'t. 188, n 1ri). 

Art. 933. Ressa-lV-adoS Outros casos previstos em 

lei especial, os empre-sários indivt·duais e as empresas res

pondem pelos danos causados pelos produtos postos em circu

lação. 
Art. 934. São também responsáveis pela reparação 

civil: 

- Os pais, pelos filhos menores que estive ·

rem sob seu poder e em sua cc:_:npanhia. 

II - O tutor e o curador, pelos pupilos e cura-

telados, que se acharem naS rile"smaS'- CondiçÕes. 

II"! ..: ·a -empregador-ou comi tente, por seus empre

gados, serviçais ~ pr'epostos, no exercício do trabalho que 

lhes competir, ou em razão dele. 

IV - Os donos de hotéis, hospedarias, casas ou 

estahelecimentos, onde· se albergue por diTtheiro, mesmo para 

fins __ d.e educação, pelos seUs hÓspedes, moradores e educandos. 

V - -Os que gratuitamente houverem participado 

nos produtos do c:r>ime, atê a_ concorrente quantia. 

Art. 935. As pessoas indicadas nos ns. I a III do 

artigo a:nte.cedei1t8-, ainda que não haja culpa de sua parte, 

responderão pelos ates praticados pelos terceiros alí refer.!, 

dos. 
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Art. 936. O que ressarcir o dano cãúsado Por ou 

trem pode reaver daqueles, por quem pagOU ;-o que-houver pago,

exceto se o causador do dano for descendente seu, absoluta 0.1 

relativamente incapaz. 

Art. 937. A.responsabiUdade civil é independente 

da criminal; não se poderá, porém, questionar mais- sobre a 

existência do fato, ou quem seja o seu autor, quando esta·s_ 

questões se acharem decididas no crime. 

Art. 93B. O dono, ou detentor, do animal ressar

cirá o dano por este causado, se não provar culpa da vitima, 

ou força maior. 

Art. 939. O dono do edificio ou Const'rução re.§_ 

ponde pelos danos que resultarem de sua ruína, sEt··es-ta prO:. 

vier de falta de reparos, cuja--ne-ce-ssidade foSSe "manifesta. 

Art. 9110. Aquele que habitar prédio, õu p"arte d~ 

le, responde pelo dano proveniente das coisas, que dele ca,! 

rem ou forem lançadas em lugar indevido. 

Art. 941. G credor-~ que demandar o devedor antes 

de vencida a divida, fora dos casos em que a lei o permita, 

ficará obrigado a esperar o tempo que faltava para o venci

mento, a descontar os juros correspondentes, embç.ra esti-pu

lados, e a pagar as custas em dobro. 

A.rt. 942. Aquele que demandar por diVida já p~ 

ga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebi -

das, ou pedir mais do que for devido, ficarã obrigado a p~ 

gar ao devedor, no primeiro caso, o dol:lro do que houver c~ 

brado e, no segundo~ o equivalente do que dele exigir, sa.! 

vo se houver prescrição. 

A:t"t. 943. Não se aplicarão as penas d_os dois ar 

tigos anteriores, quando o autor desistir da ação antes de 

contestada a lide, salvo ao réu o direito de haver ind~niz~ 
ção por algum preju.i.zo que prove ter sofrido. 

Art. 944. Os bens do responsável pela ofensa -ou 

violação do direito de outrem ficam sujeitos ã r€par.3:ç:ão do 

dano causado; e, se tiver maj,s de um autor a ofensa, todos 

responderão solidariamente Pela reparaçã-o. 

Pará~afo único. são_ solidar-iamente r-e-spons-áVe-is

com os autor-es os cc-autor-es e as pessoas designadas nO art. 

934. 

Ar-t. 945, O direito de exigir reparação Ei a oDr! 

gação de prestá-la transmitem-se com a herança. 

dano. 

CAP:!TULO II 

DA INDENIZACÃO 

Ax"t. 946. A indenização mede-se pela extensão do 

Parágrafo Único. Se houver exoes.siva despropor -

ção entre a gravidade da culpa e o dano, poderã O jui.Z--red!:!: 

zir, eqtlitativamente, a indenizac;:ão. 

Art. 947. Se a v.i.tima tiver- concort"id6 culposa -

mente para o evento danoso, a sua indenização será fixada, 

tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com 

a do autor do_dano. 

Art. 94B. Se a obrigação for "indeterminada,e nãO 

houver na lei ou no contrato disposição fix&ldo- a- indeniza

cão devida pelo inadimplente, apurar-se-ã o 'vaiar·· das · pe.E_ _ 

das e danos na forma que a lei processual de_tlarmiii'ár. 

Art. 949. Se o -devedor- não puder cumprir a pre~ 

tação na espécie ajustada, substituir-se-á pelO seu valor , 

em moeda corrente. 

Art. 950. A indeniza.ção, no Caso de homic!dio~OOfl 

siste: 

T -;;.- No -pa-gãmento das _despesas com o tratamento 

-da v.i:trm.a, seu funeral e o ~uto da fam:llia. 

II - Na prestação de alimentos ãs pessoas .a quem 

o defunto os devia, levando-se em conta a duração provável 

da vida da vitima. 

Art~ 951. No caso de lesão ou oUtra ofensa ã sa§: 

de, o ofensor> indenizará o ofendido das despesas do trata -

mente e dos lucros cessantes até ao fim da convalescença, ~ 

lém de algUm outro pr>ejulzo que pl:'Ove haver sofrido. 

Art. 952. Se da ofensa resultar defeito pelo 

qual o ofendido nãO ·-possa exercer o seu of.i.cio ou profissão, 

ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização,~ 

lém ~as despesas do tratamen:to e ~~eras cessantes até ao 

fim_ da convalescença, incluirâ uma pensão correspondente -ã 
importância do trabalho, para que se inabilitou, ou da d~ 

preciaçãO que eie ~of:i:·eli. o prejudicado, se preferir, poa~ 
rã exigir qUe a- indenização seja arbitrada e paga de uma só -

vez. 

Art. 953. O disposto nos três artigos anteriores 

aplica-se também rio ·casO de üidenização devida por quem, no 

exerc:lcio de atividadê -profissional, por negliiência, impr:=. 

dência ou impe!'.i.cia, causar a morte do paciente, agravar -

-lhe o mal, causar-lhe lesão, ou inabilitá-lo para o traba

lho. 

Art. 954 • .Havendo usur-paçã-o ou esbulho do alheio, 

além da restituição da coisa, a- indenização consistirá 

pagar o valor_ das suas deteri<:n;'-ac;:õe-s e o-- devido a titulo de 

iucros cessantes. Faltando a coisa, dever-se-ã embolsar o 

seu equivalente ao prejudicado. 

Parágr-afo único. P~ra se re-stituil:> O equivalente, 

quando não exista a própria cõisa, estimar-se-:~ ela pelo seu 

preço ordinário e pelo de afei_ção, contanto que este não se 

avantaje àquele. 

Art. 955. A indenizac;:ão por injúria ou calúnia -

co:nsis.tirá na reparaçãõ- do dano que- delas resulte ao ofendi

do. 

Parágr-afo único. Se este não puder pr>ovar prejuí

zo-material, caberá ao juiz fixar, eqüitativamente, o valor 

da indenizaçãÕ, de Cõnfonltidade com as circunstâncias do C,! 

Art. 956. A indenizaçáo por> ofensa ã liberdade 

pessoal_consistirâ no pagamento das perdas e danos _que sobr~ 

Vierem. aõ ofendido.- Se este não puder provar prejuízo, tem 

aplicação o disposto no parágrafo único do ·artigo anterior. 

Parágrafo único. -cOilsúie-t.am-se ofensivos da libe.!: 

dade pessoal: 

a) O cárcere privado. 

b) A prisão por queixa ou denún-cia falsa e de má 

fé. 
c) A prisão ilegal. 

T!TULO X. 

DAS PREFER~NCIAS E PRIVId~GIOS CREDIT~RIOS 

Art. 957. Procede-se _ã declaração de insolvência 

toda vez que as d.i.vidas excedam ã importância dos bens do 

devedor. 

Art. 958. A discussão -entre -os credores pode 

v.ersar, __ quer sobre a :pr_efeJ:.ência ~ntr_e eles disputada,quer 

sobre a nulidade,- simulação, fraude-, ou falsidade das drv4_ 

das e contratos. 

Art. 959. Não havendo titulo legal ã preferên -

cia, terão os credores igual- direi to sobre os bens do de

vedor comum. 

Art. 960. Os títulos legais de preferência são 
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os privilégios e os dii"eitoS reais. 

Art. 961. Conservam seus respectivos direitos os 

credores, hipotecários ou privilegiados~ 

I - Sobre o preço do seguro da coisa gravada 

com hipoteca ou privilégio, ou sobre à indenizacão deVida, 

havendo responsável pela pei>da ou danificaÇãO ___ Cá -coisa. 

II - Sobre o valor da indenizacão, se a coisa 

obrigada a hipoteca ou privilégio for- desaprõ-ç;rrãda. 

Art. 962. Nesses casos, o- devedor do prece do 

seguro, ou da indenizacão, se exonera--pagando sem oposição 

dos credores hipotecários ou privilegiadOs. 

Art. 963. O crédito real prefere ao pessoal de 

qualquer espécie; o crédito pessOãl privilegiadO, aO si!!!. 

ples; e o privilégio" eSpecial, ao geral. 

Art. 96_4. Quando concorrl§rem aos mesmos bens, e 

por título igual, dois ou mais credores da" -m-e-sma classe e_2. 

pecialmente privilegiados, haverá entre eles rateio, pro -

porcio"nal ao valor dos respectivos créditos,- se o produto 

não bastar para o pagamento integral --de t·oaos-.-

Art. 965. O privilégio espe:c"l.al- sõ COmpreende os 

bens sujeitos, por expressa disposição de lei, ao pagame'nt6 

do crédito, que ele favorece; e o geral, todos os bens não 

sujei tos a crédito real, n€m a pri vilêgio especial. 

~----------:o.:M_~-~~6. Têm privilégio especial~ 
I -----;;.----sobre a coisa arrecadada e liquidada , o 

credor de custas e despesas judiciais feitas com a arrecada

cão e liquidação. 

II - Sobre a coisa salvada, o credor por -desp~. 

sas de salvamento. 

III - Sobre a coisa benefi-ciada, o credor por 

benfeitor-ias necessárias ou úteis. 

IV --Sobre os prédios rústicoS- Ou ui>banos, i~. 

bricas, oficinas, ou quaisquer outras construções, o credor 

de materiais, dinheiro, ou serviços para a" sua edificacão,r~ 
construção , ou melhoramento. 

V-· - Sobre os frutos agricolas, o credor por 

semeií:tes, instrumentos e serviços ã cultura, ou ã colheita. 

VI - Sobre as alfaias e ute:hsi:lioS _ d€ uso- dei 

méstico-;-"i1~;-prêdios rústicos ou urbanos, o---credor de alugu; 

res, quanto às prestações do ano corrente ·e do anterior. 

VII - Sobre os exemplares da obra existente na 

massa do editor, o autor dela, ou seus legÍtimos representa_!! 

tes, pelo créditO fundado contra aquele no cOntrato da ediçâ:l. 

VIII - Sobre o produto da colhei"ta; ·para -a qual 

houver concorrido com o seu trabalho, e precipuaffiente a qt.ia:j::; 

quer outros crê di tos, ainda que rea-is, o trd.balhador agríco

la, quanto ã- divida_ dos seus saláriOs:· 

Art. 967. Gozain de privilégio geral, na ordem- S,! 

guinte, sobre os bens do devedor: 

- O créditõ por despesa de seu funeral,fe_f 

to sem pompa, segundo a condição do finado e o costume do 

lug~r. 

II - O crédito pOr custas judiciais, ou por 

despesas com a arrecadação e liquidação da massa. 

Iri - O crédito por despesas com o luto do cÔ!! 

juge sobrevivo e dos filhos do devedor falecido, se foram 

moderadas. 

IV - O cr~dito por despesa~· com a- doença de 

que faleceu o devedor, no semestre anterior à sua morte. 

- O crédito pelos gastos ·ne-éesSâi>iOS ã ma!! 

tenca do devedor falecido e sua fam!lia, no trimestre ant.:; 

rior ao falecimento. 

VI - O c!'édito pelos impostos devidos ã Faze!! 

da PÚblica, no ano corrente e no anterior:-

VII - O crédito pelos salários dos empregados 

do serviço doméstíco--ao-â-éVe-dor, -nOs seus derradeiros seis 

meses de vid<i. 

\liii - Os demais __ créditos de privl.!êgio geral. 

Art. 968. Na remuneração do art. 967, n9 V'II,se 

inclui a dos mestres que, durante o mesmo per iodo ensina -

ra.Ifl. aos descendentes menores do devedor. 

LIVRO II 

DO DIREITO DE EMPRESA 

T1TULO I • 

DO EMPRESÁRIO 

CAP!TULO I 

DA CARACTERIZAÇÃO E DA INSCÚÇÃ.O 

Art. 969. Considera-se empresário quem exerce pr.9_ 

fissionalmente atividade econômica organizada para a prod;:. 

ção Ou a circulação· dé béris ou de serviços. 

Parágrafo ÚniCõ. Não se considera· empresário quem 

exerce profissão intelectUal, de natureza científica, liter~ 
ria ou arti:stica • ainda com o con wrso de auxiliares ou col~ 

boradores, salvo se o exercício da profissão constituir el~ 

mente de empresa. 

Art. 970. t obrigatória a inscrição do empresáriO 

no Registro das Empresas da respectiva sede~ antes do inicio 

de s_ua atividade. 

Art. 971. A inscrição do empresário far-se-á m~

diante re_querimento que contenha: 

- O seu nome, nacionalidade, domicilio~ est~ 

do civil, e, 

TI 

casado, o regime de bens. 

--A firma-, com--a respectiva assinatura aut§. 

grafa. 
III - O capital. 

IV - O obj e to e a sede da empresa. 

§ 19 Com essas indicações, a inscrição será tomada 

pór termo no livro próprio do Registro das Empresas, e -obed! 

c_erã a- númer<:>~=d_e ordem conti:nu_o para todos os empresários in~ 

~ritos. 

§ 2'? A margem da inscrição, e com as mesmas forma

lidades, serão averbadas quaisquer modificaçÕes nela ocorre!! 

tes. 

Art. 972. O empresário-, que instituir sucursal, fi_ 

lial ou il.gência, em lugar> sUjeito à· jurisdição de O\.!.tro Regi_§, 

tro das Empresas, neste deverá também inscrevê-la, com a prova 

da inscriç:5o originária. 

Parágrafo único.- Em- qualquer caso, a constitui cão 

do estabelecimento secundário deverá ser averbada no Registro 

das Empresas da respectiva sede. 

Art. 973. ·são dispenSados de ·inscrição e das re_2. 

tricões e_ deveres impostos aos empresários inseri tos: 

- O empresário rural, assim considerado o que 

eXerce atividade destinada ã produção agrícola, silvÍcola, p~ 

cuária e ou.tra:s conexas, como a que tenha por finalidade tr~ 

formar ou alienar os respectiVOS -pro-dutos, quando pertinentes 

aos serviços rurais. 

II - O pequ(_:!no empr~sário, tal como definido em 

decreto, ã vista doS segúintes elementos, considerados isola

damente ou em conjunto: 

a) Natureza artesanal da atividade. 

b) Predominância do trabalho próprio e de família-

res:. 

c} Capital efetlvamen-:::e: empregado. 

d) Renda bruta anual. 

e) CoridiÇ.Ões pe'c"uliares ã ativid"a.de, reveladoras 
da exigü-iáade da empresa exercida. 
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Art. 97lt. O empresário, cuja -atividade rural CO}_S 

ti tua sua principal profissão, -pode, observadas as formali

dades de que tratam o art. 971 e seus parágrafos, requerer 

inscrição no Registro das Empresas da respectiva sede, c~ 

so em que, depois de inscrito, ficará equiparado, para t2_ 

dos os efeitos, ao empresârio sujeito a reB;istro. 

CAPITULO II 

DA CAPACIDADE 

Art. 975. Podem exercer atividade de empresário 

os que estiverem em pleno gozo da capacidade civil e não f2, 

rem legalmente impedidos. 

Parágrafo Único. Somente se tiver dezOito arios, 

poderá o menor emancipado pelo casamento exercer atividade 
de empresário. 

Art. 976. A pessoa legalmente impedida de exeE 

cer atividade prÕpri.i de empresário, -se a ex~rcer responde

rá pelas obrigações CCiriti>aídas. 

Art. 977. Por meio de representante ou devidame!!. 

te assistido, poderá o incapciz continuar a empresa antes ~ 

xercida por ele enquanto capaz, por- seus pais ou' pelo autor 

da herança. 

§ 19 Em tais casos, precederá autorizci.cão jud_! 

cial, após exame das circunstâncias e -doS- riscos da empresa, 

bem como da conveniencia em_ continuá-la. Essa aut_orização 

pode ser revogada pelo juiz, ouvidos os pais, tutores 

representantes legais do menor ou do interdito, sem preju! 

zo dos direitos adCj_uiridos por terceiros. 

§ 29 Não ficam sujeitos ao resultàdo da eni:presa 

os bens qu~ o incapaz já possuía, ao tempo da sucessão ou 

da interdição, desde que estranhos ao acervo da-quela, de

vendo tais fatos constar do alvará que conceder a autoriZ~ 

ção. 

39 Completando o menor a idade de dezoito ~ 

nos, poderá ser autorizado pelo juiz a assumir a direção 

da empresa, ouvidos os pais, ou o represehtante legal. A 

autorização implica emancipação. 

Art. 978. Se o representante ou ·assistente do 

incapaz for pessoa que, por--disposição de lei, não puder ~ 

xercer atividade de empresãrl.o, nomeará~ coní à aprovaç:ãc 

do juiz, um ou mais gerentes. 

§ 19 Do mesmo modo será nom'eado gei>ente em t2 

dos os casos em que o juiz entender ser- conveniente. 

§ 2-9 A aproVaçãô dô ·jUiZ não e"X1me _o· re:Presen -

tante ou assistente do menor ou do interdito da responsabl; 

lidade pelos a tos dos gerentes nomeados. 

Art. 979. A prova da emancipa:çãci-:-e da autoriza 

cão do incapaz, nos casos do art. 977, beln como- a de even

tual revogação desta, será inscrita oU averbada no Regi~ 

tro das Empresas. 

Parágrafo únic_o. _ O uso· da nova firma caberá,co_!! 

forme o caso, ao gerente; ou ao representante do incapaz; 

ou a este, quando puder ser autorizado. 
Art. 980. Faculta~se aos cônjuges contratar soei~ 

dade, entre si ou com terceiros, desde que não te.nham casado 

no regime da comunhão universal de bens, ou no da separaCão 

obrigatória. 

Art. 981. O empresário casado pode, sem necessi~ 

de de outorga conjugal, qualquer que seja o regime de bens , 

hipotecar ou alienar os imóveis que lhe são prÔprios e os a_:! 

quiridos no exercício da sua atividade. 

Art. 982. Alêm de no Registro Civ.il, -serão arqu.:í."

vados e averbados, no Registro das Empresas, os pactos e d~ 

olarações antenupciais do émpresârio, bem como o t!tu-lo de 

doao;:::ão, herança, ou legado, de bens clausulados de incomuni-

PÇI.bilidaO~ ou inalienabilidade. 

Art. 983. A sentenÇa, que decretar ou homologar a 

separação judicial do empresário, bem como o ato de reconci

liação não podem ser opostos a terceiros antes de arquivados 

:!.. averbados no -~egistro das Empresas. 

TITULO II 

DA SOCIEDADE 

CAPITULO ONICO 

DISPOSIÇOES GERAIS 

Art. 98lt. Celebram contrato de sociedade as pe~ 

soas que reciprocamente se obrigam a contribuir, com bens ou 

serviços. para o exercício de atividade econômica e a part..!, 

lha, entre s_i, dos resultados. 

Parágrafo único. A atividade pode restringir-se 

ã realizaçãO- de uril. ou ·má.l.S negõdios determinados. 

Art. 985. Salvo as exceções expressas, conside

ra-se empresária a sociedade que tem por objeto o exerci -

cio de ãtivida:de própria de empresário sujeito a registro 

(art. 970); e, simpLes, as demais. 

Parágrafo ÚnicO-~ Independentemente de seu obje

to, considera-se empresária a soc"iedade por ações; e, Si,!!!: 

ples, a cooperativa. 

Art. 986. A sociedãde empresária deve _consti -

tuir-se segundo um dos tipos regulados nos arts. l0lt2 a 

1092;. a sociedade simples- pOde_ constituir-se de conformida

de com um desses tipos, e, não O fazendo, subordina-se ãs 

normas que l]l.e são próprias. 

Parágrafo Único. Ressalvam--se as disposiçÕes ~ 

cernentes ã Sociedade em conta de participação e ã cooper~ 
ti v a, bem como as constantes de leis especiais que, para o 

exel?c_Ício de certas at~vidades, imponham a constituição da 

sociedade segundo determinado tipo. 

Art. 987 .___ _A sociedade que tenha por objeto o .!::_ 

xercício de atividade própria de empresário rU:ral e seja 

constituída, ou transformada, de acordo com um dos tipos 

de sociedade empresári~, pode, com as formalidades do art. 

971 e s_eus parágrafos, requerer inscrição no RegiStro das 

Empresas da sua sede, caso em que, depois de inscrita, fi

cará equiparada, para todos Os_ efeitos, ã sociedade empre-

sária. 

-Parágrafo út1ico. Emb~l-a já coilstituida a socied~ 
de segundo um daqueles tipos, o pedido de inscrição se · s~ 

bordinará, no qUe for aplicável, ãS normas que regem a· traiE 
formação. -

Art. 988. A sociedade adquii-e personalidade jurl 

dica com a inscricâo, no regiStro próprio e na forma da lei~ 
dos seus ates constitutivos (arts. 45 e 1.1_50). 

SUBl'!TULO I 

DA SOCIEDADE NAo PERSONIFICADA 

cAPITULO I 

DA SOCIEDADE EM COMUM 

Art. 989. Enquant-o não ínscritos os atas consti
tutivos, r-eger..:.se-á a sociedade, ex ce-to a por ações em erga 

nizaç.ão, pelo disposto neste Capítulo,- observadas, subsidi~ 
_ riamente e no que com ele forem compatíveis, as normas da 

sociedade simples. 

Art. 990. Os sócios, nas relações entre si 

com terceiros, somente por escrito podem provar a existen -

cia da sociedade, ~as os terceiros podem prová-la de qua_!. 
quer modo. 



046 Terça~feira 26 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) -SUPLEMENTO Junho de 1984 

Art. 991. Os bens- e dÍvidas sociais constituem 2_a 

trimônio espeCial, de que os sóCioS- São titUlár8S em comum. 

Art. 992. Os bens sociais "respondem--pelOs- atõs de 

gestão praticados por qUalqu-er -doS sóCiOS--;==·s-ã1Vo- pacto e!! 

pressa limitativo de poderes, que somente terá efiêâcia co!}_ 

tra o terceil:'o que o conheQa ou deva conhecer. 

Art. 993. Todos os sócios respondem :solidária- e _! 
limitadamente pelas obrigações sociais, excluÍdo do benefí -

cio de ordem, previsto no art. 1027, o que tratou pela soei~ 

dade. 
CAP!TULO II 

DA SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO 

Art. 994_. Na s-ociedade em conta de participação ,a 

atividade constitutiva âo oDjeto social é exercida unicamen

te pelo sócio ostensivo, em seu nome individuál e s·on · sua 

própria e exclusiva responsabilidade-;· participando os demaiS 

dos resultados correspondentes. 

Parágrafo único. Obriga-se perante terceira· tão --

-somente o sócio ostensivo; e, exclusivamente perante e~ 

te, o sócio participante, nos termos do contrató social. 

Art. 995. A constituição da sociEiàãde- em·-conta d€ 

participação independe de qualquer formalidade: __ e pode provar

-se por todos _os meios de direi to. 

Art. 996. O contrato social produz efeito Somente 

entre os sócios, e a eventual inscriçãõ- de· seu instrumentO em 

qualquer registro não confere personalidade jurídica ã soei~ 
dade. 

Parágrafo úril.Co·.- -Sem prejuízo do direito de fis

calizar a gestão dos negóci-os so"ciais, o· ·sõCiO ~~participant"e 

não pode tomar> parte nas relações do sócio"- O-stensivo com 

terceiros, sob pena de respon"der solidiariamente com este p~ 

las obrigações em que intervier-. 

Art. 997. A contribuição do sõC.íci~- participante 

constitui, -coin a do sócio oste-nsl:Vo, patr>:Lmõni"o-- eSpeCiaY~'õ~-

jeto da conta de participação, relativa aOs negócios s_2 

ciais. 

§ lQ Essa especialização patrimonial somente pr_2 

duz efeitos em relação aos sócios. 

2Q A falência:- do só-ci-o ostensivo acarreta a 

dissolução da sociedade e. a liquidaçã-o !la·-re_s_p_e-ctiva conta, 

cujo saldo constituirá crêdfto quirogrãfâM-6. 

§ 39 Falindo o sócio participan-tê, o----contrato -s.2 

cial fica sUjeito às norrilã.s ___ qi.le regUlam-os efeitos da falê[! 

cia nos contratos bilaterais do falido. 

Art. 998. Salvo estipulaçã-o em contrário, 

cio ostensivo não pode admitir novo sócio sem o_ conseritimeE_

to expresso dos demais. 

Art. 999. Aplica-se à sociedade-E!m Conta de pa.!: 

ticipacão, subsidfariamente e no qüe--Com -el.a: for compatível, 

o disposto para a sociedade simples. A sua liquidação re

ge-se pelas normas relativas ã prestação d·e·'contas, na for

ma da lei processual. 

Parágrafo único. Hav_e_ndo_ maiS de. __ um SóCio- osten

sivo, as_ respec"tivas contas serão prestadas· e julgadas 

mesmo processo. 

SUBT!TULO II 

DA SOCIEDADE PERSONIFICADA 

CAP!TULO I 

DA SOCIEDADE SIMPLES 

Seção I 

Do contrato social 

Art.l".OOO. A sociedade constitui-Se mediante con

trato escrito, particular ou pÚblico, que, além- de ciâuSU:laS 

estipuladas pelas partes, menc1onara ~ 

- O nome, -nacionalidade, estado civil, profi~ 

são e residência dos sócíos, se pessoaS físicas, e a fTrma 

ou a denorriinação, naciOTialida:de e sede dos sócios, se jurldf.

ca·s. 

II - -A denominaç-ão, o objeto, a sede e o prazo 

da sociedade. 

III - a· capital da sociedade, expresso ein moeda 

corrente, podendo compreender qualquer espécie de bens, sU~ 

cetíveis de avaliação pecuniária. 

IV - A---quota de cada sócio no capital social,-

o-- modo de realizá-la. 

- As prestações a que se obriga o sócio, cuja 

contribuição consista ein serviços. 

VI -- As pessoas físicas incumbidas da administr~ 

cão da sociedade, e seus poderes e atribuições. 

VII - A pa:r-:tiqipação de cada sóciO nos lucros e 

perdas. 

Parágrafo Úniqo. t i_neficaz em relação a terce~ 

ros qualquer pacto separado, Contrário ao disposto no in.ê, 

tr1.1mento do contrato. 

Art. l..UOl. Nos quinze dias subseqüentes ã sUa 

cons"tituicão, deve a sociedade requerer a inscrição do co!! 

trato social no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do 1.9_ 

cal de sua sede (art. 1.150).. 

.§ lC2 O pedido de inscrição será acompanhado do 

instrumento auten.ticado do contrato, e, se algum sócio n~ 

le houver sido l:'epresentado por procUrador, o da respecti

va p-rocuração, bem como, se for o caso, da prova de autor;!;_ 

:z.ação da auto:t.'idade competente. 

§ -29 Com todas as indicações enumeradas no art..f. 

go anterior, será a inscrição :tomada por-termo no livro de 

!='egistro próprio, e· obedecerá-a ri.úmero de ordem continuO 

p~ra todas as socieda?es inscrita~. 

Art.l-002. As modificações -do contrato social , 

que_teriham por objeto mat~ria i_n_dicada no art. 1000, deper:. 

- -dem -do consentimento de todos os sóci_os; as demais podem 

ser de.c_ididas. por maioria ãbSOlU.ta de votos, se o contrato 

não determinã:r a -necessiàaàe de deliberação unânime. 

Par.igrafei úD.-ico. Qualquer modifiCação do contr~ 

to _s_ocial será averhada, cumprindo-se as formalidades pr~ 

vistas no artigo precedente. 

Art.l.DD3. A Soc"""iedad·e simples que instituir S.!! 
cur~al;· fUiaT ou~ agência, em lugar sujeito ã jurisdição de 

outro- RegistrO Civil daS- Pessoas JurÍdicas • neste deverá 

tambê~_~nsc:::_e:r~-l_a_,_ c-om a prova da inscrição originária. 

Parágrafo único. Em qualquer caso, a constituição 

da suc.ursal, filial ou agênCia deverá ser averbada no Reg is--.: 

tro Civil da respectiva sede. 

Seção II 

:ÓO_s -direít-às e ·-õb:d~gà.ç"õeS dos sócios 

Art. 1.004. As obr-igações dos sócios começam ime -

diatamente com o contra_~?-~ _se este não fix_ar outra data, 

termfnam ·quanâo, liquidãda à. sociedade, se extinguirem as 

responsabilidades ·sociais-. 

Art. 1.005. 0- sócio não pode ser substituído no ~ 

xercício das .suas funções, sem o consentimento dos demais s§ 

ciOs," expresso em mo_dificaçã_o -do_ co_ntrato social. 

Art.l-006. A cessão total ou parcial de quota,sem 

a correspondente modificação do contrato social com o canse!! 

time_nto dos demais sócios, não terá eficácia quanto a estes 

e ã sociedade. 

Parágrafo único. Até dciiS -anos depois de aVerbada 

a méld{{iC-ação do -contratO, responde o ced€-nte solfcf.3.riame::nte" 
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com o cessionário, perante a sociedade e terceiros, pefas ~ 

brigaç:Ões que tinha, como sÓcio. 

Art. LOOL Os sócios são_ obrigados, na forma 

prazo-·previ-stos, às contribuiçõ_es estabelecidas no contrato 

social. O que deixar de fazê-lo, nos trinta dias seguirites 

ao da notificação pela_ sociedade, responderá perante esta p~ 

~o dano emergente da mora. 

Parágrafo Único. Verificada a -mora;-pOàe!'â a mai:9. 

ria dos demais sócios preferir', ã inderiJ.zação;-a exclusão do

sócio remisso, ou reduzir-lhe a quota ao montante já realiz~ 

do, aplicando-se, em ambos os casos, o disposto no § 19 do 

art. 1034-. 

Art. 1.008. O sócio que, a título de.qti'óta social, 

transmitir domínio, posse ou uso, responde pela eVi'cção; -e 

pela solvência-dCf-dev"FdOr~· o -que ·tr=ânStérir ·-crédito. 

Art. 1.009. O sócio, cu.ja contribufc;:-ão consista em 

serviços, não pode, ·salvo convenção em contrário, empregar -

-se em atividade estranha ã sociedade, sob pena de -ser priv_! 

do de seus lucros, e excluído dela. 

Art. LOlO. Salvo estipulação em cOntrârfo, o Só

cio participa dos lucro-s e das perdas, na proporção das res

pectivas quotas, mas aquele • cuja contribuição consiste. 

serviços, somente participa dos lucros, na proporção da m§. 

dia do valor das quotas. 

Art. 1,011. t nula a estipulação contratual que 

exclua qualquer sócio" de participar dos lucros·-e aas ':Peiida:S~ 

Art. 1.01"2. "A-~distribUiOãO de lucros ilíCitOS _ou 

fictícios acarreta responsabilíd<ide solidãZ:.J:a dos administr,ê_ 

dores que a realizarem e dos sócios que os" re-celSéFéin: Co'rih€:
cendo ou devendo c~nhecer-lhes a ilegitimidade. 

Seção III 

Da administração 

Art. 1,013~ QuandO, por lei ou pelo coritrato so 

cial, competir aos sócios decidir sobre os tiegôêfos ·da so -

ciedade, as deliberações serão tomadas pai> maioria de votos, 

contados segundo o valor das quotas de cada um. 

§ 1<2 Para formação da maioria _absoluta Sâo nece~ 

sários votos correspondentes a mais de metade do ciap'ital. 

§ 2<2 Prevalece a decisão sUfragada por maior n,§, 

mero de sócios no caso de _empate, e, se este persis-tir, d~ 

cidirá O juii. 

§ 39 Responde por perdas e danos o sócio que,ten 

do em alguma operaçãci"--fnteresse contrário ao da sociedade , 

participar da deliberação que a aprove graças a seu voto. 

Art. 1.014-. O administ!'ador da sociedade _deverá 

, ter, no exe!'cÍciO de suas funçõeS, o -cuidado e a diligência 

que todo homem ativo e pt'obo costuma empregar na administr~ 

cão de seus prÓprios negócl.o~f.-

§ _1<2 Não podein Sei'-ádfiiinistradores, além das pe~ 

soas impedidas por lei especial, os condenados a perta que 

vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos pÚblicos; 

ou por> crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborn~ 

concussão, peculato; ou c·ontra a economia popular, a fê pQ 

blica, ou a propriedade. 

§ 29- Aplicam-se, no que couber, ã atividade dos 

administradores as disposições cOncet'Ilentes ao mandato. 

Art. 1.015. O administrador, nomeado por instru -

menta em separado, deve averbá-lo ã margem da inscricão dã. 

sociedade, e pelos ates que praticar, antes de requerer a 

averbação, respOnde pessoal e solidariamente com a socied.e_ 

de. 

Art. l.Ol6. A administração d.i sOCiedãde---; · nada 

dispondo o contrato social, compete disjuntivamente a cada 

um dos sócios. 

§ 1'? se a _a~istracão competir disjuntivamen-_ 

te a Vâ~ios administradores, cada um pode impugnar opera -

ção preten"dida por ·outro, cabeildo a decisão aos sócios,por 

maioria de votoS. 

§ 29 Responde por perdãs e danos perante a so -

ciedade o administrador que realizar operações, sabendo ou 

devendo saber que estava agindo o:-.m desacordo com a maioria. 

Art-. 1 .. 011-. Nos a tos de -competência conjunta d~ 
váriOs ·administradores, torna-se necessário ~ concurso de 

todos, salvo rt;;,s casos U~g'entes, em que a omissão--oo tar

danç.a das providências poSsa ocasionar dana irreparável ou 

grave. 

Art.L.Ol8. No silêncio do contrato, os adminis

t~aQ.Qres podem pt'aticai"- todos os atas pertinentes ã gestão 

da sociedade. Não constituindo objeto social? a on8!'ac;:ão 

Ou a verià.a -de ·oens imóVeis deipeilde do que decid·ir a mai_2 

i>l.a dos sôcios. 

Parágrafo único. O excesso por parte dos admi -

nisl.rador€s somente pode ser _oposto a t-ercei!'os,se ocorrer 

pelo menos uma das seguintes ,hipóteseS--: 

a) Se a limitação de podeires estiver inscrita oo 
av-erbada no registro pt'Õprio da sociedade. 

b) _Provando-se que era conhecida _do terceiro. 

c)"" Tratando-se de op€i>açã0 -evídentemeute êsi:ra

nha aos negócio-s da 'sociedade .. 

--· Art. L019. Os administradores respondem solida

riamente pe!'ante a sociedade e os terceiros prejudicados , 

por culpa :r:to desempenho de suas funçÕes. 

Art. 1.020# O àdminist!'ador que, sem conse.::'l.timen 

to escrito dos sócios, aplicar c!'édito ou bens.-sociais, em 

proveitC? _ p!'Óprio ou ·cte ter'cei!'os, ~erã de restituí-los ã 
sociedade, ou pagar o eqUivalente, com todos os lucros re 

sultantes, e, se houver prejuízo, por eles também respond~ 

!'â. 

Parágrafo único. Fica sujeitO às mesmas sanções 

o administrador que, tendo em qualquer oPeração interesse 

contrário ao da sociedade, tome parte na ·correspondente d~ 

liberação. 

Art. 1.02L Ao administradoii é vedado fa:zer - se 

substitui!' -no e,xerc.i:cio de suas funçÕes, sendo-lhe, entre

tanto, facUltado, noS limites de -seus poderes, constituir 

rriáíl.-datários- da sociedade, especificados no instrumento os 

.atas e operacões que pÕdE!:l:-ãO pratiC.iY.. 

Art. 1.022. São irrevogáveis os poderes do 

cio investido na administração por cláusula expres~a 

s.§ 
do 

contrato social, salvo justa causa, reconhecida judicial -

mente , a pedido de qualquer dos sócios. 

Parágrafo Único. São -revogáveis, a todo -tempo 

os- poderes conf"ei>idos a sócio -por ato separado, ou a quem 

não seja. sócio. 
Art. 1.023. Os administradores são obrigados a 

prestar aos sócios contas justificadas de sua administra

;ão, .e apresentar-lhes? anualmente, o inventário, bem co 

mo o balanço patrimonial e o de resultado ec-onõmico. 

Art. 1.024-. Salvo_ estipulação que determine ~ 

peca própria,- o sócio Pode·, -·a- qualquer- tempo, examinar os 

livros e documentos, e o ·estado da caixa ~ da carteira da 

sociedade. 

Seção IV 

Das relações cOiri -ter'Ceirros 

Art. 1.025. A sociedade adquire direitos, assu

ob!'iga.cões e procede judicial.llle-ntEi, .por meio de adminÊi 

tradoreS com poderes especiais, ou, não os havendo, por 
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intermédio de qua-lquer admiriist-rador.· ·· 

Art. 1.026. Se o·s bens da sociedade não lhe c_Q 

brirem as dividas, respondem os sócios pelo- saldo, na pr_2 

porção em que participem das perdas socia.l.s, salvo- c1âus!! 

la de responsabilidade solidária. 

Art. 1.027. Os bens partic_ular>es _dos sô.eios não 

podem ser executados por dividas da socieda_d_e, senão d! 

pois de executados os bens sociais. 

Art. L028. O sócio, admitido em sOáiedade já 

constituída, não se exime das dÍvidas sociais anteriores 

ã admissão. 

Art. 1.029-. O Credor pa"rticula:r de- sócio pode-, 

na insuficiência de outros bens do devedor·,--fazer ·recair a 

execução sobre o que a este couber nos lucros da soc_ieda-d"e, o 

ou na parte que lhe tocar em liquidação. 

Parágrafo único. Se a soeiedadé não estiVB):; diS -

solvida, pode o ·c-redor requ'eire·r a· liêiüid·a-çãÕ da quota dõ- d~ 

vedar, cujo valor, apurado na fOrma-do art. =1~03:4-, será de

positado em dinheiro, no juízo da execução, "ãté três m·éses 

após aquela liqui_dação. 

Art. 1~030. Os ·herdeiros do cônjuge de sócio;·- ou o 

cônjuge do que se separou judicialmente-,-- não podem exigir 

desde logo a parte que lhes couber na quota social, mas co.:2 

correr à divisão periódica dos lucros, até que se-· i"io:iúid€ a 
sociedade. 

Seção V 

Da resolução da sociedade erri relação a um-·sôcio 

Art. l~oaJ.. No caso de morte de sóCio, ÜqUidaf.-se
á sua quota, salvo: 

- Se o contrato dispuser diferentemente. 

II - se· os sócios- remanescentes optarem peld 

dissolução da sociedade. 

III - Se, por ac01:"do com os herdeiros, regular-se 

a substituição do sócio falecido. 

Art. 1.032. Além dos cas·os pr'e"vis{Os na lei ou no 

cont:r>ato, qualquer s·óc-io pode retirar-se dâ -soci.Eidá-de;se de 
prazo indeterminado, mediante notificação ãos d€!mais SóciÕs, 

com ant.ecedência mínima de dois meses; se de pr-aio ·determi 

nado, provando judicialmente justa caLJsã: 

Parágrafo único. Nos -trinta dias· subseqUentes ã 
notificação, -põdeiDoS- demais sócioS 6ptal:'l p;e-la dísSoluCãO da 

sociedade. 

Art.l.033. Ressalvado o disposto no art. 1007 .e 

seu parágrafo único, pOde o sõCio ser· exclui' dó judicialmen

te, mediante iniciativa d-a maioria dõs demais s'-õcios, por 

falta grave no cumprimento de suas obrigações, ou, ainda, 

por incapacidade superveniente. 

Parágrafo único. Será de plierio dii-eito exCluído 

da sociedade o sócio declarado fal:Í:do, ou _aqUele cuja quota 

tenha sido liquidada nos termos do parágrafo único do art. 

1029. 

Art.l.034. Nos casos em que a sOciedade r~ 

solver em relação a um sôcio, o valOr' da s·ua quota, consíd~ 

rado pelo montante efetivamente realizado, liquidar-se - ã, 
salvo disposição contratuãl em cõntrâ:r>io, cO-rii. bã.-Se na s_itu~ 

oão patrimonial da sociedade, ã data àa resoluçã.o, ver>ific~ 
da em balanço especialmente levantado. 

§ H O capital social sofrerá a- -c:orresporldE!nte ~ 

dução, salvo se os demais sócios suprirem O -Valor da quota. 

§ 29 A quota liquidada -será paga em- diriheiro, no 

prazo de três meses, a partir da llqúfdã"Çãõ~-s.:il~;-o ·acOrd-o,

ou estipulaoão· contratual em contrário. 

Art. 1,035. A retirada, exclusão ou morte do s_§_ 

cio, não o exinle, ou a ·s-eus herdeiros, da responsabilidade 

pelas Obrigações sociais-- anteriores, atê dois anos após ! 

ve"rbada a resoluÇãO da sociedade; nem nos dois primeiros 

casos, p-elas posteriore·s e em iguãl prazo·;- enquanto não 

- se requerer a averbação. 

rer: 

Seção_ VI_ 

Da dissolução 

Ar-t~ 1.036. DisSolve-se a sociedade quando oco.;:: 

-O vencimento do pr~zo de duração, salvo ___ _ 

se, ~encido este e sem oposi~ã~ de sócio, não entrar a so 

_ ciedade _em liquidação,: caso _em que Se prorroga,6'á Por tem:-

po ·indE!'términ~do. 

I.I - O consenso unânime dos- sõcios. 

III -_A_ delib~çãO- ~os Sõ6l..o'S, _P6r maioria aE_ 
sq_luta, na sociedade de prãzo indeterminado. 

~ - A ·falta de pluralidade de sócios, não ~ 
constituida no- :Prazo de- seis meses. 

- A extinção, na fOrma da lei, de autoriz~ 

cão para funcionar. 

Art.l.037. A so-ciedade pode ser dissolvida j~ 

dicialmente, a- requerimento de qualquer do-s sócios ,quando: 

- Anulada a sua constituição. 

II - Exaurido o fim social, ou verificadll. 

sua _-inexeqUibilidade. 

Art .1. 038. a contrato- pode prever outras ca!:!_ 

sas de dissolução, a serem verificadas judicialmente quan 

do contestadas. 

Art. 1..039. Oc_orrida a dissolução, cumpre aos admi:_ 

nis.tradores prOvidenciar imediatamente a investidura do li 

quidante,- e restringir a:_ gestão própria aos negócios ihadiã-· 

veis, vedadas novas operações, pelas quais responde:r>ão sol_! 

dária e ilimitadamente. 

Parágrafo Ún"i'éo. Dissolvida de- pleno direito a s.2. 

ciedade, pode o sóCio requerer-, desde logo, a liquid"ação j!:!_ 

dicial. 

Art. L040. Ocorrendo a hipótese prevista no art. 

1036, n9 V, o Ministério PÚblico, tão logo lhe coim.inique a 

aut:oridad_e~ competente, promoverá a:_ liquidação judicial da S,2 

ciedade, se os administradores não o tiverem feito nos trí!! 
ta diaS segUintes ã peZ..da ·dã. -autorização·, ou se o sócio não " 

houver exercido a faculdade assegurada no parágrafo único dO 
art-igo "ãriteciedente. 

ParágrafO único. C-aso o Ministério PÚblico não 

promova a liquidação judicial da sociedade~ n-os quinze dias 

subseqUentes ao -recebimento da comunicação, a autoridade o::!,ll 

petente para conceder a autorização nomeará interveritor, c-om 

poderes para !-equerer a medida e administrar a sociedade até 

que seja nomeadO o liquidante. 

Art-_- l.on. Se não es-tiVer deSignado no coíitrato 

soCial, o liquidante será eleito por CÍ~liberação ·das ·;ócios, 

pode.;do a·· ~sCe>1ha rec"ã:i.r- em Pessoa estranha ã sOciedade. 

§--:-ú o- liquidante pode ser -destituído: a todo 

tempo: 

a) Se 8leita· Peia forina pr>evista neste artigo , -

mediante deliberação· do~ sóciOS. · 

b) Em qualquer caso, por v~a judicial, a requer,! 

menta de um ou n;_aiS sócios, oco:r>rendo j-usta causa. 

§ · ZV A liquidâçiâo da soCieda9e Se processa de 

conformidade com o disposto no Capitulo J:X, deste' Subtítulo. 
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CAP!TULQ II 

DA SOCIEDADE EM N'OME COLETIVO 

Art. 1.04-2. Somente pessoas fÍsicas pOdem tomar 

parte na sociedade em nome colet5.vo, respondendo todos 

sócios, solidária e iiiinitadamente, pelas -obrigações 

c ia is. 

Parágrafo único. Sem prejuízo dessa responsabili:_ 

dade perante terceiros, podem os sócios, no ato constituti

vo, ou por unânime con-ve-n-Ção posterior, limitar, -entre- si, 

a responsabilidade de cada um. 

Art.l.04-3. A sociedade em nome coletivo se rege 

pelas normas deste Capítulo e, no que seja omisso, pelas c:!o 

Capitulo pi'ecedente. 

AI't .1. 044-. O contrato deve mencionar, alérn das 

indicações I'efei'idas no art. 1000, a -firma social. 

Art .1.- 04-5. A administração da sociedade compete 

exclusivamente a sócios, sendO o uso da firma, nos limites 

do conti'ato, pl:'ivativo dos que tenham os necessãrios pod~ 

Art. ~.046. Q_ credor particulai' de sóciO não pode, 

antes de dissolver-se a socie-dade, Pretender -ã--D:qUTdacão da 

quota do devedor. 

Parágrafo Único. Poderá, entreta-nto, fazê-lo qua!! 

do: 
a) A sociedade bou\l.el:' sido prorrogada tacitamente. 

b) Tendo ocorrido prol:'rogação contratual, for ac9: 

lhida judicialmente opõSTÇão ao credor, levantada no p:Pazo 

de tl:'ês meses, contado da pub-licação do ato dilatório. 

Art. 1.047. A soci€.daâe. se diSsolv"e Cre pleno direi 

to por qualquel:' das causas enumeradas no al:'t. 1-036, e, e!!!_ 

presâria, também pela deClaração da falência. 

CAPÍTULO III 

DA SOCIEDADE EM COMANDJ:TA S!MPLES 

Art. 1'.048. Na sociedade em comandita simples t,g 

roam parte sócios de duas categorias: os comanditados, pes

soas físicas, responsáveis solldá:ria e ilimitadamente pelas 

obrigações sociais; e õs cõtnandit:ários, obi>l.ga.dos Somente~ 

lo valor de sua quota. 

Pal:'ágrafo Único. O contrato deve discriminar 

comanditados e os comanditãrios. 

AI't. 1.049. Aplicam-se à sociedade effi -comartdita 

simples as nor'mas da socieãade em nome coletivo, no que f,g 

rem compatíveis com .as deste Capítulo. 

Parágrafo único. AOS- 6-omànditados cabem osmesmOS 

dii'eitos e obrigações dos sócios da sociect"ade em-nome colet! 

Art. 1.050. Sem prejuizo da faculdade -de pat't:ic_! 

par das deliberações da sociedade e de lhe fiscalizar as 2 
peracões, não pode o comanditãrio praticar qualquer ato 

de gestão. nem ter o nome na firma social, sob Pena de fi_ 

car sujeito às responsabilidades de sócio comariditado. 

Parágl:'afo único~ ---Pode, entretanto, o -cOmanditâ

rio ser constituído pro-curador da sociedade, para negõcio 

determinado e com poderes especiais. 

Art. 1.051. Somente após averbada a· modif!Cação 

do contt'ato, produz efeito, quanto a terceiros, a diminui

ção da -quota do -cõmandifãrio:o em conseqUência- de ter sido 

reduzido 0 capital social, sempre sem prejuízo dos cred,9_ 

res pl:'eexistentes. 

Art. 1.052. O sócio comanditârio não é ObrigadO 

ã reposição de luc:i>os recebido_s de boa fê e de acordo com_ 

o balanço. 

Parágrafo Único. Dim.ínuÍdo o capital social por 

perdas supervenientes, não pode o comanditário 

quaisquer lucros, antes de reintegrado aquele. 

receber 

Art. 1.053. No caso de morte de sócio comanditâ

rio, a fl:Oc:i,ed<!-de, salvo dispóSição do contrato, continuará 

seus--sucessores, qUe designarão quem os r~i!presl::!nte. 

Art. 1..054, Disso1v_e-se de pleno dil:'eito a soei~ 

dade: 

- Por qualquel:' das causas previstas no art. 

104-7. 

II - Quando por mais_ de seis meses pel:'durar a 

falta de das categorias de sócio. 

Parágl:'afo Único. Na falta de s9cio comandi 1:ado, os 

comanditários nomearão administrador provisório para prati, 

cal:', durante o período referido no n9 II e sem assumir a CO_!! 

dição de sócio, os atas de administl:'ação. 

CAPÍTULO IV 

DA SO CI_!:DADE LIMITADA 

Secão I 

Disposições preliminares 

-Ari:. 1.05·5: Na s_~ciedade limitada, a responsab~li

dade de cada sócio ê l:'estrita ao valai' de sua quota, mas t~ 

dos respondem solidariamente pela integral-ização do capital 

social. 

Art. 1.056. A sociedade limitada rege-se, nas omi§_ 

sões deste Capítulo, pelas nol:'mas da sociedade simples. 

AI't. 1.057. O contrato mencionará, no que couber, 

as indicações do al:'t. l_OOO,e, se for o caso, a firma social. 

Seção II 

Das quotas 

Art. l~os-a. o_ capital social diVide-se em quotas, 

iguais ou desiguais, cabendo uma ou diversas a -cada sócio 

mas, em qualquer caso, -as· primitivas são distintas das post~ 

riol:'mente adquiridas. 

§ 19 Pela exata estimação de bens confei'idos ao 

capital social, respondem solidariamente todOs os sócios. 

§ 29 t vedada contribuição que consista em pre!. 

tacão de sel:'viç_os. 

Art. 1.059. A quota é._indivisível em relação ã S,.S! 

ciedade, salvo para efeito de tl:'ansfel:'ência, caso em que 

observará o disposto no al:'t. 1.060. 

§ 19 No_ caso de condomÍnio de quota, os direitos 

a ela inel:'entes_ somente podem ser exercidos pelo condômino 

representante, Ou pelo inventariante do espólio de sócio f~ 

l~cido. 

§ 29 Sem preju!zo do -dispOsto no art. 1.055, 

cQn_dôminos de quota indivisa respon~em _ solidal:'iamente pelas 

prestaÇões necessárias ã sua integralização. 

Art. 1~0-60. Na omissão do contrato, o sócio pode 

ceder sua quota, total ou parcialmel}.té, a quem seja sócio , 

independentemente de audiência dos outros, ou a estranho , 

se não hÕuver oposição de titulares de mais de um quarto do 

capital s-ocial. 

Pal:'ágl:'afo únicO. A cessão tel:'â eficácia quanto ã, 
sociedact'é é terceiros 1 inclusive para os fins do parágrafo 

único do art. Loas, a partir da .a.verOaçâo do :respectivo-

instl:'umento, subscrito pelos sÓcios anuentes. 

Àl:'t. 1.061. N~o integralizada a qu_ota de sócio -I'~ 

misso:- os_ ~~tro_s sócios pod.em, sem prej_uízo do disposto no 

art. !,007 e seu_parágrafo único, tomá-la pal:'a si ou transf~ 

ri-ela a estranhos, excluindo o prirríi t:ivo titular e devolve.!!: 
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do-lhe o que houver pago, ·deduzidos os juros da mora, 

prestações estabelecidas no contrato mais as despesas. 

as 

Art. 1.062. Os sÕcios Serão obrig"adâs ã reposl"çãO 

dos lucros e das quantias retiradas, a qualquer título, po§_ 

to ·autorizados pelo contrato, quando tais lucros ou quan

tias se distribuírem com prejuízo do capital. 

Seção III 

Da administração 

Art.l.063, A sociedade limitada é administrada 

por uma ou mais pessoas designadas no contrato social ou em 

ato sep~!'~çlo .. 
Parágrafo único. A adm.in_i_si;_rp_ção atrÍbpÍda no 

contrato a tpdos os s_ócios não se estende de pleno direito 

aos que posteriormente aS_.quiram essa qualidade. 

_.hrt--.-l·:lf6~. Se o contrato permitir administradores 

estranh~s ã sociedade, a sua designação depender·ã da apr-ov~ 
ção da unanimidade dos sócios, enquanto o Capital não estf 

ver integralizado; ou, apôs a integralização, dé votOS COE. 

respondentes, no mínimo, a três quartos dele. 

Art.l. 065. 0- administrador __ ~~~signado em ato sep~ 

rado investir-se-â no carg_o mediante· termo çle posse no l.f. 

vra de atas da adminj.s_tl:'ação-. 
,~ §--rçr·-~s-~ --~·-termo não fó:i' ass_in.3.d0 nos trinta dias 

SE;g;'f~~es à designação_, _esta Se 'tor-narâ- s·em efeito. 

~ 2\?_.---Nos de:z. dias seguintes ao ·da investidura,d~ 

ve o adffii~"listrador requerer seja averbada sua nom~a.ção- no· 

REgistro das Empresas, mencionando o seu nome_, nacionali-dade, 

estado civil, residência, -o- ato e a data da nomeação e o pr~ 

zo de gestão. 

Art. 1.065. O exercíCio do cargo de administrador 

cessa pela destituição; a todo tempo, do titulai:>, ou pelo 

término do pra:to se, fixado no contrato ·ou em ato ·separado , 

não houver l:'econdução. ---
§ 1'i' Tratando-se_de sôCio nomeado no contrato, a 

destituição somente se "opera com- a -aprovação" de 'titulareS de 

quotas correspondentes, no mínimo, -·a três quartos. do capital 

social. 

§ 29 A cessação do exercíCio do cargo- de···adminis

trador deve se!' âVerbada no Registro das Empresas, mediante 

requerimento apresentado nos dez dias seguintes ao da oco:: 

rência. 

§ 39 A renúncia de administrad6"r torna-se eficaz, 

em relação à sociedade, desde o momento em que esta toma c.9_ 

nhecimento da comunicação -escrita do renunciante; e, em r~ 

1-ação a terceiros, apôs a averbação e publicação. 

Art. 1.067. O uso da firma ou denominação social 

é privativo dos administradores que tenham os necessários p2_ 

deres. 

Art. 1.068. Ao término de càda..exe.rc"Ici.o social, 

proceàer-se-â ao levantamentO -do inventái-lo-;~ dO- b"ã.lanço P.§!; 

trimonial e do de ·re-sultado económico. 

Seção IV 

Do conselho fiscal 

_ Art. 1.069. Sem prejuízo dos põderes dã_ assembléia 
dos sócios, pode o contrato instituir conSelho" fiScal cO!!! 

posto de três ou· mais membros e respectivos -suplentes, s§. 

cios ou não, residentes no PaiS, ·eleitos na· assembléia a

nual prevista no art. 1~081, nÇ I. 

§ 19 Não podem fa:z.er parte do co-nSelnO fiscal, 

além dos inelegiveis enumerados no § 19 do cf:f>t. 1014 ,os me~ 

bras dos demais órgãos da sociedade ou de outra pOr ela CO!! 

trolada, os empr·egado_s de quaisquer delas ou dos respecti -

vos administradores, o cônjuge ou parente destes atê o ter.:.. 

ceiro grau. 

"§ 29 t assegurado ao; sócios dissidenteS, que r~ 
presentarem pelo menoS Um quinto do capital social, O dire_! 

to de eleger, separadamente, um dos membros do conselho fi~ 

cal e o respectivo suplente. 

Art. 1.070. O meinbriO ou sUplente eleito, assinan

do termo de posse TavJ:ia.do no l:iVro de atas e pareceres do 

conselho fiscal, em que-- se mencione o seu nome, nacionalid~ 

de, estado civil, r-esidência-e a· data da escolha, ficará i!} 

vestido nas suaS- f_unçõe$; que exerCerá, salvo cessação ant~ 

rior, atê- ·a subsiaqtlente-asS€mblêia anual: 

Parágrafo único. Se o termo -não for asSiitado nos

trinta dias seguintes ao da eleição~ esta se tornará sem ~ 

feito. 

Art. 1._071. A remuneração dos membros do conselho 

fiscal Serâ ·fixada, anualmente, pela assembléia dos sócios 

que os eleger. 

Art. 1.072. Além de outras atribuições deter'mina

das na lei ou no contrato social, aos membros do conselho 

fiscal incumbem, inâ-iviaUã.l ou Conjuntamente, os deveres s~ 

guintes: 

i- - Examinar, pelo .-nienos trimestralmente, os 

livros e papéis da sociedade e o estado da caixa e da cai>t-ef 

ra, devendo os administradores ou liquidantes prestar-lhes as 

i!tformações solicitadas. 

II - Lavrar no livro de atas e pareceres do co-!!._ 

selho fiscal o resultado dos exames referidos no n9 I deste 

artigo. 
III - Exarar no mesmo livro e· apresentar' ã - aS

sembléia anual dos sõcios- parecer sobre os negócios e as op~ 

rações sociais- do exerci:ciO em que servir'em, tomando por b~ 

se o balanço patrimonial e o de resultado econômico. 

IV -.-Denunciar ·os erros, fraudes ou crimes que 

descobrirem, sugerindo providências Uteis ã sociedade. 

- Convocar a assembléia dos sócios se a dir~ 

teria retardar por mais de um mês a sua convocação anual, ou 

sempre que ocorram motivos graves e urgentes. 

VI - Praticar, durante o período da liquidação 

da_ sociedade, os ates a que se refE!re este artigo, tendo em 
vista as disposiÇões esp~ci~i~-- reg~iadoras da liquidação. 

Art. L073. AS" .a.trihuições e poderes confer'idos p~ 

la lei ao cónsel"hO fiscal não podem ser outorgados a outro 
Órgã_o __ da_ socíe_dad_e, e a responsabilidade de seus membros ob~ 

dece à regra que define a dos administl:'adores (art. 1.019). 

Parágrafo Único. O conselho fiscal poderá esco

lher para assisti-lo no exame dos livros, dos balanços e das 

contas, conta"bilis_ta legalmente habilitado, mediante remune

ração aprovada pela asserilblêia dos sócios. 

Seção V 

Da assembléia dos s.ócios 

Art. 1.074. Dependem da deliberação dos sõcios, !! 
lêm de outras matérias indicadas na lei ou no contrato: 

- -A- aprovação das contas da administração. 

II ---A deSignação dos administradores, quando 

feita em ato separâdo. 

III - A destituição dos administrãdores. 

IV ~ _O modo de sua remuneração, quando não e§_ 

tabelecido no contrato. 

V - A modificação do contrato social. 

VI - A incorporação, a fusão e a dissolução da 

socied"ã.-de, ou -a cessa:Ção do estado de liquidação. 

VII - A nomeação e destituição dos liquidantes e 

o ju!gamento das suas contas. 
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VIII - O pedido de concordata. 

Art. 1.075. As delibe:rações dos sÕc:iOS serão tom~ 

das em assembléia, convOcadã pelos ã.dministradores-;-nos c~ 

sos previstos em lei ou no -cont't'atO. 

§ 19 Dispensam-se as formalidades de convocação 

pr'evistas no art. lJ.-52, § 39, quando todos os sóCios comp~ 
reçam ou se declarem, por escrito, cientes do local, data , 

hora e ordem do dia. 

§ 29 A assembléia se torna dispensável quando t.2_ 

dos os sócios decidirem, por escrito, sobre a ffiátéria que 
dela se't'ia ·objeto. 

§ 39 No caso_ do n9 VIII do artigo precedente, os 

administradores, se houver urgência e com autorização de_ ti: 

tulares de mais da métade do __ capital soc"ial, pOdem reqUerer 

concordata preventiva. 

§ 49 As deliberações tomadaS- de conformidade com 

a lei e o contrato vinculam todos os sócios, ainda _que a.!:!. 

sentes ou dissidentes. 

Art. 1.076. A assembléia- pode -também ser convoca-

da: 

- Por sócio, quando os admirlistradoreS re-tar<

darem a convocação, por mci.is de dOis meses, nos casos pr~ 

vistos em lei ou no contrato, ou por titulares de mais de 

um quinto do capital, quando não atei-:tdidO, no prazo de oito 

dias, pedido de convo-cação fundamentado, com indicação das 

matérias a serem tratadas. 

II - Pelo conselho fiscal, se houver~ nos casos 

a que alude o n9 V do art. 1.072. 

Art. 1.077. -A aSsembléia dos sócios instala-se o:m 
a presença, em primeira convocação, de titUlares de três 

quartos, no minimo, do capital social, e, em segunda, com 

qualquer número. 

§ 19 o só-cio pode ser represe:ri.tado na- 'ã:Ssembléia 

por outro sócio, ou por advogado, mediante oU:t_orga de mand~ 
to com· especificação- dos ates autorizados. O instrumento 

será levado a registro, juntamente com a ata. 

§ 29 Nenhum sócio, por si ou na condi"Ção de ma!!:. 

datârio, pode votar matéria que lhe diga-respeito diretam~.!! 
te. 

Art.l.078. A .issemblêia será presidida e secret~ 

riada por sócios escoihidos entre os presentes. Dos traba

lhos e deliberações será lavrada, no :}..ivro de atas da asse_!!! 

blêia, ata assinada pelos membros da mesa e por· sÓcí'os · pa_!: 

ticipantes da reunião, quantos bastem à validade das delib~ 

rações, mas sem prejuÍzo dos que queiram assiná .... la. -

§ 19 CÓpia da ata--autentiCada peloS adminis1:rad.2_ 

res, ou pela mesa, será, rios vinte dias subseqtientes ã re~ 

nião, apresentada ao Registro das-Empresas p·ara---;;,:qui;;,amen

to e averbacão. 

§ 29 Ao siScio, que o solicitar, serâ entregue c§. 
pia autenticada da ata. 

Art. 1.079. Ressalvado o _disposto nos §§ 19 e 29 

dos a.rts. 1.063 e- l.06õ~ -as -a:ialib€:raç:_Ões dos sóci-os serão_ to

madas: 

- Pelos Votos correspondentes, no mínimo, a 

três quartos do capital social, nos casos previstos nos ns. 

V e VI do art. 1.074. 

II - Pelos votos correspondentes a mais de me-

tade do capital social, nos casos preVistoà noS na. II, III, 

IV e VIII, do art. 1.014. 

III --Pela maioria de votos dos presentes, nos 

demais casos previstos na lei ou no contrato, se este nao ~ 
xigir maioria mais elevada. 

Art. LOBO. Quando houver modificação do contrato, 

fusão da sociedade,- incorporação de outra, ou dela por o~ 

tra$> terá o sócio, que d1ssentiu·; -o direito de retirar - se 

da sociedade, nos trinta dias subseqUentes à reunião, -apli 
cando..;se, no silêncio do contratO- social antes vigente, ~ 
disposto no a.rt.l.034. 

Art. 1.081. A assembléia dos sóci.os deve realizar

-se ao menos uma vez por ano, nos quatro meses seguintes ã 
terminãção do- exercício social, com o obje'tivo de: 

- Tomar as contas dos administradores e delib~ 

rar sobre o balanço patrimonial e o de resultado econômico. 

II - Designar ·administradores, quando for o caso. 

III - Trat~r de qualquer outro assunto constante 

da ordem do dia. 

§ 19 Atê Uffi- mês antes da data marcada para a a.!!_ 

sembléia, os documentos referidos no n9' I deste artigo devem 

ser postos, por escrito? e com a prova do respectivo recebi

mento, à disposicão dos sócios que não exerçam administração. 

§ 29 Instalada- a aS~embléia, pl:-oceder-se-ã ã le! 

tu:ra dos documentos referidos no parágrafo precedente. os 

quais serão submetidos, pelo presidente, a discussão e vot,! 

cão,- nesta não podendo tomar part~ os membros da administra

cão e, -se houver, os do conselho fiscal. 

§ 3C? A aprovação, sem reserva, do balanço patrim2 

nial e do de resultado econômico, salvo erro, dolo ou simul! 

ção, exonera de responsabilidade os membros da administração 

e, se houver, os do conselho fiscal. 

§ 49 Extingue-se, em dois anos, o direito de an!! 

lar a aprovação a qUe alude o parágrafo anterior. 

Art. l.Q82. ___ A_s__ deliberações infringentes do contr!. 

to ou da lei -tOrnam ilimitada a responsabilidade dos que e~ 

pressamente as aprovaram. 

Secão VI 

Do aumento e da redução do capital 

Art. 1.083. Ressalvado o disposto em lei especial, 

integralizadas as quotas, -pode ser o capital aumentado, com 

a _ _c_orrrespondente modificação- do contrato. 

§_ 19 Até trinta dias apó-s a deliberação, terão Os 

sócios preferência para participar do aumento, na p:roporção 
das quotas de que sejam titulares. 

§ 29 A cessão do direito de preferência, aplica

-se o disposto no caput do art. 1.060. 

s· ·39· -:oecorridO o prazo da preferência e assumida 

pelos sócios, ou por-tercei:ros, a totalidade do aumento,com 

a concordância daqueles, realizar-se-â a assembléia dos s§ 

cios? a firri de aprovar a niodificação do contrato. 

Art. l.OSij. Pode a sociedade reduzir o capital?m~ 

diante a correspondente modificação do contrato: 

- Depois de integralizado, se houver perdas 
irreparáveis. 

ii - Se excessivo" em relação ao objeto da sacie-

dade. 

Art. L085 ~ No caso do n9 I do artigo_ anterior, a 

re_dução do capital será realizada com a diminuição pi-opor -

cional do valor nominal das quotas, tornando-se efetiva 

partir da averbação, no Registro das Empresas, da ata da a!. 

sembléia que a: tenha aprovado. 

Al:'t. 1.086. No caso do ri9 II do art .1. Q8ij, a red.!:!, 

çâo -do capital será feita- restituindo-se parte do valor das 

quotas aos sócios, ou dispensando-se as prestacões ainda d,! 

vidas, com diminuição Proporciorial, em ambos os casos, do v~ 

ler nõminal das quotas. 

§ 19 No prazo de três meses, contado da data da 

publicaçãO da ata da assembléia que aprovar a redução, o cre 

dor quirografário, por título Líquido anterior a essa data~ 
poderá opor-se ao- deliberado. 

§ 29 A redução somente se tornará eficaz se, den

tro nesse pr~zo, n~o for impugnada, ou se provado o pagamen

to da dÍvida ou o depósito judicial do !>espec1:ivo valor. 
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§ 39 Satisfeitas as condioõúo estabelecidas no p~ 

rãgrafo anterior, proceder-se-â à averbaoão, no Registro das 

Empresas, da ata que tenha aprovado a reduoã_o. 

Seoão VII 

Da dissoluoão 

Art. 1. 087. A sociedade se dissolVe, de pleno di
reito, por qualquer das causas previstas nO art. 1-.011-7~ 

CAP!TULO V 

DA SOCIEDADE ANONIMA 

Seção IJnica 

Da caracterização 

Art. 1.088. Na sociedade anônima ou companhia, o 

capital se divide em açÕes, obrigando-se cada sócio ou acio

nista somente pelo valor nominal das que subscrever ou adqui:_ 

ri't'. 

Art. 1.089. A sociedade anônirna rege-se- por lei" 

especial, aplicando-se-lhe, nos casos omissos, as disposi -

ções deste CÓdigo. 

CAPITULO VI 

DA SOCI:E:DADE EM COMANDITA POR AÇOES 

Art. 1.090. A sociedade em comandita por aoÕes 

tem o capital dividido em aoões, regendO..:: se pelas normas r~ 

lativas ã sociedade ariôninla, sem Prejuizo dâs modificaoõeS 

constantes deste Capítulo, -e opera sob fír'ma ou ·aenOiilíriãÇ-ão. 

Art. 1. 091. Somente o acionista tem qualidade p~ 

ra administrar a _sociedade e, como dir>etor, responde subsi

diária -e ilimitadamente pelas obrigaoõe-s da sociedade. 

§ 19 Se houver mais de um _d"iretõr~ --s-erão SO:Hda

riamente responsáveis, depois de esgotados os bens sociais. 

§ 29 -os dü>etores serão nomeados no ato constit.!;: 

tive da sociedade, sem limitacã.o de tempo, e somente pod~ 

rão ser destituídos por deliberaoão de acionistas que repr!i 

sentem dois teroos, no mínimo, do capital social. 

§ 39 O diretor destituído ou exonerado continua, 

durante dois anos, responsável pelas -obrigações "sociais co!!_ 

traÍdas sob sua administração. 

Art. 1.092. A-assembléia geral não pode, sem 

consentimento dos diretores, mudar o objeto essenc:ial da s~ 

ciedade, prorrogar-lhe o prazo de duraoão, aumentar ou dim.f. 

nuír o câpital social, criar debêntures, "ou~-partes benefici:_ 

árias. 

CAP!TULO VII 

DA SOCIEDADE C'OOPERATIVA 

Art. 1.093. Ressa1vada a leg~slação esPecial sobre 

sociedade cooperat-iVa-, reger-se-á esta pelo disposto no pre 

sente CapÍtulo. 

Art. 1. 0-9-4. São- -ca""racte:r>ísYr-ê::ã_s __ da- ·sociedade ·coop~ 

rativa: 

'"" Variabilidade~ ou dispensa d0-'6-aPfial" socif.ü. 

II -o Concurso--de sócios em nUmero míni.Jno iieceSsá~ 

rio- a compor' -a administração da -sociedade, sem limitacão _de 

númer-o máximo. 

III - Limitacão do valO!' da soma -de qi..lo"tas do Cã.pi:_ 

tal social- que cada sócio poderâ- tOmar. 

IV - .Intransferibilidade das quotas- do capital a 

terceiros estranhos ã sociedade, ainda por heJ:'anca. 

V - Quor;m, para -a assembléia geral funcionar e 

deliberar, f_und"ado r.o número de sócios p;esentes ã reunião, e 

não no capital social representado. 

VI - Direito_ de_ cada sócio a um só voto nas del.f. 

berações, tenha, ou não, a sociedade capital, e qualquer que 

seja o valor de sua partic_ipação. 

VII ~-Distribuioão dos resultados, proporcionalme!!_ 

te ao valor das opéraoõéS _efetuadas pelo sócio com a socieda

de, podendo ser G!-tribuÍdo ao capital realizado juro fixo. 

VIII - Indivisibilidade do fundo de reserva entre 

os sócios, ainda em caso de dissolução da Sociedade. 

Art. 1."09 5. Na sociedade QOOperativa, a responsabi:_ 

lidade dos sócios pode ser-limitada ou ilimitada. 

§ 19 ~ limitada a responsabilidade na cooperati

va em que o só~~o responde somente pelo valo.r de suas quo -

tas e pelo prejurzo porventura verificado nas operações s~ 

ciais, gUardada a proporÇão de sua participação nas mesmas 

operações. 

§ 29 ~ ilinii tada a. responsabilidade na cooperat2:_ 

va em que1 o sõ_cio responde solidária e ilimitadamente pelas 

obrigaOõ~s sociais. 

/-- Art. 1.096. No que a lei for omissa, aplicam- se 

as dis].)osioões referentes à _sociedade simples, resguardadas 

as c5Ú'acteristicas, estabelecidas no art. 1.0911-. 

CAP!TULO VIII 

DAS SOCIEDADES LIGAOAS 

Art. 1. 097. Consideram-se ligadas as sociedades 

que; em suas ·relações de capital, são controladas, -Iiliadas, 

ou- de simples participação, na forma dos artigos seguintes. 

Art. 1.098. !': controlada: 

I -:A sOciedade, dé cujo capital outra socieda-

de possua mais de cinqllen~a por ":_':nto do capital com. direi-

to de voto. 

II - A sociedade, cujo controle, referido no in

ciso I, esteja ém poder de outra, mediante ã.ções ou quotas 

possuÍdas por sociedade ou sociedades por esta já controla

das. 

Art. 1.099. Diz-se ~iliada a sociedade de ~ujo ~ 

pi-t~al outra sociedade possua dC: dez a cinqllenta _por cento 

do capital, com direito de voto. 

Art. l.iõo. t de simples participacão a socieda

de--de cujo. cap:it~l-~utra sociedad-e -poss~~ menos de dez por 

ce~to do capital Com direito de ~ato. 

Art. 1.101. Salvo disposioão especial de lei, a 

sociedade não pode partic_ipar de outra, que seja su.a sócia, 

por montante superior, segundo :o balance, ao das prÓprias _!e 

servas, excluÍda a reserv.ã "legal. 

Parágrafo Único. Aprovado o balance em que se v.! 

ri fique ter sido excedido esse limite, a sociedade não pod.! 

rã exerce!' o direito de voto corréspondente ãs aoões ou qu.2_ 

tas em excesso; as quais devem ser alienadas dentro nos 

s~is meses Seguintes àquela aprovaoão. 

c.AP!TULO IX 

DA LIQUIDAÇÃO f:>A SOCIEDADE 

Art. -1.102. DissolVida a sociedade e nomeado o 

-liquidante na. forma do disposto neste Livro, procede-se ã. 
súa llquidaçã:o, "de conformidade com os preceitos deste Cap_! 

tulo, ressalvado o disposto no ato constitutivo ou no in!_ 

trumento da dissolucão. 

Parágrafo Único. -o- í"iquidante, que não seja adm.!_ 

nistrador dã sociedade, investir-se-ã nas fun-oões, ave'rbada 

a sua nomeacão rio registl"o próp:I>io. 
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Art. 1.103. Constituem deveres do liquidante: 

- Averbar e publicar a ata., sentença ou ins

trumento de dissolução da sociedade. 

II - Arrecadar os bens~ livros e documentos da 

sociedade~ onde quer que estejam. 

III - Proceder, nos quinze dias seguintes ao da 

sua investidura e com a assistência, sempre que possivel,dos 

administrado:r>es, ao ·levantamento do inventário e do balance 

geral do ativo e passivo. 

IV - Ultimar os negócios da sociedade~ realizar 

o ativo, pagar o passivo e partilhar o remanescente entre os 

sócios ou aci.on.iatas. 

V - Exigir dos quotistas, quando insuficiente 

o ativo à solução do -passivo, a integrali'Zacão a:e- Suas· --qu2. 

tas e, se for o caso, as quantias necessárias, nos limites 

da responsabilidade de cada um e proporcionalmente ã respec

tiva participação rias perdas' :repartindo-se' entre os sõcios 

solventes e na mesma proporção, o devido pelo insolvE!rite. 

VI - ConvoCar assembléia dos quotistas, cada 

seis meses, para apresentar relatório e balanço do estado da 

liquidacão, pres-tando_ cOnta dos a tOS pratfcadÕs durante o s~ 
mestre, ou sempre que necessário. 

VII - Confessar a falência da sociedade e 'pedir 

concordata, de acordo com as formalidades prescritas para o 

tipo de sociedade liquidartda. 

VIII - Finda a liquidacão, apresentar aos sócios o 

relatório da liquidação e a-s Suas ContaS finais. 

IX - Averbar a ata da assembléi.ã, ou o íriStl:>Um,!il 

to firmado pelos sócios, que considerar encerrada a liquida -

ção. 

Parágrafo único. Em todos os atas, documentos ou 

publicações, o liquidante empregará a:--fi"rma 6Ú derlomiriac:ão ~ 

cial sempre seguida da cláusula "em liquidação,. e de sua a~ 

sinatura individual, com a dec~aracão de sua 4u".iilidade. 

Art. 1.104. As obrigações e a responsabilidade -do 

liquidante regem-se pelos preceit.os peculiares ãs dos admi -

nistradores da sociedade liquidanda. 

Art. 1.105. Compete ao liquidante representar 

sociedade e p:r>atica:r todos os atos necessários ã sua liquid~ 

ção~ inclusive alienar bens móveis Ou imóveis, transigir, r=. 

ceber e dar quitação. 

Parágrafo único. Sem estar expressamente autoriz~ 

do pelo contrato social, ou pelo voto da maioria dos sócios, 

não pode o liquidante gravar de ônus reais ·os: ffióveis e im§. 
ve,is, contrair empréstimos, sãlvo qUa:ndO- indispenSãvefs-- ao 

pagameUl:o de obrigaçÕes inadiáveis·, nem pros-sfigUir, embora 

para facilitar a liquidaçãO, na atividclde soCial. 

Art. 1.106. Respeitados os direitos do~ credores 

preferenciais, pagará o liquidante as dÍvidas sociais propO!: 

cionalmente, sem distinção_ entre vencidas e vincena.:1s, ;;;as, 
em relação a esti'IS, C'Om desconto. 

Parágrafo únicn. SP o aT"ivo for supei:!ior ao pass~ 

vo, pode o J iquidante, sob S1!a responsabilidade pest'>oaJ , pêi

gar intezra1mente as dividas vel)Cida.s. 

ArT. 1.1_07. Os sócios, por maiori.;'l de \•otos, po

Qem resolver·, "'!.ntPS de ultimada a liquidação. mas depois de 

pagos os credores, Que o. liquidante faça rateios por anteci

pação da partilha, â. medida em qu·e se apurem os -haveres 52. 

ciais. 

Art. 1.108. Pago·o--p.assivo e partilhado o remane!! 

cente, convocará o· ·:tiquidante asseinbléia dOs sôcios para 

prestação final de contas. 
Art, 1.1-09. Aprovadas as contas, encerra-se a l_i 

quidacão, e a sociedade Se extingue, ao ser aVerbada no r~ 

gist:ro prÓprio a ata da assembléia. 

Parág:r>afo Únic_o. O diSsidente tem o prazo de- t~ 

ta dias. a contar da publicação da ata, devidamente averba-

da~ para "promover a ação que c·_oube:r>. 

Art. 1.110. Encerrada a liquidação~ o credor não 

satisfeito só terâ direito a exigir" dos sócios, individuat

mente, o pa)õ!;amento do seu crédito, até o limite da soma por 

eles recebida em partilha~ e a propor_ contra o liQuidante , 

se for o caso, ação de perdas e danos. 

Art. 1.111. No caso de liquidacão judicial, será 

observado o disposto na lei processual, nomeado o liquidan

te -em reunião convocada e presidida pelo juiz. 

Parágrafo único, -0 juiz pode recusar 'Pessoas sem 

idoneidade para aquelas funcõE!-s. nomeãndo liquidarlte de sua 

confiança. 

Art. 1.112 •. No_ cur.so da ."i:iquidacão judicial, 

juiz Convocará, -se neces6.3:rio, as-sembléias para deliberar-~ 

bre os interesses da liQuidação e as presidirá, resolverido 

sumariamente as questões -S:Usci t-a:dci.s. 

Par"âgr.ifo Único; As· atas das assembléias sei-ão, 

em cópia autêntica, ã.pensadas á.o processo judicial. 

cAPITuLo X 
DA TRANSFORMACAO, DA INCORPORACAO E DA FUSÃO DAS SOCIEDADES 

Art. 1.113. O ato- d-e- transformação-· independe de 

dissolucão ou liquidação da sociedade-, e obP.decerá aos pre

ceitos reguladores da constituição e inscrição próprios do 

tipo em que vai converter-se. 

Art. 1.11~. A transfat:'IIlacão depende do consenti

mento de todos os sócios, salvo se-prevista no ato constit!:!. 

tive, caso em (lue o dissidente poderá retirar-se da socied_e. 

de, aplicando-se, no silêncip do _contrato social.-o dispos

to no art. 1.034. 

Art. 1.115. A transformação não modificará nem 

prejudicará, em qualquer caso. os direitos dos cred_ores. 

Parágrafo único. A falência da sociedadP. trans -

formada somente produzirá efeitos em relacão aos sócios que:, 
no tipo anterior, a eles estariam Sujeitos, se o pedirem os 

titulares de créditos anteriores à transformaç_ão, e somente 

~-~steS beneficiará. 

Art. l.ll!L Na incorporação, uma ou várias soei!_ 

dades são absor-vidas por outra, CIUe lhes sucede em todos os 

direitos e obrigações, devendo todas aprová-la, na forma e~ 

tahelecida para os r>espectivos tipos. 

Art. 1-117. A assembléia da sociedade incorpora

da deverá aproVar as bases da ope:r>ação e o projeto de refo!: 

ma do at_o constitutivo. 

§ 19 A sociedade, que houver de ser incorporada, 

tomará conhecimento desse ato, e, se o aprovar, autorizará 

os administradores .e. ora+.icar o n<:ceoo.irio ã incorporação , 

inclusive a subscrição em bens pelo valor da diferenca qUe 

se verificar entre o ativo e o passivo. 

§ 29 A assembléia da sociedade incorporadora n2_ 

meará os perit_os para a B.Valiacão do patrimônio lÍquido da 

sociedade que te-nha de ser incorporada. 

Art.l.llB. Aprovados os atos da incorporação, a 

incorporadora declarará extinta a incorporada, e promoverá 

a· -respectiva· a;....-erõaQão"- no ·veg-istro· própdo-. 

Art. Lll9. A fusão 'determina a extincão das so

Cieda.aes que se unem, para formar sociedade nova, que lhes 

sucederá nos di:r>ei tos e obrigaoões. 

Art. 1-120. A fusão será- deci'dida, na forma est~ 

belecida para os respectivos tipos~ pelas sociedades que ~ 

tendam unir-se. 
-§ -19 ___ Em assembléia dos sócioS de cada sociedade , 

deliberada a fusão e apY.ovados- O projeto do ato constitutivo 
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da nova sociedade e o plano de distribuiCão do capital 
cial~ serão nomeados os peritos para a avaiiaÇâ-o do patrimô.:.. 

nio da sociedade. 

§ 29 Apresentados os laudos, oS administrado 1Ni.!: s 

convocarão- a assembléia dOs ·sóCiOS, qUe( deles tomara- -Conhe

cimento, decidindo sobre a constituição definitiva da nova 
sociedade~ vedado aos participantes- votar o laudo da avalia

ção do patrimôni9 "da sOciedade de" que fi<iãin Parte~ 

Art. 1.121. Constituída a nova sociedade, aos ad

ministradores incumbe fazer :!nscrever, no re~ist"ro próprio- da 

sede, os a tos relativos ã fusão. 

Art. 1.122. Atê três meses depois de publicados os 
atas relativos ã incOr'Poracão ou ã fusii.o~ à cr'etlor anterior, 

por ela prejudicD.do, poderá promover-lhes judicialmente a a

nulacão. 

§ 19 A consignação em pagamento prejudicará a- an~ 

laçãõ pleiteada. 
§ 29 Sendo i liquida a dÍvida, a sociedade poderá 

garantir-lhe a execução, suspendendo-Se -o processo ·de anula

ção. 
§ 39 Ocol:'~ndo, no prazo deste artigo, a falên -

c ia da sociedade incorporadora ou da sociedade nova, qual -

quer credor anterior terá direito a pedir a separação dos 

patrimônios, para o fim de serem os crêdi tos pagos pelos 

bens das respectivas massas. 

CAP!TULO XI 

DA SOCIEDADE DEPENDENTE DE AUTORIZAçãO 

Seção I -

Disposições Gerais 

Art. 1.123. A sociedade, que dependa. de autoriz~ 

ção do Governo pal:-a funcionar, reger-se-ã por este título, 

sem prejuízo do disposto em lei especial. 
Parágrafo único. A competência para a autór.iza -

ção é sempre do Governo Federal. 

Art. 1.124. Na falta de prazo estipulado em lei 

ou em ato do poder público, será considerada caduca a auto

rização se a sociedade não entrar em funcionamento nos doze 

meses seguintes à respectiva publicação. 

Art. 1.125. Poderá o Governo; ·a- qUai{iuer temPo, 

cassar a autorização a sociedade nacional ou 

que infringir disposição de ordem pÚblica, ou praticar atas 

contrários aos fins declarados nos estatutos+. 

Seção II 

Da sociedade nacional 

Art. 1.126. t nacional a sociedade organizada de 

conformidade com a lei brasileira e que tenha no Pat"s a sede 

de sua administração. 

Parágrafo único~ Quando a lei eXigir que tOdos ou 
alp;uns sócios sejam brasileiros, as açõe·~:- da.:sOciedade an&'n} 

ma revestirão,. no silêncio da lei~ a formã ·nominativa. Oual

quer que seja o tipo fÍ.a sociedade, na sua sede ficará aroui

vada cópia autêntica do documento comprobátó'rio da nacional.!_ 
dade dos sócios • 

Art. 1.127. Não haverã mudança de nacionalidade de 

sociedade ];)rasileira sem o consentimento unânime dos sócios 

ou . acionistas. 

Art. 1.128. O reQuerimento de autorizacão de so
ciedade nacional deve ser acompanhado de cóp:i.3;. do contrato, 
assinada l?Or todos os sócios, ou, tratando-se de sociedade 
anônima~ de cópia, autenticada pelos fundadores-~ -dos docume.!!. 

tos exigidos pela lei especial. 

Pal:'ágrafo úniCo. Se a sociedade tiver sido cons't;i 
tul:da por esc-ritul:'a pÚblica, bastal:'â juntar-se ao requerime!! 
to a respec:tiva certidão. 

Ar't. L 129. O GoVerno poderá exigir alterações- ou 

aditamentos ao contrato~ o_ti aos estatutos, c&so em que os s§ 

cios. ou, tratando-se de socie-dade anõn~a, os fundadores~PI'2, 
moverão, com as· formãlidades prescritas na lei para os res -

pectivos ates constitutivos, delibera9ão social sobre as e

xigências, de cujo cumprime_nto serã juntada ao processo pro
va aut"éntica. 

Art. 1.130. Poderá o G_overno recusar a ~utor±za -
ção- se a soc:iedade não satisfizer ãs condiç_Ões econômicas ,f.:!:, 

nanceiras oU juridic,:;:~ especificadas em lei, ou quando sua 
criaçã~ contl:'ariar os interesses da economia nacional. 

Art. 1.131. Expedido_ o decreto de autorizacão,cll!!! 
prirã -ã sociedade pubÜca-r os ãtos aludidos nos arts. 1.128 

e 1.129, dentro em trinta dias, no Órgão oficial da União, 

?Ujo exemplar representará prova para inscrição, no registro 

próprio. dos atas constitutivos da sociedade. 

Parâgr.ifO G:r;.ico. A sociedade promoverá, também no 
Órgão ofi-Cial da União" é no prazo de trinta dias, a publica

cão do termo de inscri~ção. 

Art. 1.132. As sociedades anônimas nacionais, que 

dependem de autorização do Governo para funcionar,não podã

rão constituir-se sem Obtê-la previamente, quando seus fund,! 
dores pretenderem recorrer a· subscricão pÚblica para ci ·farm,! 

cão do capital. 
§ 19 Os fundadol:'es deverão juntar ao seu requeri

mento -Cópias -autênticas dÓ projeto dos estatutos e do prosp~ 

to. 
§ 29 Obtida a autorização e constituÍda a socied!_ 

de, proceder-se-á ã inscriçãO dos seuS atas constitutivos. 

Art. 1.133. Dependem de apr"ovação as modificações 

do contrato ou dos estatutos de sociedade sujeita a autoriz~ 

çãO -do Gove:t'no, salvo se decorrer de aumento do capital so

cial, em virtude de utilização de reservas ou reavaliação do 
ativo. 

Seoão III 
Da sociedade estrangeira 

Al"t. 1.134. A sociedade estrangeira, qualquer que 
seja o s_eu objeto, não pode, sem autorização do Governo~ fu!l 

cionar no Pais~ ainda que por estabelecimentos ~ubordinados, 

podendo • todavia, ressalvãdos os casos expressos em lei, ser 

acionista de sociedade anônima brasileira. 
§ 19 Ao requerimento de autorizacão devem juntar-

se: 
~) Prova de se achar a sociedade constituÍda con

forme a lei de seu pais. 

b) Inteiro teor do contrato ou dos estatutos. 

- c) Relação dos membros de todos os Órgãos da ad

ministração da sociedade, com o nome, nacionalidade, profis

são, domicilio e, sãlvi'i quanto a acões ao portador, o valor 

da- partid.pa.cão' de cada uni. no capital da- sociedade. 

d) C~pia do ato que- autorizou o funci.onamento no 

Brasil e fixou Õ capital destinado ãs operações rio territÔ -

rio nacional. 

e) Prova de nomeação do representante no B:r-asil, 

com poderes expressos para aceitar as condições exigidas pã

ra a autorizacão. 
f) Oltimo balanço. 

§ 29 Todos os documentos serão autenticados, de 

conformidade com a lei n,a?ional da sociedade requerente, le
galizados no consulado brasileiro da respectiva sede e acom
panhados- de tradução em vernácul.o. 
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Art. 1.135. Poderá o Governo, para coneeder a au

torização~ estabelecer condiçÕes convenientes ã defesa dos 

interesses nacionais. 

Parágrafo único. Aceitas as condicões~ expedirá o 

Governo o decreto de autorizac.ão~ do qual constará o montan

te de capital destinado ãs operações no Pais~ cabendo ã 
ciedade promover a publicação dos ates aludidos no § 19 do 

art. 1.134 e no art-. 1.131. 

Art. 1.136. -A sociedade autorizada não pode ini

ciar sua atividade antes de inscrita no registrO prÓprio do 

lugar em que se deva estabelecer. 

§ 19 o requerimento de inscrição serã instruido 

com exemplar da publicação exigida no parãgrãfO- único do art • 

1.135~ acompanhado de doc~.:.mento do depósito em dinheiro, 

Banco do Brasil~ do capital ali mencionado. 

§ 29 Arquivados esses documentos~ a inscrição 

rã feita por termo em livro especial para as sociedades es

trangeiras, com númerO de ordem contínUo para todas as soei~ 

dades inscritas. No termo constarão_: 

a) O nome, o objeto, a durac.ão e a -Sede da socie

dade no estrangeiro. 
b) O lugar da su_cursal, filial. ou agência, 

Pais. 

c) A data e o númer'O do decreto de autorização. 

d) O capital destinado ãs operacões no País. 

e) A individuação dÕ seu representante permanen-

te. 
§ 39 Inscrita a sociedade, promover-Se-ã a publi

cação determinada no par'"ágrafo Único do al't. 1.131. 

Art. _1.137. A sociedade estrangeira autorizada a 

funcionar ficará sujeita ãs leis e aos tt>ibunais brasileiros, 

quanto aos ates ou operaçÕes praticadas no Brasil. 

Parágrafo únic_o. A sociedade estrangeira funciOn~ 

t>â no territÕt>io nacional com o nome que 'tivel:" em seu pa:!s 

de origem, podendo, entretanto, acrescentar as palavras 11 do 

Brasil" ou ''para o Brasi1 11 • 

Art. 1.138. A sociedade estrangeira autorizada a 
funcionar ê obrigada a ter, permanentemente, re:Presentarite no 

Brasil, com poderes para resolver quaisquer questões e rece

ber citação judicial pela sociedade. 

Parágrafo Único. O representante somente pode a

):lir perante terceiros, depois de arquivado e averbado o ins~ 

trumento de sua nomeação. 

Art. 1.139. Qualquer modificação no contrato, ou 

nos estatutos, dependerá da aprovação do GoVerno, para prod~ 

zir efeitos no território naci-onaL 

Art. 1.14-0. A sociedade estrangeira deve, sob pe

na de lhe ser cassada a autorização, !>epi-oduzir no Órgão ofi:_ 

cial da União, e do Estado, se for o ea.so~ as publicações que,. 
segundo a sua lei nacional, seja obrigada a fazer relativalle!! 

te ao balanço patrimonial e ao de resultado econômico, bem 

como aos a tos de sua administração. 

Pará~rafo único. Sob a mEiSma pena, deverá publi

car o balanço patrimonial e o de resultado econômico das su

cursais, filiais ou agências existentes no País. 

A:rt. -1.141. A sociedade estrangeira, autorizada a 

funcionar no País, pode, mediante autorização _do G-oVe:r>no, O,! 

cionalizar-se~ transferindo ::>ua sede para o Brasil. 

§ 19 Para esse fim~ deverá, por seuF: reprEi=sentan.:. 

tes, oferecer, com o requerimento~ os documentos exigidos no 

art. 1.134, e ainda a prova da realização do capital, p€la 

forma declaradp. no contrato~ -ou nos estatutos, e do ato em 

r:!,Ue foi deliberada a nacionalização. 

§ 29 O Governo poderá impor as condiçóes que jul

gar convenientes ã defesa dos interesses nacionais. 

§ 39 i\ceitas as condi.ções pelo rePreSe-ntante, prg_ 

CP.der-se-ã, apôs a expedição dÓ- decreto de autorizao;:ão,ã in~_ 

cricão da sociedillde e publicação do respectivo termo. 

T!'XULO III 
DO ESTABELECIMENTO 

CAP!'l'ULO (fNICO 

DISPOSICOES GERAIS 

Art. 1.142. Considera-se estabelecimento todo CC!!! 
plexo de bens organizado, para exercício da empresa, por em

presário, ou sociedade -empresária. 

Art. 1.111-3. PCide o estabe.lecimento ser objeto un,! 
tário de direitos e de negócios jur>Ídicos, translativos ou 

constitut-ivOs, que sejam compatíveis com a sua natureza. 

Art. 1..144. O contrato, que tenha por objeto a a

lienação, o usufruto ou o ar>r>endamento do estabelecimento,sô 

produzirá efeitos quanto a terceiros, depois de averbado à 
margem da ins~i-;:ãn do empre-sário, oU da sociedade empresá

ria~ no Registro das Empresas~ e de publicado na imprensa o

ficia.l. 

A:t•t. 1.145. Se ao alienante rião restarem bens su

ficientes para solver o seu passivo, a eficácia da alienação 

do estabelecimento depende do pagamento de todos os credo -

reS, ou do consentimento destes, de moó.o exp:r:'esso ou tâ~ito, 

em trinta dias a ?artir de sua notificação. 

Art ~ 1.14 !?_· O adquírentP. do estabelecimento res

ponde pelo pagamento dos d~~-itos anteriores â transfP.rência, 

desde que regularmente cont.:.bilizados, continuando, poréni , 

o devedor primitivo sclidariame>nte obrigado pelo prazo de uni. 

ann, a partir, quanto aos créditos vencidos~ da publicação, 

e, quanto aos outros, <'la data do vencimento. 

Art. 1.14 7. Não have!'ldo autorizaçã-o expressa, o 

alienante do estabelecimento não pode fazer concorrência ao 

adquirente, nos cinco anos subseqfientes ã transferência. 

Parágrafo único. No r.:aso de arrendamento ou usu

fruto do estabelecimento~ a pt>oibicão prevista neste artigo 

persistirá durante o prazo do contrato. 

Art. L1~8. S..::.1vo diSposição em contrário, a 'tran! 
fcrência importa <1 sub-rogação do adquirente nos contratos 

estipulados para explo_ração do estaOelecimento, se não tiVe

rem caráter pessoal. Os terceiros poderão, porém, resciridl.r 

o contrato dentro em três meses a contar da publicação da 

trafisferêtlcia, se ocorrer justa causa, ressalvada, neste ca

so, a responsabilidade do alienante. 

Art. 1.149. A ces:são dos créditos referen't"es 

estabelecimento -transferido produzirá efeito em relação aos 
respectivos devedores, desde o momento da publicação da 

transferência, mas '? devedor f:icará exonerado F.õe de boa fê 
pagar ao cedente. 

T!TULO-- IV 

DOS INSTITUTOS COMPLEMENTARES 

CAP!TULO I 

DO REGISTRO 

Art. 1.150. O empresário e a sociedade empresá

ria vinculam-se ao Registro das Empresas a cargo das Juntas 

Comerciai!l e a sociedade simples, ao Registro Civil das Pes

soas Jurídicas~ ainda que adotado um dos tipos de sociedade 

empresária~ cujas normã.s de Registro deverão, neste caso,ser 

obedecidas. 

Art. 1.151. O registro dos ates a e:le sujeitos,s~ 

rã requerido pela pessoa'-oDrigada~ em lei, e, na omissão ou 



056 Terça-feira 26 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL(Seção 11) -SUPLEMENTO Junho de 1984 

demora, pelo sócio ·ou qualquer interessado. 

Parágrafo único-. As pessoas obrig_a_das a reqU:ere_r 

o !'egistro responde!'ão pelas perdas e danos que na omissão ou 

demora ocas i o na!'. 

Art. 1.15 2, Cabe ao órgãO incumbidO do registro ~ 

rificar a regularidade das _publicaoões dete~inadas em l~i, _ 

de acordo com o -disposto nos parágrafos deste artigo. 

§ 19 Salvo exCeção expressa~ as publicaoões orde

nadas neste Livro serão fidt_as no órgão oficial da União, o_u 

do Estado, conforme o local da sede do ~mpresãrio ou da so-

ciedade, e em outro jornal de _gral'}._de c_ircu"lação. 

§ 29 As das sociedades estrangeiras serão feitas 

nos Ôrgãos oficiais- da União e dO Estado onde tiverem sucur

sais, f~.liais ou- agências. 

§ 39 O anúncio de convocação da assel!l-:t:iiêi.a de sê

cios será publicado por três vezes, aó-·mei'ros, -deiiEáldo mediar,

entre a data da primeira inSefçãõ- e a da realização da q_sse!!!: 

blêia _ o prazo m-!nimo de oito dias, -pài'a -à- pr'imeira cnnvoca

cão, e de cinco dias) para as posteriores. 

Art. 1.153. Cumpre -ã autoridade~ competente, ante!': 

de efetivar o regist'~'>o, verificar a autent-icldá-1e _e_ a l"egitf 

midad.e do sig-natâr_io do requerim~nto, bem como fiscalizar-- a 

observância das prescricões legais cor.ce:ioi-léntês ao ato 

aos documentos apresentados. 

§ 19 Das irregul_ªridades encontradas deve ser no
tificado o requerente, que, -s-e Yõr o caso, poderá saná...;iàS, 

obedecendo às formalidades da lei. 

§ 29 Do despacho, que illdeferir o requerimento,c~ 

be recurso para o juiz, na forma da 1f'li processual. 

Art. l.l5lJ.. O_ato sujeito a regiStro, ressalvadas 

dispos:ições especiais da 1.ei, não pof.le, antes do cumprimento 

das respectivas f\lrmalidades_, ser oposto a te_rceiro~ salvo 

prova de que este o conhe_cia. 

Parágrafo único. O terceiro não pode alegar igno

rância. desde que cumpridas as referidas formalidade_s. 

Art. 1.155. O Órgão. que efetuar o registro, pro-

videnciará~ no prazo de trinta d,ias, a remessa à Fundação 

Instituto Brasileiro de Geog!'afia e EstatíStica:--
I - De cópia dos termos de insc"ricão e de canc~ 

lamento de inscrição dos emprP-sErios e soci€:dd.des emp!'esá-

rias. 

II - De exemplar da folha rto órgão oficia1 com a 

publicação do _b_alanç9_ patrimonial e~-do de reSUltado eConômi-

co das sociedades que, inseri tas nos seUB .. ~li:.>l'ro __ s, funcionam 

autor>izadas pelo Governo. 

CAPÍTULO II 

DO NOME 

Art. 1.156. Considera-se_ nç.me de _empresái'io a fi::_ 

ma (")U a denominação adotada, de conformidadP com este Capit,!! 

lo~ para o exercício de emp'!"esa. 

Parágrafo únicO. Eqlli;,>ara-se ao nome de empresã -

i-io, para os efeitos da protecão da lei. ã denomina<:!ão das 

sociedades simples, associações e fundações. 

Art. 1.157. O empresário op8ra sob firm::. cor.sti

tuírla por seu nome~ complPto ou abreviado, aditam-lo-lhe-; Se 

quiser~ designação mais pr~cisa da sua pessoa ou -do gênero de 

ai·ividade. 

Art. 1.158. A sociedade, em que houver sócios de 

responsabilidade ilimitada, operará sob firma, na q1.1al some!!: 

te_ os nomes daqueles poderão figurar~ bastando, porém, par2 

formã-la, aditar aó nome de ...:m del.es __ a expressão 10e compa

nhia'', ou sua abreviatura. 

Parágrafo úniCo_. Ficam solidária e ilimitadamenTe 

r:!sponsãveis pelas obrigações contrS:ír'ias sob 9- firma social os 

que, por seus no'!leS, figu!'arem na firma da sociedade de que 

~ traT.a este artigo. 

Art. 1..159. Pode a sociedade_ limitada adotar fir

ma- Ou denominação, integrada!:> pela palavra final 11 limitada", 

ou a ·sua abreviatura. 

§ 19 A fil"ma serã Composta com o nome de um ou 

ma:i"s- sê-cios. desde qUe pessoas físioas, de modo indicatiVo Qa 

relação social. 

§ 29~, __ A denomiilaç~o üiwe designa_r o ob_jeto da so

cie-dade, sendo permi t_ido nela figurar o nome de um ou mais 

sócios. 

§ 39" A omissão._da palavra "limitaáa" determina a 

respons_ahil.i_dade solidária ·e ilimitada dos adrninistran o r e s 

que assi~ empregarem a fi:rrffia ou a denominação da sociedade. 

Art. 1.160. A sociedade cooperativa opera sob de

nomina:~ão integrada pelo vocábulo "cooperativa". 

Art. 1.161. A sociedade anônima opera sob denomi

nação d.;Si·gnativa do obieto social, integrada pelas expres

sões "sociedacle anõnima" Ou "companhi.a". por extenso ou abr~ 
'liadamente. 

~ará~raf_'?_ g~ico. Pode constar da denomina cão o n~ 

me do fundador, acionista, ou pessoa que haja concorrido pa

ra o bom êxito da formação da empresa. 

Art. 1.162. A socie_dad~ e.m ç:o:mandita por aç:ões P.2. 
de, em lugar de firma, ado"t:ar den-ominação designativa do ob

jeto social, adi ta:dA da eXPressão "comandita por acõ·cs". 

Art. 1.163. A sociedade em conta_ -de ):tarticipacão 

não pode ter firma ou denominãção. 

Art. 1.164_. O nome de empresário deve distinguir
!':e de qualquer outro já inscrito no mesmo registro. 

Pa!'ágrafõ Úni·co. S.e o" empr>esário fi ver· nome idên

tico ao de outr"s já inscritoS, deverá a~rescentar designa -

cão qu~- o distinga. 

Art. 1.165. O nome de empresário não pode ser ob
jet:o de alienaçÃo. 

Parágrafo Único. O adquii'ente de estabelecimento, 

por ato--entre vivos. pode, se o contrato o permitir, i.l!'5a!' o 

nome do alienante, p'!"ecP.dido do seu prÓprio! com a qualific~ 

cão de sucessor. 

Art. -1.166. O nome de sócio que vier a falecer, 

for excluÍdo ou se retirar, não pode ser cónser-vado na firma 

sociaL 

Art. l. -16 7. A- insC.ricãO dO empres-ário, ou dos a

tos constitutivos das pessoas jurÍdicas, ou as respeCtivas~ 

verbacões, no registro prÓp"::"io~ asseguram o uso exclus~vo- do 

nome r.os limites do" -respectivo -Estado. 

Parâgrafó ·u:n-iCo. · Esse- uso ·estend.er-se-ã a todo o 

territôriõ itaciolla~, Se regfst'i'ádc na forma da lei E:srecial. 

Art. 1.168. C.abe ao prejudicado, a qualquer terrpn, 

acão para anular a inscricão do nome de empresário fei:ta com 
viõL:!.CãC~dã.-l:ei ou do contrato. 

Ar>t. ~.169_. __ A inscrição do nome de ampresãrio_se-:-_ 

rã cancelada, a _re_querimento de qUalquer _inte'!"e~:;ado, quando 

cessar o exercício da. atividade para que foi adotado, ou ul

timar-se a iiquidaç-ão da sociedade que o inScreveu. 

CAPÍTULO III 

DOS PREPOSTOS 

Secão I 

Disposições gerais 

Art. 1.170. O présposto não ·pode, sem autorização 

escrita, fazer-se substituir no desempenho da preposiç:ão,sob 

pena de responder> pessoalmente pelos atas do substituto e p~ 

las obri$!'ações por elF! con"t:raidas. 
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Art. 1.171. o ·preposto, salvo a~.rtor1:z-aC"ao expreQ 
sa, não pode negociar por conta própria ou a·e --'t-d"Í>ceiro, -nem 

participar, embora indiretamente, d.e operação do mesino gên~ 

ro da que lhe foi cometida, --sob pena de respónâer ·pór perdas 

e danos e de serem retidos pelo preponente os lucros da op~ 

ração. 

Art. 1.172. Consid-ei-a-se perfeita a entrega de p~ 

péis, bens ou valores ao prepoSto, ei1Carregã"do--p-e1.o preponeE_ 

te, se os recebeu sem protesto, salvo nos casos em que haja 

prazo para reclamacão. 

Seção II 

Do get'ente 

Art. 1.173. COnSidera-se gerente o_ preposto perm~ 

nente no exercício da empresa, n:~. sede desta, ou em sucUrsal, 

filial ou agência. 

Art. 1.174. Quando a lei não exigir p-oderes esp~ 

cials, considera-se o ge"rente autoi-izado a praticar todos os 

atos necessários ao exercício dos poderes que lhie fOJ:oarr,_ ou- . 

torgados. 

Parágrafo Único. Na fal-ta de estipulação diversa, 

consideram-se solidários os poderes conferidos a dois ou mais 

gerentes. 

Art. 1.175. As limitações corltidas na-oütorga de 

poderes~ para serem opostas a terceiros,. dependem do arquiv_e. 

menta e averbação do instrumento no ReRistro das Empresas , 

salvo se provado serem conhecidas da pessoa que tratou coni. o 

gerente~ 

Parâ&rafo únicO. Para o mesmo efeito e com idênt.f 

ca ressalva, deve a modificação ou revogacãci -dO mandato ser 

ar-quivada e averbada no Registro das Empresas. 

Art. 1.176. O preponente responde com o gerente 

pelos a tos que este pratique em seu próPrio -nome, mas por CO_!l 

ta daquele. 

Art. l-.177. O R;erente pode estar em iti:íiO em nome 

do preponente~ pelas obrigações resultantes do exercício da 

sua função. 

Seção III 
Do _contabilista e outros auxiliares 

Art. 1.178. Os assentos iançados nos livros ou f.!_ 

chas do preponente, por qualquer dos prepostos encarregados 

de sua esc-rit\lracão, produzem, salvo se houver prOcedido de 
mã fê, o5 me-Sinos efe-itOs cOmo -ie o fo_s_s~em por aquele. 

Parágrafo único. NO exercício de suas funções, os 

prepostos são- pessoalmente responsáveis, perantE: os preporie_!! 

tes, pelos a tos culposas; e, perante terceiros, solidaria -

mente com o preponente~ pelos a tos U.ol<:~sos. 

Art. 1.179. os--preponentes são- rêSPõnsãveis peios 

a"los de quaisquer prepostos, praticados nos seus estabeleci

mentos e relativos à atividade da empresa, ainda que nao ci:U-
torizados por escrito. 

Parágrafo Único~ Quando, p0x>ém, t"ai~- atOS rorem~ 

praticados fora do estabelecimento, somente obrigarão o P~ 

ponente nos limites dos poderes confeJ;>idos por es-crito, cuio 

instrumento pode ser suprido pela certidão ou cOpia aUiênt"i:. 

ea do seu teor. 

CAP!TULO IV 

DA ESCRITURAÇÃO 

Art. 1.180. O emp:r'esãrio e a sociedãde empresária 

são obrigéldos a seguir um sistema de contabiliâã.de, mecaniz~_ 

do ou. não, com base na escrituração uniforme de seus livros, 

em correspondência com a documei-itacão respectiVa, e a: l"evan-

tar am1almente o balailço patr_.imonial e o de resultado eco~ô
niico. 

§ 19 Salvo ~isposto no art. 1.181, o número e a 

espécie de livros fiCam a critêrio -dOs interessados. 

§ 29 ~ disPensado das exigências deste artigo o 
pequeno empresáriõ- a <fUe~-s-e refere=~~ art. 973, n9 U. 

Art. 1.181. A_;Lé!U s:los de.!)la.is livro~ exigidos por 

lei, é indispensáVel o Diário, que pode ser substÚuido por 

fichas no caso de escrituração mecanizada, ou eletrônica. 

Parágrafo único. A adocãn de fichas não dispensa 

o u.so de livro apro)lriado pa_ra o lanç:amento do balanço p~ 

trimonial e do de resultado econômico. 

Art. 1.1B2. Salvo disposicão especial de lei, os 

liVros obrigatórios_ e, se for O p.a.so, as fichas, antes de 

postos em uso, devem sei"' a:utentica~~s _E'JO Registro das Em-

Parágrafo ÚnicO. A autenticaÇão- não se fará sem 

que estP.ja inscrito o empresário, ou a sociedade empresária, 

que ·poderá, outrossim,- fazer aüteD.tiêai-> livr-os não obrigat_€ 

rios. 

Art. l.IS3. Sem prejuízo do âi~posto rio art.l.175, 

a escrl.turacão ficã.rã sob ã responsabilidade df'! contabilis -

ta legalmente habilitado, salvo se nenhum houver na localid~ 

de. 

Art. 1.184. A es~ituracão ~erá feita em ic1iom~~ e 

moeda corrente nacionais, e em forma contábil, por ordem c~ 

nológica de- _dia, mês e ano·, sem intervalos em branco. nem e!! 

trelinhas, borrões, rasuras, emenda_s ou transportes para as 

rnargens. 
Parágrafo único. ~ per:nitido o uso de cÓdigo de 

numeres_ ou de abreviaturas, que constem de livro próprio~ r~ 

gularmente autenticado. 

Art. 1.185. No Díârio serão lançadas, com indh·i

duação, clareza e caracterio:ação do documento respectivo,dia 

a dia, por e!scZ.ifa direta ol.l reprodução, todas as operações 

re1.ativas ao exer-cicio da empresa. 

§--19 Admite-Se a escrituração resurilida do Diário, 

com totais que· não excedam o períod(i- ae- iun mês, rel-=1.tivameE, 

te a contas cujas operações sejam numerosas ou realizadas !_o 

ra da sede do estabelecimento~ desde que utilizados livros 

auxiUares regula,rmel)te autenticados' para registro indivi

dualizado, e conservados os documentos que permitam a sua 

perfeita verificação". 

§ 29 • Serão lançados r;.o mesmo livro Diário o b~ 

lance patt-imonial e o de- resllítã.dO econômico, dievendo ambos 

ser assinados por contabilista legalmE:nte habilitado e pelo 

empresário ou sociedad~ e!J!pres_â~ia. 

Art. L-las_. O empresário ou sociedade empresária, 

q':l_e. a_dotar _o _.s~s.tema de fichas dE;! 1"'-nçamentos, poderâ subs

tituir o livro DiáriO pelo livro- Balancetes Diãl:>ios e Bala.E; 

cos, observadas as mesm~s formalidades extrínsecas exigidaS 

para aquele. 

Kr'f:-1.187. O livro Balancetes Diários e Balan -

cos ser_â escri:t:urado de modo que registre: 

- ..: A posição diãr1a -de cadã uma das contas ou 

títulos contãbEds ~ pelO respectivo s.ildo, em forma de balaE_ 

cetes diái--ios. 

II ..: O balanço patrimonial e o de resultado ec_2 
nômiêó ~---no enêerramento do_ exeXc!ci.o. 

Art. 1.188. Na coleta dos elementos para o inven 

tãrio serão observados os critérios de avaliação a--seguir; 

teorlninados: 

- Os bens destinados à exploração da ativida 

de set'ão avaliados pe10 custo de ~quisi~ão, devendo, na av:; 
liaÇi~-dos ~ué--~~ d~sgas-i:am ou depre~i;,m com o uso, p~ia, ; __ 
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ção do tempo ou outros fatores, atender•· se à desvalorização 
r>espectivrt, cr-iando-se fundos de amor-tizacãc para asscgur~r

-lhes a s~bstituição ou a c0nserva·ção; :d;;- valor. 

II ---os valores mobiliário"s, ínatêrüi._:primS.,bens 

destinados à alienação. ou que constitúem produtos ou ai't,! 
gos da indústria Õu comércio da empresa, Po~em- ser estima·-

dos pelo custo de aquisicão ou de f.:rbricaçãO, ou pelo preço 

corrente, sempre que este for inferior ao preço de custo • 

Quando o preço _Corr<~nte ou ·venal estiver acima do valo?r do 

custo de aquisição. '?U fabricação, e Os benS· forem avália -

dos pelo preço corrente • a diferença entre -este e o preço 
de custo não SE;Ú:;â levada em conta para a diS1:ribU{çãO -de ~.!: 

eras, nem para as percentagens referentes a fundos de rese!' 

III - O valor das ações e dos- títulos de renda 

fixa pode ser determinado com base na respectiva cotação da 

Bolsa de Valores; os não cot.ados- e as pat"tici:PaCões não_ i 
cionâ:r:>ias serão consiUerados peio seu Valor de aquisicãO-. 

IV - Os créditos serão considerados de confor-

midade com o presumíve~ valor de realizaoão, não ne "levàridÕ 

em conta os prescritos ou de dift"cil liquidação. salvo se 

houver, quanto aos Últimos, previsão Bquiv-aJ.ente. 
Parâgrãfo único. Entre- oS vaiO'reS- do ativo pÕdem 

figurar, desde que se pZ.eceda, anualmente, à sua amortiza -

ção: 

a) As despesas de inst"alação Cf.:i s·ociedade, atê 0 
limite correspondente a dez por cento do capital social. 

b) os- juros pagos aos acionistas da soc:i.edade an.§. 

nima, no perÍodo .antecedente ao início das operaoões sociais, 

ã tr:txa não superior a doze por cento ao ano. fi:xada nos est~ 

tutos. 
c) A quantia efetiv.amente paga a- título de avia -

mento de estabelecimento adquirido pelo empresário ou soei,! 

d.ade. 

Art, 1.189. O balanoo patrimonial deverá exprimir. 

com fidelidade e clareza, a situaoão rea:l da empres-a e·;-ateE_ 

didas as peculiaridades de::;:ta, bem como as diRposiç.Ões das 

l.eis especiais, indicará, distintamente, o ativo e o passivo. 

Parágrafo único. A lei especial. disporá sobre as 

informações que aconipanharão o balanoo patrimonial, em caso 

(le sociedade coligadas. 

Art. 1.190. O balanço de resultado econômico (d~ 

monstração da conta de lucros e perdas) acompanhará o balan

co patrimonial ·e dele constarão o crédit-o e o ~débit"o;- na fo!._ 

ma da lei especiaL 

Art. 1.191. Ressalvados os casos previstos em lei, 

nenhuma autoridade. juiz ou tribt,mal, sob qualquer pretexto, 

poder.S: fazer ou ordenar diligência. para vef>ificar se o empr~ 
sário ou a sociedade empresária observain, ·ou não, em seus -1! 

vros e fichas, as formalidades prescritas em lei. 

Artt. 1.192. o juiz ::::ô poderá autoi-izar_a_ exibiç~o 

ir.tegral dos l.ivros e pllpéis de eccrituraçãO quando neceSsá

ria para resol.ver Questões relativas a sucessão. Comunhão- ou 

sociedade, administração ou gestão por Conta de ou trem,ou em 
caso de fal.ênçia. 

S 19 O juiz ou tribunal, que conhecer de medida 

cautel~r ou de ação, pode, a requerimento ou de ofício, o_:: 

denaro que os livros de QUalquer das partes, ou dP ambas,s!_ 

jam examinados na presença do empresário ou da sociedade ~ 

pre:sároia, a que p~rtencerem, ou de pessoas por estes nome~ 

da, para deles se .extrair o que inter-essar à questão. 
5 29 Achando-se os livros em outra jurisdioão , 

nela se far.i o exame, perante o respectivo iuiz. 

Art. 1.193, Recusada a apresentação dos livros, 

nos casos do art. 1.192, serão apreendidos ]udiCiãlmente e, 

no do seu § 19 , ter-se-á como verdadeiro o alegudo pela 

parte contrária para se provar pelos livros. 
__ Parágrafo úri.icO. Ã confissão r~sultante da-recu 

sa- pode S<:_r ·d~~t·~rda g_or_:__ pz:ova document~i em contrário. ~ 
Ar~t._ 1.194. As restrições estabelecidas neste Ç§L 

pítuló ao -exame da esct:fturação, em par-te ou por inteiro • 

não se aplicam ãs aUtoridades -_fazendárias, no exercício da 

fiscalizaçãO ao paeamento __ de impos_tos, nos termos ·estritos 

das re.spect.i.vas leis especiais_. 

Art. 1.195. ~- empre_sá;-'io e a so-cied3.de empresá- -

ria são obrigados a conservar em boa guarda toda a escrit!:!; 
ração, correspondêr.cia e mais pB.péis concernente::. à sua ~ 

ti V idade, enquanto não ocorrer -prescrição ou decadê:ii.cia no 

tocante aos atas neles consignados. 

Art. 1.196. As disposições deste Capítulo apl! 

c~-se_ ãs- sucursa~.-s.--r"Úi~i~·-'ou a~ências, rto Brasil, do e~ 
pr_e:sário _ou sociedade -com .sede em país estrangeiro. 

LIVRO III 

DO _D~REITO. DAS COISAS 

·~r!TULO I 

DA POSSE 

CAP!TULO I 

DA POSSE E SUA CLASS:I;FICAÇÃO 

Art. 1.197. ·conSidera-se pOssuidor todo .::~.quele 

que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum deis pod~ 

res inerentes à pi'o"prieCfad€!. 

Art. 1.198. A posse direta, de pessoa que tem 

a coisa em seu poder, temporariamoonte, em virtude de direito 

pessoal. ou rea_l, não anu;l.a a indire_ta, de; que"m aquP.~a foi 

havida, podendo o possuidor direto_ defender a sua posse COE 
tra o- indireto. 

ArT. 1.199. Considera-se detentor aquele: que, 

achando-se em relação de dependência para com outro,-- ·canse~ 

va a posse em nome deste e em cumprim.ento de ordens ou in~ _ 

truções suas. 

Parágrafo únic>o, "QUem começou a comportar- se 

desse modo, em relação à coisa e ã outra pessoa, presume

detentor, até que prove o contrário. 

Art. 1. 200. Se duas ou mais pessoas possu!"rem 

Coisa .indivisa, poderá cad<"~ uma exsrcer sobre eli--l atos poss~ 
sóri.os, contanto que não excluam os dos outros compossuid3.. 

res. 

P.rt. 1. 201. t justa a posse que não for vi~ 

lenta, olàndestina, ou precária. 

.IU't. -1.20-t. t de boa fê a posse, se o possui 

do~_ ignora 9 v_Ício, ou o obstáCu~o que lhe impede a a_qui:s,! 

ção da coisa. 

Parágrafo único. O possuidor com justo t:!tu 

lo_ tem por si a presunçã-o de boa fé, salvo prova em centrE 

rio, ou quando a lei expressamente não admite esta presun

ção. 

Art. 1.203. A posse de boa fê só perde ~ste 

caráter no caso P.- desde o momento em que as circunstâncias 

façam presumir que o possuidor não ignora que possui ind!_ 

vidamente. 

Art. 1. 204. Salvo prov~ em contrário, ente!! 

de-se mantel:> a posse o mesmo carâter, com que foi adquiri

da. 

CAPtTULO II 

DA AQtiisiçAO DA POSSE 

i\rt. 1.205. Adquire-se a posse desde o mome!l. 

to em que se torna possJvel o exercício, em nom~ prÓprio, 

de qualquer dos poderes inerentes ã p:-opriedade. 
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Art. 1.206. A posse pode ser adquirida: 

I - Pela própria pessoa qué a: ·pret-é-fiãe--; 
por seu representante. 

II -- Por terceiro sem mandato, depEirlder.do de 

ratificaoÃo~ 

Art. 1.207. A posse transmit·e.:.se aos herde} 

ros ou legatários _do possuidor com os mesmos ca'í"áCteres. 

Art. 1.208. O sucessor universal continua-de

direi to a posse do seu antecessor; e ao sucessor sing!:! 

lar é facultado unir sua posse ã do antecessor, para os !:. 
fe:~.tos legais. 

Art. 1.209. Não inâli.iem- pos-se oS atos de m.§:_ 

ra permissão ou t_o1erãn ... iá- iiss_iin-como não aütor•Izam ã 

s'..la aquisição os a tos violentos, ou clandestinOS, senão~ 

pois _de cessar a violência ou-·a clandestinidade. 

Art. l.no; A pOSSe do imóvel.faz··presumir, 

até prova contrária, a das coisaS móveis -·q.;;e· n·efe --es-tive,;;. 

rem. 

CAPiTULO III 

DOS EFEITOS DA POSSE 

Art. 1. 211. O possuidor tem dir>eito a 

mantido na posse em caso de turbação, reStitu!do no dr'! e~ 

bulho, e segur>ado de violência iminente, se tiv.?!'- justo 

receio de ser molestado. 

§ 19 O possuidor> turbado, ou esbulha.do, P.9. 

derá manter-_se ou restitUir::..s·e-p-or> Sua própria força, COI}; 

tanto que o faça logo; os atos de defesa, ou de desfurço, 

não podem, porém~ ir além do lndispensável à inanufenção ;· 

ou restituicão da posse. 

§ 29 Não obsta ã manutenção Ou rein.tegr-ãÇão 

na posse a alegação -de propriedade, ou de outro direito 

sobre a coisa. 

Art. 1.212.- _QUando maiS- -de- uní.:l -peSSOa 

di:c:ser possuidol"'a, manter-s"e!-ã pro.Visoriaméri.-t€""''.3. --que· tJ. 
ver a coisa, não sendo rD.S:nifes-i:o que ã -obteve -de a:Cguma 

das outl:'as por modo vicioso. 

Art. 1. 213. o po~idor pode intentar a ~ 

oã0--d10! esbuü\0~--ou -ã--de indenizaÇ.ão,- contra o terceirb,que 

recebeu a coisa esbulhada, sabendo que o era. 

Art. l. 214. O disposto nos artigOs ante!ce -

dentes não se aplica ê.s servidões não aparentes·, salVo 

quando os respectivos títulOs provierem do possuidor do 

prédio serviente, ou daqueles de quem este o hnuve. -

Art. l.2l_.S_. O possuidor de boa fé tem direi_ 

to, enquanto ela durar>, aos frutos percebidos. 

Par>ágrafo único. Os frutOs Pendentes ao te!!! 

po em que cessar a boa fé deVem ser restituidos, depois 

de deduzidas as despesas da produçdo P custeio. Devem 

ser também restituÍdOs -os frutoS colhidos é.om antEi"cipação. 

Art. 1. 2~6_. Os fruto_s nã:turais e industriaiS· 

reputam-De colhidos e pe-rcebidos, logo que são sepa~a.doS . 

Os civis reputam-se_ percebidos di-a por> dia. 

Art. 1. 217. o po:;·suidor de mã fê re;p-on-de 

por todos o::;: frutos colhidos e p-ercebidos, bem como pelos 

que, por culpa sua, deixou de perceber, déSde o moménto 

em que se constituiu de-má-féi tem direito;--portm,aS-'"-ae~ 

pesas da produção e custeio. 

Art. l. 218". __ o_ possuidor de boa fé não respo.!! 

de pela perda ou deterioraçã-o da Coisa, a que não der ca.::_ 

sa. 

la pArda, 

Art. 1.2-19. O possuidor de má fé re-sponde p~ 

deterioraç:;ío da coisa, ainda que acideri.tais , 

salvo se pr_ova:P- que de_ igua~ modo se _:teriam dado 7 estando 

ela na posse do reivindi("ante. 

Art. l. 220. O possuidor de boa fê tem direi

to à indenizaoão das benfeitorias necessárias e úteis, beiD 

como, quanto às voluptuãrias, se lhe não forem pagas, a 1~ 

vantá-la_s, quã.ndo o pudei" sein detrimento da coisa. Pelo V_! 

·ler das benfeitorias necessárias e Úteis poderá exercer o 

direi to de retenoã.o. 

Art. l. 221. Ao possuidor de má f€ serão re.! 

Sd!'cidas SOmente as benfeitorias neCessárias j IDilS não lhe 

assiste o di.reito de retenção pela importância destas, nem 

-o de levantar as voluptuâriaS. 

Avt. l.22Z. As benfeito!'ias compensam-se c-om 
os danos.- e sêi obrigam ao r>essarcimento, se ao tempo da e

-vicção ainda exl.stir>em. 

Art. 1.223. O r>eivindicante, obl'igado a ind~ 

nizar as benfeitorias ao possuidor> de má fé, tem o direito 

de optar entre o seu v_,~tlor atual e o seu custo; ao possui, 

dor de boa fé indenizará pelo valor atu.<~l. 

CAPÍTULO !V 

DA PERDA DA POSSE 

Att. 1.224.- P€rde.::-se a poS'se qua"ndo cessa, e.!!!. 

bera contra a vontade do possuidor, o poder sobre a coisa , 

ao qual __ se refere ~ art. 1.197. 

AJ;~ ~- 1_._22_5. ~ó se_ consider_~ p_erd_ida a posse 
para quem não presenciou o esbulho, quando, tendo noticia 

dele, se abstém de retol:'nal:' a coisa, ou, tentando r>ecupel:'á

-la, é. violentamente- repelido. 

móvel. 

TiTULO II 

DOS DIREITOS REAIS 

CAPiTULO 0NICO 

DISPOSIÇOES GERAIS 

- Art. l.22õ.- São direitos reais! 

I - A propriedade. 

II ... A superfície. 

III - As servidões. 

IV 
v 
VI 

- O usufruto. 

- o uSO. 

- A habitação. 

VII - O direito_ do pi-emitente- comprador do f 

VIII - O penhor. 

IX .,; A hipoteca. 

X - A anticrese.-

Art. 1.227. Os direitos reais sobre coisas m_§. 

veis, quando constituídos, ou transmitidos Por atas entr>e 

vivos, sÕ se "â.dquir~m com a tr~âiçã:c. 

Ar"t. L228. Os direitos reais sobr>e imóveis 

constituídos, OU transmitidos por> a-eos P.ntl:'e vivo~, s-õ- se 

adquirem com a transcr>icão, ou a inscrição nõ RegistrO de f 
móveis doS re1:el:>idos títulos {arts. 1.245 a 1.247}, salvo 

os casos expressOs ne:c:te CÓdigo~ 
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T!TULO III 

DA PROPRIEDADE 

CAP!TULO I 

DA PROPRIEDADE EM GERAL 

Seção I 

Disposiç.:;es prelim5.nares 

Art. 1.229. O -proprietário teni: a facUld.id.e ·a_e 
usar, gozar e dispor da cojsa, e o dir<?ito de-r-eavê-La- rl.o 

poder de que'It quE-r que injustamente a possua, ou de_:fenha. 

§ 1-9 o direito de propriedade_deve ser exerc.f. 

do em consonância com as suas finalidades eCOnômic~s e so 
ciais e de modo que sejam preservados, de conformidade com-o 

estabelecido em lei especial, a flora, a: fauna, as belezas 
naturais, o equilíbriO -ecolÓgico e o patrimõ!i-io histórico e 

artístico, bem como evitada a poluioio do ar e dã.s ãgtias. 

§ 29 ·são defesas os ates que nã'Ofi.aZem ao pro

prietário qualqUer comodidade, ou utilidade, e- sEdam anima

dos pela intencão de prejudicar OUtr-em. 

S 39 O proprietário pode ser privado dá coiSa,no·s 

casos de desapropriação,- por necessidade ou Utilidade pÚbli

ca ou interesse social, bem como no de reauisfção, em -c::ú3:o -

de perigo pÚblico iminente. 

§ 49 O proprietário também pode ser privã.do da co,! 

Sa se o imóvel reivindicando consistir em extensa área, 
posse ininterrupta e de boa fê, por mais--âe- cinco anos, de 

considerável número de pesso·ã-s, e estas nela houverem reaii

zado, em conjunto ou separadamente, _obras e serviços consid~ 

rados pelo juiz de interesse social e e._conômi.co relevante. 

Nesse caso, o juiz fixará a justa indenização dev,! 
da ao proprietário; pago o preço, valerã"à' Sent-ença COmo tí

tulo para a transcrição dO imóvel em nome doS possuidores. 

Art. 1.230. A propriedade do solo abrang-e a do 

espaoo aéreo e subsolo correspondentes, em altura e profundi

dade Úteis ao seu exercício, não podendo o proprietário o

por-se a atividadeS que sejam realizudas, por terceiros, 

a uma altura ou profundidade- -taiS, que não fenha ele intere.! 

se legítimo em impedi-las. 
Art. 1.231. A propriedade do solo ·nio abrange 

as jazidas~ minas e demais recursos minerais, os potenciai-s 

de energia hidl•áulica, os monumen'l:'oã árqUéOlÕgicos e outros 

bens referidos por leis especiais. 

Parágrafo únicO. O proprietâ'riO-- dO Solo tem o 

direito de explorar os reC1,U'SOS minerais de ~mprego imedi!, 

to na construção civil, desdt> que não submetidOs a trans -
formação industrial, obedecido o disposto em lei especial. 

Art. 1.232. A propriedade presume-se pleria e / 

exclusiva, até prova em contrário. -/ / 

Art. 1.233. Os frutos e mais produtos da/co.f. 

sa pertencem, ainda quando separados, ao seu propriétário. 

salvo se, por preceito jurídico especial, houv<:>rem de caber 

a outrem. 

Seção II 

Da descoberta 

Art. L 234. Quem quer que ache coisa alheia 

perdida há de restitu:í:'-la ao dono ou legítimo possuidor. 

Parágrafo úrilco. Não b conhecE!hdo, o descobri 

dor fará por encontrá-lo, e, quando se lhé :rião C1épare,entr; 

gará a coisa achada ã autoridade competente. 

Art. 1.235. O que restituir a ·coisa achada, 

nos termos do artigo prec-edénte. terã direito à uma reco~ 

pensa não inferior a cinco po't' cento do SPU valor, e ã -in

denização pelas despesas que houve,.. feito com a conserva -

ção e transporte da coisa, se o dono não preferir abandoná· 
la. 

Parágrafo único. Na determinação do montante

da recompensa, considerar-se-á o esforce desenvolvido pelo 

descobridor para _enco~trar o dono, ou legítimo possuidor , 

as possibilidades que teria este de encontrar ~ coisa e a 

situaçãO económica de aritbOs. 

Art. 1.236. O descobridor responde pelos pre 

juÍzos causaâos ao proprietário ou possuidor legitimo,qu:a!i 

do tiver procedido com dolo. 

Art. 1. 23 7. A autoridade competente dar~ c.2, 

nhecinlento da descoberta atravCS da imprensa e outros meios 

de informação, somente EixpP.dirido editais se o seu valor os 

comportar. 

Art. 1~23'8. DecorridOs dois meS:e:s da di•."Ulg.! 

cão da nqtÍcia pela ii:lpreil.sa, ou do edital, não se aPrese~ 
tando quem comprove a propriedade sobre a coisa, serã esta. 

vendidà em hasta pÚblica e, deduzidas do preço as despesas 1 

maís a recompensa do descobridor, pertenc~rá o remanes<'!en

te ao Município em cuja circunscrioão se deparou o objeto 

perdido. 

Parágrafo úriico. Sendo de diminuto valor, P,2 

derâ o MunicÍpig ab~ndonar a coisa em favor de quem a ~ 

chou. 

CAP!TULO II 
~DA_ AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE IMCiVEL 

Sec"ão I 

Do usucapião 

Art. 1..239. Aquele que, por· quinze anos, sem in

terrupQão, nem oposiQão, possuir como seu um imóvel, adqu.i.re

lhe a propriedade, independentemente .~.e título e boa fê; po

-dendo requerer ao juiz que assim ~-~4i:!clare por sentença, a 

qual servirá de tÍtulo ~ a ~ição no Registro de ImÓveis. 

~arágrafo __ único~---' Ó~p~azo estabelecido neste arti

gO i:>eduzir-se-â a dez an ?se o possuidor houver estabeleci

do no imóvel a sua: mo _..da habitual, ou nele realizado obras 

ou serviços de ca ter produtivo. 

Ar_y:/1.2~0. Ressalvado o disposto em lei especial, 

todo aqu;l~ que, não sendo proprietário rural nem Urbano ,po~ 
i óiÍto seu, contínua e incontestavelmente, por cinco anos 

utivos, imóvel considerado por lei suficiente para as

segurar-lhe a subsistência, e ã de sua fani.ília·, nele tendo a 

sua morada, adquirir-lhe-á o domínio, independentemente de 

justo título e boa fê. 

Art. 1.2H. Poderá 6 possuidor requerer ao juiz· se
ja declarada adquiridu, mediante usucapião, a propriedade 1m'5vel. 

Parágrafo ÚnicO:- A declaração obtida na- forma de~ 

te artigo constituirá t~tulo hábil para transcrição no Regi.! 

tro de Imóveis. 

AI"t. 1.2~2. AdclUire também a propriedade do imó

vel aquele que, contínua e- incontestadamEmte, com justo tít~ 
lo e boa fé, o possuir por dez anos. 

Parágrafo único. Se"ra de cinco anós o prazo pre -

visto no presente artigo se o im~vel houver sido adqui!'ido, 

onerosamente, com base em transcrição constante do registro 

próprio, cancelada posteriormente, desde que o_s possuidores 

nele tiverem establiiecido a sua morada, ou realizado invest_! 

mentes de interesse social e econômico. 

Art. 1.2~3. O possuidor pode, para o fim de contar 

o tempo exigido pelos artigos antecedentes, acrescentar ã sua 

posse a dos seus antecessores (art. 1.208), contanto que to 

das sejam contínuas, pacíficas e, nos casos do art. 1.2lJ.2 ; 

seu parágrafo único, com--justo título e de _boa fê. 

Art. 1.24-11-. Estende-s~ .,Q possuidor o dispgsto: quan-
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to ao devedor acerca da.o ~usas que obstam, suspendem, ou Í!!; 

terrompem a prescrição, as quã.is também se aplicam-aO-UsUcapião. 

Seção II 

Da aquisição pela transcrição do título 

Art, l. 245. Transfere-se entre vivos a proprieda

de mediante a transcrição do titulo translativo no- Registriõ 

de Imó-veis . 

§ 19 Enquanto se não transcrever o título tranSl,! 

tivo, o alienante continua a ser havido como donO do imôVeY. 

§ 2<? Enquanto se não promover-, ci.tr>avês de acão 

própria, a decretação de invalidade da transCrfÇ.ão, e o r>eS

pectivo cancelamento, o adquirente contiJJ.ua a ser havido co

mo ·dono do imóvel. 

Art. 1. 246. A transcrição ê eficaz desde o momen

to, em que se apresentar o t.Ítulo ao oficial do registro, 

este o prenotar no protocolo. 

Art. 1.247. Se o teor da transcriçãO não expri-

mir a VE't'dade poderá 0 interessadO reclamar que se rPtifi

que, ou anule. 

Parágrafo Único. Can~elada ·a transCrição, P2. 
derá o proprietário reivindicar o imóvel~ independent-emen- -

te da boa fé, ou do título do ter>ceiro adquirente. 

Seção III 

na aquisição por ace1=:sãó 

Art. l.2lt8. A acessão Pode dar-se: 

- Por formação- de ilhas. 

ll - Por aluvião. 

UI Por avulsão. _ 

IV - Por abandono de âlveo. 

V - Por cbnstruções ou plantações_ 

DAS ILHAS 

Art. 1.249. As ilhas, que se formarem em COE 

I'entes: comuns ou particular>es, pertencem aos pr_oprietári.os 

ribeirinhos fronteiros, observadas as regras seguintes-: 

- As que se formarem no meio do rio CO,!! 

sideram-se acrésCimos sobrevindos aos terrénos ribeirinhOs 

frontejros de .:nnbas as margens, na propo!'ção de- suaS -test~ 

das, até a linha que dividir o álveo em duas partes iguais. 

II - As que se formarem entre- a :i:-e.ferida 1! 
nha e urna das margens consider>am-se acréscimos aos ter>re -

nos ribeirinhos fronteiros desse mesmo la:do. 

III - As que se formarem pelo desdobramento 

de um novo brnço do rio continuam a pertencer aos propriP.- _ 

tár>ios dos terrenos 3. cUSt-a dos quais s<:> cons_tituirarn. 

DA ALUVIÃO 

Art. 1. 250. Os acrêsc_imos formados~ sucessi

va e imperceptivelmente, por depósitos e ater>ros natm,ais 

ao longo das margens das cor>rent:es. ou pelo désvio das ~ 

guas destas, pertencem aos donos dos terrenos marginaiS, seril. 

inilenizacão. 

Parágrafo único. O terreno aluv:í.ãT, -que se 

formar em frente de prédios d'e pr>oorietârios iH.ferentes ,di 
vidir-se-á entre eles, na proporção da teStada de cada um 

sobre a antiga margem. 

DA AVULSAO 

Art. 1.251. Quando, por forca natu:.:-al viole_!! 

ta~ uma poroão de tE't"'ra se destacar de um préd-io ~ se ju!!. 

tar a outro, o dono 'deste adquirirá a propri€:dad€: do acrê~ 

cimo, se indeniz-=.r o dono do- primeiro· ou, SPffi indenízação-, 

se, dentro em um anÕ, niriguérn houver reclamada. 

Parágrafo Único. Recusando-se ao pagamento 

_de indeniz.:..cão, o dono do prédio, a que se iuntou a porçãC' 

de terra, deverá aauiescer a que S-" remova a parte acresci_ 

da. 

DO ÁLVEO ABANDONADO 

Art. 1. 252. O álVeO-aba.ildonado de corrente pãr. 
tence aos proprietãrios ___ ribeirinhos das duas :-::.ar::;ens, sem que 

tenham indeniz.9.ç:3o os- donos dos terrenos por onde as águas 

abrirem -novo curso. Entende-se que os prédios marginais se 

estendem atê o meio do âlveo. 

DAS CONSTRUCOES E PLANTACOES 

Art. 1. 253 _ Toda ~onstr>ução, ou plantaÇão,exi§ 

tente em um terr>eno, se presume feita pelo proprietário e ã 
sua custa, a_ti__que o contrâ_rio se pl:>ove. 

Art. 1.2Slt_ Aquele que semeia, planta, ou edi

fica em terreno próprio co::-m sementes, plantas ou materiais ~ 

lheios, adquire a propriedade destes; mas fica obrigado a 

pagar-lhes o valor, além de responder por pcrdàs e danos, se 

agiu de mã fé. 

Art. 1.255. Aquele que semeia, planta ou edif.f. 

ca em terreno alheio perd~.! em .J,)roveito do proprietál->io, 

sementes, --plantas e construções, mas,_ se procedeu de boa fê, 

terá direi to- a indenizaçãO: 

Parágr>afo út1ico. Se a construção ou ã -pianta -

ção exceder consideravelmente' o valor do terreno, aquele que, 

de boa fé~ P-lantou- oU edificou, adquirirá a propriedade do 

sOlo, mediant>=> pagamento da indenização fixada judicialmente, 

se não houvPr a-C~rdo. 

Art. 1.256. Se de ambas as partes houve má fê, 
adquirirá o pZ..oprietár>io as sementes, plantas e construções, 

devendo, porém, reRsarcir o valor das acessões. 

Parágrafo únicO~ Presume-se má fé no propT'ietli 

rio, quando o traba.lh? de coi1s1:ruçâo, ou lavoura, se fez em 

!';Ua pr>esença e sem impugnaçã_o sua. 

Art. 1.'257. O disposto no artigo antQceden+e i:: 
plica-S~ ·também ao caso de não pertencerem as sementes, pla,!l 

tas ou mat~riais a quem de boa fé os empregou eln solo alhQio. 

Pqrágrafo Único. O proprietário d=.s sementes , 

plantas ou mater>iais poderâ cobrar do proprietário do solo a 

indenizaçãO devida, quando não puder> havê-la do plantador,o_u 

construtor. 

Art. 1.258. -se-a rO:i\strução;, feita parcialmen

te em solo pr'ôprio, ·-rnVaC.e solo alheio em pr>opbrçã<:> não sup~ 

rior à viaésima parte deSte ;-o adquire o construtor de bQa fê 

a propriedade da parte do solo invadido~ se o valor da cons

trução- exceder o dessa parte, e responde por indenização que 

represente~ também, o valor da ár>ea perdida e a desvaloriza

ção da área _T.'emanesc_ente. 

Parágrafo Único. Pagando ém décuplo as perdas 

e danos previstos neste artigo, o construtor de má fê adqui

re a propriedade da parte do Solo qu:e -invadiu, se em propor

cão ã Vigésima pa:rte deste e o valo!> da construção exceder 

conside.r=.valmente o de:::sa parte e não se puder demolir> a po!', 

ção invasora sem grave prejuÍz0 para a construção. 

Art-. -1.259. Se o construtor estiver de boa fé, 

invasão dO solo- alheio exceder a vigés-ima narte --deste ,as_ 

quire a propriedade da part'é do solo invadido, e responde po:> 

per>das e danos que abranjam o valor que a invasão acrescer 

ã construção, inais o da ~rea perdida e o da desvalorização 

da área remanescente; se de-má fê, é obrigado a demolir o 

que nele construiu, pagando as pP.rdas e danos apurados,quoa 
Ser>ão devidos em -dobro. 
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CAP!TULO III 

DA AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE M6VEL 

Seção I ·- ·-·--·--

Do usucapião 

A::-t. 1.260. Aquele que possuir coisa móvel 98 

mo sua, C'ontinua e incontestadamente durante três -anos ,com 

justo t5:tulo e boa fé, adquirir-lhe-á a :Pro:Pri~dad<?. 

Art, l. 261. Se a posse da coisa :::.Óvel se Pr:2; 

longar por cinC"o anos, produzirá u_sucápião iil.dependenteme!!. 

te de título ou boa fé. 

Art. 1."262. Aplicam-se ao usucapião das c~_;. 

sas móveis o d{sposto nos arts. 1. 243 e 1. 2411-. 

Seoão _r_r_ 

Da ocupacão 

Art. 1.263. Quem se assenhorear de coisa sem 

dono para lo~o lhe adquire a propr>iedade, não sendo essa .9. 

cupação defesa por lei. 

Seção IÍI 

Do achado do tesouro 

Art. 1.2611. O depósito antigo de coisas preci? 

sas, oculto e de cujo dono n3.o ·Mja memória, ser.i dividido -

fJOr igual entre o prop.r>ie"târio do préd"io e o que .if'har o te

souro casualmente. 

Art. 1.265. O tesour>o pertencerá -por inteiro ao 

proprietário do prédio, se for achado por ele, OU em pesqu_! 

sa que ordenou, ou por terceiro não autorizado. 

Art. 1.266. Achando-se em terreno aforadn,o "t!!_ 

souro será dividido por igual entre o descobridor e o enfi -

teuta, ou será deste por inteiro quando ele mesmo seja o de_! 

cobridor. 

SeçãO IV 

Da t!'a.dição 

Art. 1.267. !. propriedade das coisas não 

transfere pelos negócios jurídicos antes.da tradicão. 

se 

Parágrafo único. Subentende-se a tradição qua!!. 

do o transmitente continua a possuir pe.lo coflStituto posses

sório; cede ao adquirente o :.!irei to ã rest-ituição da· coisa, 

que se-· encontra em poder de terceiro; ·ou quando o adquir~n

te já está. na posse da coisa, por ocasião do negÓcio jurÍdi-

co. 

Art. 1.268. Feita por quem nãO seja· proprietá

rio, a tr&diç-ão não aJ heia a propriedade, exceto se a c-oi

sa, ofe-recida ao pÚblico, em leilão ou estabelecimento c~::

mercial~ for transferida em circunstâncias tais que, ao a2 
quirente de boa fé, como a qualquer pessoa, o alienante se 

afigurar dono. 

§ 19 Se o adquirente e-stiver de boa fé e 
alienante adquirir depois a propriedade, considera-se rea

lizada .:1. transferência desde o momento em que ocorreu 

tr·adição. 

§ 29 Não . transfere a proPriedade a tradição,~ 

quando tiver por titulo um negÓcio jur5:dico nulo. 

Seção V 

Da especificação 

Art. 1. 26..9. Aquele que, trabalhando em mat~ 

ria-prima em parte F~lheia, obtiver espécie nova, desta s~ 

râ proprietál:>io~ se· ilão se puder reStituir à forma ant=. 

rior. 

Art, 1. 270. Se toda a matéria for alheia, e 
não puder reduzir ã forma· Precedente, será do especifica -

dor. de boa fê a espécie nova. 

§ :19 Mas. sendo praticável a redução, ou 

quando impratiCável, se a· espécie nova se obteve de má fé, 
pertencerá-ao dono da matêria-nrima. 

§ -29 ·:sm qü.3.1Quer caso, porém, inclusive o da 

pintura em relação ã tela, da escultura, escritura e outro 

qualquer trabalho gráfico ~m relação ã matéria-prima, a e§. 

pêc.ie nova será do especificador, se o seu valor exceder 

consideravelmente o c).a matéria-prima. 

.Art. 1.271. Ao!=> prejudicados, nas hipóteses dos 

dois artigos precedentes, se ressarcirá o dano que sofrerem, 

menos ao especificador de má f_é, ·no caso do artigo anterior, 

o § 19, 'qUando irredutível ·a especificação. 

Seção VI 

Da confusão, comistão e adjunção 

Art. 1.272. As coisas pertencentes a diversos do

nos, confundidas, misturadas, ou adjuntadas, sem o consenti

mento deles, continuam a pertencer-lhes, sendo possíVel sep~ 
rã-laS sem deterioraçiío. 

§-19 Não o .. sendo, ou exigÍndo a separação dispên

dio eXcessivo; subsiste indiviso o todo·, cabendo a cada um 
dos donos quinhão proporcional ao valor da coisa, com que 
en"b:'ou para a mistura ou agregado .. 

§ 29. Se, porém, uma das coisas puder considerar

se principal, o dono _sê.:..lo--â ·~o todo, indenizando os outroS. 

Art. 1. 273. Se a confusão, adjunção ou comistão 

se operou de- mâ fê, ã outra parte caberá escolher _e~tre ~~.:; 

quirir a propriedade do todo, pagando o que não for seu, ab~ 

ti.da a indenização que :lhe for devida, ou renunciar ao que 

lhe pertencer, caso em que será indenizado. 

Art. 1. 274. Se da união de matérias de natureza dJ: 
versa se formar espécie nova, ã confusão, comis~ão ou adjun

ção aplicãm-·se" as noririas -'dos artigos anteriores. 

CAPITULO IV 

DA PERDA DA PROPRIEDADE 

Art. 1. 275. Além das causas cons.ideradas neste 

Código, perde-s.e a propriedade: 

- Pela alienação. 

II - Pela renlin~ia·; 

II 1 - Pelo abandono. 

IV - Pelo perecimento ·da coisa. 

- f'ela desapropriaçRo. 

Parágrafo Único. Nos· dois primeiros casos deste 

:~.rtigo, os efeitos da perda da propriedade imÓvel _serão subo.;_ 

:linados ã transcrição do título transmissivo, ou do ato renu!!, 

::iativ·.,, no Reg;istro de Imóveis. 

Art. 1.276. U iinóvel.'..!.rbano oue o propi-ietário -

:tbandonar, com a intenção de não- mais o_ conservar em seu pa· -

trimênio, e que se nã0 encoriti'ar na posse de outi>em, pode:r>á 

:>er arrecadado, como bem vago, e passar, cinco anos depois, à 
?rOprieda_de do MunicÍpio, ou ã do Distrito Federal, $e se a 

::har nas respectivas circunscrições. O imóvel, ·situado na z;. 

1.a rural~ abandonado nas mesmas c::jrcunstâncias, poder5 ser a_;:: 

:-ecada.do, como bem vago;·e passar, cinqo anos depois, à pr9. 

:l!'iédade da União, onde. quer que ele se localize. 

Parâgrâ.fo único. Presumir-se-á de modo absoluto

:r. intenção, a que se refere e~te artigo. ·quando, cessados os 

:r."tos de posse, deixar o J;lroprietãrio de satisfa~er os ônus 

f;i.scaiS. 
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C.'\P:t'TU!..O V 

DOS DIREJTOS- DE VI7.TNHANCA 

Seção I-

Do uso anormal da proprie<1ade 

Art. l.277. O proprietário, ou possuidor- de 

um prédio, tem o direito de fazer cessar as interferências 

preiudiciais ã segurança, ao sosségo e à saúdê--dos ~qUe

habitam, provocados pela utilização da propriedade vizinha. 

Parâg:r>afo único. Proíbem-se as interferências 

considerando-se a natureza da utilização, a localização do 

prédio. atendidas as normas que distribuem as EidifiCaÇões 

em zona'il, e os limites ordinári-os de tolerância dos morad~ 

res da vizinhança. 

Art. 1.278. Não existe o ·direito a qu€ se 1:'~ 

fere o art. L 277, quando as iriterferências forem justifi

cadas por interesse pÚblico, caso em que o proprietá:i>:tO,ciU 

possuidor, caus~dor delas, pagará ao vizinho inde-niiaçãd o:..a 

bal. 

Art. 1.279~ Ainda que por decisão judicial as 

interferências devam ser tole"l:'adas, poderá o vizinho ex_! 

gir a sua redução, ou eliminação, quando estas se ·-tornai-em 

passiveis. 

Art. 1.280~ O proprietât'io, ou PoSSu"lO:or,te!n 

direito a exigir do dono do prédio vizinho a demofição, ·ou 

a reparação deste. quando ameace ruína-, bem como que lhe 

preste caução pelo dano iminente. 

Art. 1.281. O proprietári_o. ou o PoSsuidor de 

um prédio, em que alguêm teriha direito de fazer o:bt-as ,:Põde, 

no caso de dano iminente, exigir> do autor-delasa5 necess::i

rias .12;arantias contra o prejuízo eventual. 

_seção II 

Das árvores limítrofes 

Art. 1.282. A árvore, cujo tronco· estiver 

linha divisória, presume-Ae pertencer em comum aos donos cbs 

prédios confinantes. 

Art. 1.283. As raízes e os ramos de ârvore,que 

ultrapassarem a est:r>ema dO pi>êdio, poderão s~r cortados,até 

o plano vertical divisórl.o, pela proprietário do· terreno i!!_ 

vadido. 

Art. 1.284. Os frutos caídos de- árvOrf, do te.r 

reno vizinho pertencem ao dono do so1o onde caíram; -se este 

for de propriedade particular. 

Seção :til 

Da passagem forçat.~. 

Art. 1.285. O dor.o dÕ prédio que nãõ tiver ~ 

cesso ~ via pi!blica, nascente ~J. porto, pnde. mediante pag~ 

menta de indenizaç::ío cabal, constranger o vizinho a lhe da-r> 

passagem~ cujo rumo será judicialmente fiXido 7 se necesSâ -

rio. 

§ 1!? Sofrerá o con.S-trangiffiento o vizinho, Cujo 

imóvel mais natural e facilmente se PreStar ã passagem. 

§ 29 Se ocor-rer alienação parcial- ao·pr"êdio,de 

modo que uma das partes perca o acesso a via pÚbliCa, nasce!:': 

te ou porto, o proprietário da outra deve tol€rar a passagem. 

§ 3!? Aplica..:.se-- õ- paragrafo anterior ainda qua!:': 

do, antes da alienação, existia passagem através de imóvel 'Li 
zinho, não estando o proprietário deste constrangido, depois, 

a dar uma outra. 

Secão ~v 
Da passagem de cabos e tubulações 

Art. 1. 286. Mediante recebimento de indeniza -

cão que atenda, também, ã desvalorização da área remanescen

te, o proprietário é obrigado a tolerar a passagem, atrav.ês 

de seu imóvel, de cabos, tubulações é outros condutos subte.r 

râneos de serviÇos de- utilidã.de púbií6ã-~--·em proveito de pro

pri;tã;,ios vízi~h~~. --q~~~d;"" de -~utro mod~ -foro impossível, ou 

excessivamente onerosa. 

Parágra_;fo único. o __ ·p"roPrJ.etár~o prejudicado P.2. 
de e~igi.r que a inStalação seja feita de modo menos gravoso 

ao pr"€dio oneradO, bem como, depois, "seja removida, à 
custa, _para outro local de imóvel. 

.Art. 1. 287. Se as instalações oferecerem gr~ 

ve risco~ será facultado ao proP:i:-iétário- do pt>édio onerado ~ 

x:igir a reali:zacão de obras de segurança. 

Seção V 

Da$ águq$ 

Art. 1.28S:. O dono~ ou J?OSsuidor, do prêdio-ÍE 

feriar ê _obrigado- a receber as águas que correm naturalmente 

do supe:t'~or, não podendo t>ealizar o.bras que embaracem o· seu 
fluxo~ A condição natural e anterior do prédio inferior não 

pode ser agravada por obras feitas pelo dono, ou possuidor, 

do prédio super i o"!'. 

Art. 1. 289. Quando as águas, artificialmente I~ 

v~9as ao prédio superior, ou a;:: colhidá.s, correrem dele para 

o ,i~ferior, p_oderá o- dono de"ste reclamar <lue se desviem, ou 
se lhe indenize o pre:iufio, que sofrer. 

'?arâg"!"'afo -úníci6-. Da indenização--Sei-á deduzido 

o valor do bene.f!cio obtido. 

Art. 1.290. O proprietário de nascente, ou do 

splo onde caem águaS i?iuv.l.a.:Cs;·-sati.sfeitas as necessidades 

de seu consumo, não pode impedir, ou desviar o curso natural 

das águas remaneScentes pelos prédios ,inferiores. 

Art. l. 291. O possuidor do imóvel superior 

não poderá- poluir as águas indispensáveis às primeiras neC!e!_ 

sidades da vida dos possuidores dos imóveis inferiores ;as d.!:,_ 

ma.is, que poluir, deverã recuperar, ressarcindo os danos que 

estes sofrerem, se não for possível a :r:>ecuperacão Ou o de! 

vio do curso artificial dàs águas-:-

Art. 1.292. O proprietário tem díreito 'de 

construir -barrc:~.gens, açud€s. ou- outras obras para represa -

mente d'água em seu prédio_- Sê as ãgi..ias rePresadas l.i1..:ràdi

rem prédio alheio, serã o proprietáriO deste -indenizado pe

lo dano sofrido, deduzido o valor do benefÍcio obtido. 

Art. 1.293. t permitido a quem que-r que seja, 

medJ..ante prévia indenização aos p"!"'opriêtãrios prejudicados, 

con::;truir canais, a traves ae prédios alheios, pa-ra receber 

as águas a que tenha direito, indispensáveis àS primeiras 

necessidades da vida, e, desde que não "cause preju:Í:zo cons_i 

dérãvel;- ã-agric~ltura e ã ~ndústria, :t>é.m comO Para o esco~ 
rneli.'b:) âe âgú-a:Si Supêr'.fluá"s · oU- acuinU.i·actas·,- ou a drena.gern de 

terrenos. 

19 Ao prop:r>ietãrio prejudicado, em tal caso, 

também asSiste direito a· ressarcimento pelos danos que de 

futuro lhe advenham da i~filtracão ou irrupçãc.o das águas, 

"bém como- .dã. d€:t"er"iol:-ac;:ão das obras destinadas a canalizá -

las. 

§ 29 O prOprietário pl:>ejudicado poderá exigir 

que seja subt_err>ânea a canali~.3.ção qUe atravessa ãre.3.s ã.d~

ficadaS, pâtiost hOrtas, jardiris ou qid.nta:i.s. -

§ 39 O aqueduto sêi>á con·st:t>U!.do de maneira que 

cause o menor prejuizo aos proprietárioS dos imóveis vi.z! 
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nhos, e a expensas do seu dono, a quefi\"- incumbem também as 

despesas de conservação. 

Art. l.L94. Aplicam-se ao direito de aqueduto 

os arts. 1.286-e--]..287 deste Cõdi,go. 

Art. 1.295. O aqueduto nãO-impedirá-que

proprietários cerquem os imóveis e construam sobre ele, sem 

prejuízo para a sua segurança e conservação; os proPrietá

riO$ dos imóveis poderão Usar> das águas do aqueduto pã:ra as 

primeiras ne:::es:::idades da vida. 

Art. 1.296. Havendo no aqueduto águas supér

fluas, outros poderão carializá-las, pará os fins previs

tos no art. 1.293, mediante pagamento de indenizaçã'o, aos· 

proprietários prejudicados e ao dono do aqueduto, de i~ 

portância equivalente às despesas que entãO se-r-iam neces

sárias para a condução das águas até o pontO de derivação. 

Parágrafo único. Têm preferência os proprie

tários dos imóveis atravessados pelo aqueduto. 

Secão VI 

Dos limites entre prédios e do direito de tapagem 

Art. 1.297. O proprietário tem di'lieito a ceE 

car, murar, valar ou tapar de qualquer modo o se_u_ prédio, 

urbano ou rural, e pode constranger o seu confinante 

proceder com ele à demarcação-entre os dois prédios, a a~ 

ventar rumos apagados e a renovar marcos Clest:t"u.Ídos ou aE 
ruinados' repartindo-se proporcionalmente entre-- os-- inte -

ressados as respectivas despesas. 

§ 19 Os intervalos, muros, cercas e os ·_tap::!. 

mes divisórios, tais como sebes vivas, ce:t"cas de arame ou 

de madeira, valas ou banquetas, presumem-se, at_é prova em 

contrário, pertencer a ambos os proprietái>íOS c_onfirlàiti:es, 

sendo estes obrigados, de conformidade com os costumes da 

localidade, a concorrer, em partes iguais, para as despe

sas de sua construção- e_ conservação. 

§ 29 As sebes vivas, as árvoreS, ou plantas 

quaisquer, que servem de marco divisôrió, sã Póderil ser c~ 

tadas, ou arl'ancadas, de comum acordo entre proprietários. 

§ 39 A constl'ucão de tapUmes especiais para i~ 

pedir a passagem de animais de pequeno por:te, oU para outro 

fim, pode ser exigida de quem provocou a necessidade deles, 

pelo proprietâl'io,- que não eStã ___ Õbrigado a concorrer par-a as 

de.spesas. 

Art. 1.298. Sendo confusos, os limites, em fa! 

ta de outro meio, se determinarãO de conformidade com a pos

se justa;, e, não se achando ela provada, o terreno contest~ 

do se dividirá por partes iguais entre os prédios, ou, não 

sendo possível a di_visão cômoda~ se adjudicará a um deles ,m~ 

diante indenização ao outro, 

Seção VII 

Do direi to de construir 

Art. 1.299. o proprietário pode -levantar em 

seu terreno as construções que lhe aprouver, salvo o direi

to dos vizinhos, e os regulamentos administrativos. 

Art. 1.300. O proprietário construirá de mane,! 

ra que o seu prédio não despeje águas, diretamente, sobre o 

prédio vizinho. 

Art. 1. 301. t: defeso abrir janelas, ou fazer 

eirado, 'terraço ou varanda, a menos de mratro e meio do terr~ 
no vizinho. 

§ 19 As janelas cuja visão não iricida sobre a 

linha divisória bem como as perpendiculares não poderão 

abertas a menos de setenta e cinco cer.tímetros. 

§ 29 As disposiÇÕes deste artigo não abrangem 

as aberturas para luz ou Ventilação, não maiores de dez ~ 

tímetros de largura sobre vinte de comprimento e construí

das a mais de dois metros de altura de cada piso. 

Art. 1.302. O proprietário pode, no lapso de 

ano e dia após a conclusão da obra, exigir que se desfaça 

janela, sacada, terraço ou goteira sobre o seu prédio. E~ 

coado o prazo, não pOderá, por sua vez, edificar sem ate!!_ 

der ao disposto no artigo anterior, nem impedir, ou difi -

cultar~ o escoamento das águas da goteira, com prejuízo 

_ _para o prédio vizinho. 

Parágrafo Único. Em se tratando, porém, de 

vãos , ou aberturas para luz, seja qual for a quantidade , 

altura e disposição, o vizinho poderá, a todo tempo, leva!!. 

tar a su~ edificação,___ ou contramuro, ainda que lhes vede a 

claridade; 

Art. l.3.03. Na zona rural, não ê permitido 1~ · 

vantar edificações a nierios -de três metros do terreno v:í.zf 

nho. 

Art. 1.30!:1. Nas cidades, vilas e povoados, C.!:, 

ja edificação estiver adstrita a alinhamento, o dono de um 

terr~no pode edificá-lo, madeirando na parede divisóría do 

prédio contíguo, se ela agUentar a nova construção; mas t~ 

rã de embolsar ao vizinho meio valor da parede e do chão 

correspondente. 

Art. 1.305. O confin.inte, que primeiro con~ 

truir , pode _assentar a parede divisória até meia eSpessu

ra no terreno contigue, sem perder por isso o direito a ha 
ver meio vaJ.or dela se o vizinho a travejar. Neste caso, o 

primeiro fixará a largura e a profundidade do alicerce. 

Parágrafo único. Se a parede divisória perten

cer a um dos vizinhos, e não tiver capacidade para ser tr~ 

vejada pelo outro, não poderá este fazer-lhe ci.licerce ao pé, 

sem prestar caução· àquele, pelo risco a gue expõe a constr.!::, 

ção anterior. 

Art. 1. 306. O CondÔmino da parede-meia pode u

tilizá-la até ao meio da espessura, não pondo em risco a s~ 

guranca ou a separação dos dois prédios, e avisando previa

men1:e o outro condômino das obras, que ali tenciona fazer. 

Não pode, porém, sem consentimento do outro, fazer, na par~ 

de-meia, armários, ou obras semelhantes, correspondendo a 

outras, da mesma natureza, já feitas do l~do oposto. 

Art. 1.307. Qualquer dos confinantes pode a! 

tear a parede divisória, se necessário reconstruindo-a,para 

suportar o ãl teamento; arcará, porém, com todas as despe -

sas, inc~usive de conservação, ou com metade, se o vizinho 

adquirir meacão :também na parte aumentada. 

Art. 1.308. Não é lícit~ encostar ã parede di

visória chaminés, fOgões; fornos ou quaisquer aparelhos ou 

depósitos susc-etíveis de produzir infiltrações ou interfe -

rências prejudiciais ao vizinho. 

Parágrafo úniCo. A disposição anterior não ~ 

brange as chaminés ordináriaS e os ·fogões de cozinha. 

Art. 1.309. SãO proibidas constl'uções- Capazes 

de poluir, ou inutilizar, para uso ordinário, a água do P2 
ço, OU nã.scerite alheia, a elas preexistentes. 

Art. l..3l.O. Não ê permitido fazer escavações ou~ 
quaisquer obras que tirem ao poço ou ã nascente de outrem a 

água indispensável às suas necessidades normais. 

Art. 1. 311. Não é permitida a execução d_e qua! 

quer obra ou serviço Suscetível de provocar desmoronamento 

ou deslocação_de terra, ou que comprometam a segurança do 

prédio _vizinho'·, Senão após- haVerem sido feitas as obras aca~ 

telatõriaS. 
Parágrafo Único. O proprietário do prédio viz_! 

nho tem direito a ressarcimento pelos prejuízos que sofrer, 
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não obstante haverem S-ido realizadas as obras acautelatõ ~ 

rias. 

Art. l.3lt. --Todo aquele que ViOlai>- ã:s- p:i>-Oibi -

cões dos artigos anteriores é -obrigado a deinolii---~a-s const~ 

cões fei.tas, respondendo por perdas e danos. 

Art. 1.313. O proprietário ou ocupante do im§ 

vel é obrigado a tolerar que entre no prédio, mediante- pré 

vio aviso, o vizinho par'á.: 

I - Que dele temporariamente use, quando indi~ 

pensável ã reparação, cOriStrt.ição, reconstrução Ou limpeza de 

sua casa ou do muro divisório; 

II - Apode":i-ar-se de- coísas- suas, inclusive an~ 

mais que aí se encontrem casualmente. 

§ 19 O disposto neste artigo apliCa-se aos c~ 

sos de limpeza ou reparação de esgotos, gote.iras, aparelhos 

higiênicos, poÇos- e nascentes e ao decote de cerca viva. 

§ 29 Na hipótese do item II deste artigo, 

v-ez entr>egues as coisas buscadas pelo vizinho, poderá 

impedida a sua entr>ada no imóvel. 

§ 39 Se do exerc-!cio do direito assegurado nes 
te artigo provier dano, te'I"á o prejudicado direito a ressaE 

cimento. 

CAP!TULO VI 

DO CONDOM!NIO GERAL 

Secão I 

Do condomínio volt.mtárlo 

Subseção I 

Dos dir>eitos e deveres dos condôininos 

Art. 1. 314. Cada con4ômin0 pod·e uSar da coisa 

conforme sua destinação, sobrE! ela exercer todos oS dir>ei -

tos compatíveis com a indivisão, reivindicã-la de te:r>ceir>o, 

defender a sua posse e alhear a respectiva parte ideal, ou_ 

gravá-la. 

Parágrafo único. Nenhum dos condÔminos po~e a1 

ter>ar a destinação da coisa comum, nem dar posse, uso ou g_E. 

zo dela a estr>anhos, sem o consenso dos outr>os. 

Art. 1.315. O condômino é obrigado, na p:r>opor

ção de sua parte, a concorTer par>a as despesas de conser>va

ção ou divisão _da coisa', e a suportar> os ÕnuS~-a-~ciue estiver 

suj.eita. 

Parágrafo único. Presumem-se iguais as pa!'tes 

ideais dos condôminos. 

Art. 1.ns. Pode o condômino eximir-se do pag.! 

menta das despesas e dívidas, renunciando a parte ideal. 

§ 19 Se os·· demais condôminos a=s·s-umem. as despe

sas e as dÍvidas, a r>enÚncia lhes aproVei ta, adquirindo 

parte ide<:!+ de quem :r>enunciou, na proporcao aos pagamentos 

que fizerem. 

§ 29 Se não há condôminO que faça os pagamen

tos, a coisa comum será dividida. 

AI't. 1.317. Quando a dÍvida houver sido con 

traída por todos os condôminos, sem se discrrminar a par>te 

de cada um na ob:r-igacão, nem se estiPular solid.:i.:[.iedade,e!!:_ 

tende-se que cada qual se obrigou proporcionalmente ao seu 

quinhão na coisa comum. 

Art. 1. 318. As dívidas contr.aídã·s· por um dos 

condõminos em proveito da comunhão, e dur>ante ela, ob!'igam 

o contr>aente; mas terá este ação regressiva contra os d~ 

mais. 

Art. 1. 319. -Cada condôrid.D.o responde _á.Os O.!:!_ 

tros pelos f!'Utos que percebeu da coisa comum, e- peJ.o dano, 

que lhe causou. 

- Art. 1. 320. A todo tempo será lÍcito ao cond§. 

mino exigir a divisão da coisa comum, respondendo o qui, 

nhão de cada um pela sua parte nas despesas da divisão. 

§ :í9 Podem, porém, os condôminos acordar que 

fique indiVisa por prazo hão maior de cinco -anos, suscetí-

vel de pr>orrogação ulterior>. 

§ 29 Se a indivisão for estabelecida pelo do~ 

dor>,_ ou testador, não poderá igualmente exceder de cinco 

§ 39 A requerimento de qualquer interessado e 

se graves razões o aconselharem, pode o juiz determinar> a 

divisão da Coisa comum antes do prazo. 

Art. 1.321. Aplicam-se, no que í'or cabível, a 

divisão "do condomínio as regras de partilha da herança(arts. 

2.039 a 2.048). 

Art. 1.322. Quando a: coisa-- for Úldivisível, e 

os consertes não quiserem adjudicá-la a um -só, indenizando 

os outros, será vendida e r>epartido o preço, preferindo-se, 

na venda, em condições iguais de oferta, o condômirto ao e~ 

tranho, entre os condôminos o que tiver na coisa benfeito -

r>ias mais _valiosas, -e, não as havendo, o de quinhão-iniiiOr.-

Parágrafo ÚÍ':ticO. Se -rlenhum dos condóminos tem 

benfeitorias na coisa comum e par>ticipam todos do condomí -

nio em partes iguais,_ realizar-se-á licitação entr>e estr>a -

nhos e, antes de adjudicada a coisa ao que ofer>eceu maior 

lanço, proceder-se-ã ã licitação entre os condÕiniD.OS, a fl.m 

de qu~ a co·isa seja adjudicada a quem afinal oferec_e!' m!:, 

lhor lanço, pioe:térindo~ em condições iguais, o condômino ao 

estr>anho. 

Subseção II 

Da administr>ação do condomínio 

Art. 1.323. Deiiberando a maioria sobr>e a adm! 
nistração da coisa comum, escOlherá o administrador>, que P.E. 
derã ser estranho ao condomínio; resolvendo alugá-la, pr~ 

ferir-se-á, em condições iguais, o condômino ao que não o é. 

Art. 1.321J. O condômino, que administrar sem~ 

posição dos outros, presume-se representante comum. 

Art. 1.325. A maioria será calcUlada pelo valer 

dos quinhÕes. 

19 --As deÜ.ber>ações Serão obrigatórias, sendo 

tomadas por maioria absoluta. 

§ 2!? Não sendo possfvel obter a maioria absol.!:!_ 

ta, decidir>á o juiz, a r>e_querimento de qualquer condômino , 
ouvidos os outr>os. 

§ 39 Havendo clú_"?ida quanto ao valor do quinhão, 

será este avaliado jUdicialmente. 

Art. 1.326. Ol? frutos da coisa comum, não ha 

vendo em contrário estipulação ou disposição de Últim.:i von: 

tade, serão partilhados na propor>ção" dos quinhÕes. 

Seoão rr 
Do condomínio necessário 

Art. 1. 3 27. O condom!nio por meação de par>edes, 

cer>cas, mur>os e valas r>egula-se pelo disposto neste Código 

(arts.1.297 e 1.298; 1..301J a 1.307). 

Art. 1. 328. O pr>oprietár>io que tiver> direito 

a estr>emar um imóvel com par>edes, cer>cas, muros, valas ou 

valados, tê-lo-á igualmente a adquirir nleação na parede, m!;!

ro, valado_, ou c_erca do vizinho, embolsando-lhe metade do 

que atualmente valer> a o:br>a e o ter>reno por ela ocupado(art. 
1.297). 
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Art. 1~329. Não convindo os doi"s no preço da 

qbra, será este arbitrado por peritos, a expenSas de ambos 

os confinantes. 
Art. ~_.330. Quã.lquer que ·seja a· preÇo da mea 

ção, enquanto o_ que pretender a divisão não o pagar ou dep2 

sitar, nenhum uso poderá fazer na parede, muro, vala, cerca 

ou _qualquer outra obra divisória. 

CAP!TULO VII 

DO _CONDOM!NIO EDIL:!CIO 

Seção I 

Disposições gerais 

Art. 1.331. Pode.haver, em edificações, i?arte~s 

que são propriedade exclusiva, e ,pa,Ftes que- SãO pf.opriedãde 

comum dos condôminos. 

§ 19 As partes suscetfveis de utilização inde

pendente, tais como apartamentos, escritórios, salas, lCl)as;-
sobrelojas, ou abrigos para veículos, com as reSpectivas f!:õ. 

çÕes ideais no solo e nas_ outras partes c_omuns, sujeitam-se_ 

a propriedade exclusiva, podendo ser alienadas e gravadas li 

vremente por seus proprietários. -

§ 29 O solo, a estrutura dO. pioédTO·;-o telhado, 

a rede geral de distribuiç:ão de ãgua, e-sgoto, gás e eletri;_ 

cidade, a calefação e refrigeraç:ão cEirltr.ais, e as demais 

partes comuns, inclusive o acesso ao ·logradouro pÚblicO,são 

utilizados em comum pelos conôôminos, não podendo ser alie-

nados separadamente, ou divididos. 

§ 39 A fração ideal no s.olo e n.is- outras par 

tes comuns é proporcionãl- ao valor da unlôade- im.Oblll:ária·;-~ 
qual se calcula. em relação ao coiljunto da edificação. 

§ 49 Nenhuma unidade imobiliár1a podé ser pri:. 

v ada do acesso ao logradouro pÚblico. 

§ 59- O terraço de cobertUr.a é parte comum , 

salvo disposiç:.io contrária da esCritUra -â.e constituição dÕ 

condomínio . 

Art. 1. 332. Institui-se- o corrdomínio edilício 

por ato entre vivos ou testamento, inscrito no Registro de 

Imóveis, devendo constar daquele ato, aiém do disposto em 

lei especial: 
--A disC"iilminação e indivi-àüalizá"ção das 

unidades de propriedade exclusiva, estremadas uma dã:s ou 

tras e das partes comuns. 
II ----.=-A-determinação .da fraçã6 fdeal atribuí-

da a cada unidade, relativamente ao terreno e partes c2 

muns. 

III - O fim a que as unidadeS se destinam. 

Art. 1.333. A con'.!enç:ão que cõnstitul. o -cori 

domínio edilício deve ser subscrita pelos titulares de, no 

mínimo, dois terç:os das frações ideais e tof.na-se,desde 12. 

go, obrigatória para os titulares de direito sobri as uni

dades, ou para quantos sobre elas tenham posse ou detenção. 

Parágrafo único. Para ser oponível contra te:;: 

ceiros, a convenção-· do condomínio õeverã ser· inscr'ita no 

Registro de Imóveis. 

Art. 1.334. Além das cláusulas referidas 

art. 1.332 e das que os interessados houve-rein --por bem esti:. 

pular, a convenção determinará: 

- A quota proporcioi1àY e o modo dE! pagame!! 

to das contribuições dos condõminOs para atend-er ãS despe

sas ordinárias e extraordinárias do condomínio. 

II - Sua forma de administraç:ão. 

III ..: A competência das assembléias, forma de 

sua convocacão e guo::-um exigido para as deliberações. 

IV - As sanções a que estãq sujei tos os cond§. 

mines, ou possuidores. 

V - O regimento interno. 

§ 19 A convenção poderá ser feita por escritu

"!-a :Públl:C<il ou por instrument-o pé!rtiCular. 

§ 29 São eciuipã:raâos- âos proprietários, para 

os fins do presente artigo·, salvo disposição em contrário , 

os promitentes compradores e os cessionários de direitos re 

lati vos ãs unidades autõnoinas. 
Art. 1.335. São "di:i>eitos doS condôminos: 

I --Usar, fruir e livremente dispor das SJ..laS 

unidades. 
II - Usàr das pa:i'tes comuns, con.forme a sua d!:_s 

tináção, e contanto. qi.ie Jlâ.O- excluam a utilização dos demaiS 

compossuidores. 
III - Votar nas deliberações da assembléia e -d~ 

las participar, estàndO quite. 

Art. 1.336. são deVeres -dOs condôminos: 

r---- =-Côntribuir pãrã as despesas do condomí -

nio, na proporção ~de- suaS frações ideais. 

II - Não realizã:r- obr'ãs que comprometem a s~ 

gurail.ça da edificação. 

III - Não alterar a forma e a co:c> da fachada- , 

das partes e esquadrias externas. 

IV - Dar ãs suas partes· a mesma destinação qt2 

tem a edificação, e não as Utilizar de maneira prejudicial 

ao sossego-~ salubridade e segurança dos possuidores' ou aos 

bons Cos·tumeS'. 

§ 19 O cond6mino, que n~O p~aga:t' a sua contribui 

ção, ficará sujeito aos··-:)ui'Os morátórios convencionados ou~ 
não sendo previstos, os de um por-- c_ento ao mês'- multa de 

dez por cento sobr~e o débito, acre-scido de correêão m~~etá -

ria, segundo os !~dices ~i&enfes em matéria de loCação 

dial
7

• 

!f 29 -o- -~~nd3mino, que· não cumprir qualquer ~dos 
deveres ·estabelecidos nos ns. II a V õo presente artigo, p~ 

gará a multa prevista no atO constitutivo ou na convenç:ão,nã:::l 

podendo ela ser superior a cinco vezes o valor de suas con ~ 
tribu:i.C5~~ mensais, indãpendentemente das perdas e danos que 

se apurarem. NaO havendo disposição expressa, caberá ã a_ê. 

sembléia &_!;;!ral ~ por. ·dois terços no mínimo dOs condôminos re.ê. 

tantes, deliberar sobre a cobra~ça ~a multa. 

Art. 1.337. a· c0ndômino, ou possuidor, que não 

cumpre reiteradamen_te com os seus deveres perante o condomí

nio poderá, por deliberação de três quartos dos condôminos 

restantes, ser cOnstrangido a pagar multa c_orrespondente até 

ao quin1;:uplo das su~s contribuições, conforme a gravidade __ _ 

das faltas e a reiteraç:ão, independentemente da-s perdas e d~ 

nos que se apurem. 

Parágrafo Único_. O condômino, ou possuidor, que 

por causa do seu reitera?o comportamento anti-social, tornar 

absolutamente insuportável a moradia dos demais possuidoreS, 

ou a convivência com· eles, poderá, de igucil modo, ser con_ê. __ 

trangid6- a pagar multa correspondente ao décuplo das suas 

contribuições, a- qUal vigorará atê ulterio_p d_eliberação da 

assembléia. 
Ai>t. 1.-338. ReSolvendo o condÕmino alugar área 

no abrigo para veículos, preferir-se-ã·, em condições igUais, 

qualquer dos CQndÕminos ~o estranho. 

Art. 1.339. Os direitos de cada condômino às 

partes comuns são inseparáveis de sua propriedade exclusiva. 

As unidades imobiliárias, com as suas partes acessórias, são 

também inse:Pa;;áveis das frdç::Oê"s. __ l.d.eais~ correspondentes. ~' 

em ambos os casos·, -proibido aliehar, Oil gravar, esses bens , 

em separado. 

Par~grafo Úrii.co. ~ facu~tado? porém, ·ao· condôm! 

no alienar parte acessória de sua unidade imobiliária a ou 

tro condômino, titular de unidã.de contígua, só podendo fazê~ 
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-lo a terceiro se essa facuidade constar do ato constitutivo 
do condomínio, e se a ela não se opuser a asseffiblêfã. geral 

dos condôminos. 

Art. 1.340. As despesas relativas a partes co 

muns de uGo exclusivo de um condómino, ou de alg-uns deles , 

incumbem a quem delas se serV'e. 

Art. 1.31J.l. A realização de obras voiUptuár:i.as 

depende de apr~çã:o -<:la unanimidade dos condôminos; a das .9. 
bras Úteis .dépende da de dois terços de seus Votos;~ as 2. 
bras ou repãrações nec._essárias_podem ser réaiizadaS pelo sl!l 

dic-o independentemente de autorização. 

Parágrafo único. S-e as Óbra~ ~ ou reparações ne

cessárias importam despesas excessivas, deve o s:iildTCO--da!' 

prévio conhecimento del.as à a·sseiDblêia-, Sa-iVõ·qua:ndo sefam 

absolutamente indispensáVEiis e urgentes. No impedimento ou 

omissão do sindico, pOdem estás ser efe"Í:uadas pOX:.--iÍtÚ:iativa 

de qualquer dos condôminos. Mas não terá _o_ condõriiirlO- direi

to a reembolso das despesas que fizer com ·obras, -ou repara -

ções, de outra natureza, embora no interesse comum. 

Art. 1.342. A realizaç.;:o de obras, em partes c-9. 

muns, em acréscimo ãs jã e:dstente-s, a .:d.~-de--The.~- facilitar 

ou aumentar a utilização, depende- da aprovação de dois te!: 

ços dos votos dos condôminos~ -Não serão -permitidas constr~ 

ções, nas partes comuns, suscetíveis de prejudicar a utiliz~ 

cão, por qualquer dos cOndômlnos, daS- partes próprias, ou c~ 

Art. 1.3lf3. A cOnsti::'Ução-de outro pav_imento,ou, 

no solo comum, de outro edif.Í:cio, destinada a conter novas 

unidades imobiliárias, depende da aprovaçãO da unanimidade 

dos condôminos. 

Art. 1. 344. Ao proprietário -do terraço de cabe;:: 

tura incumbem as despesas da sua conservaÇão, de lriodo que 

não haja danos às unidades imobiliárias infer-iO!-es. 

Art. 1.345. O adquirente de unidade responde p~ 

los débitos do alienante, em relação ao~ cÕitdomÍnio, inclusi

ve multas e juros moratórios-

Art. 1.346. ~ obrigatório o s_eguro de to.da a ~ 

dificação contra o ri.-s:<io- de incêndio, ou dêstru-ic~o, total 

ou parcial. 

Secão II 

Da administração do cOndominio 

Art. l.31JL A assembléia escolhei>á-um.síndiCà 

que poderá não ser condômino, para administt>ar o condomínio, 

por prazo não superior a dois anos, o qual poderá renovar-se. 

Art. 1.348. --Compete ao síndico: 

- Convoca:'r a a:ssembléia dos Condôminos. 

II - Representar, ativa e passiYamente, o CO!}. 

domi"nio, praticando, em juízo ou foroa dele, os at.os necess~ 
rios à defesa dos interesses comuns .. 

III - Dar imediato conhecimento à assemblê:ia da 

existência de proc-ediment_o- judicial ou adminisfÍ'ativo • de 

interesse do condomínio. 
IV - Cumprir, e fazer todos os condôminos, 

possuidores, cumprirem as determinações da escritura de CO!!_S 

tituição do condomlniO,- do regulamento interno e da--assem

bléia 

partes 

- Diligenciar- a- cOnservação e ·a guarda das 

e zelar pela p!'estação dos serviços que inte-

r-essem aos possuidores. 
VI - Elaborar o orçamento da receita e da de~ 

pesa relativa a cada ano. 
·;li - Cobrar dos .condôminos .ás--.S-Uas-,----CCntrib_ui

ções, bE~i"ll cuno :i"!pOr e cobrar> as multas devidas. 

V_III - Prest_ar .;::ont_a_l:l -~ assembléia, anualmente 

_e ·quandO exigidas. 
IX - Realizar o· segu~o da edificação. 

§ 19 Poderá a assembléia investir outra pessoa, 

invés do síndico, em poderes de representação. 

§ 29 ~ facultado ao síndico transferir a o~ 

trem., total ou parcialmente, os seus poderes de representa

ção, salvo se houver proibição :1a escrit_ura de constituição 

do condomínio, ou da assembléia. 

-Art. 1.349. A assembléia, -especialmente convo

.c.ada para esse fim, poderá, pelo voto da :na i o!."' ia absoluta 

de seus membros, destituir- o sfnd_ico que praticar irregu

laridades, não preStar as contaS, ou não administrar co!l 

venientemente o condomÍxlio. 

.Brt. 1.350. Convocará o síndico, anualmente, 

uma reunião -da assembléia dos co~dôminos, na forma previ.§. 

ta na escritura de constituição do condomínio, a fim de ~ 

-provar o _areamento das despesas, as contribuições dos co!! 

dôminos e a prestação de contas, e eventualmente eleger -

-lhe ? substituto e alterar o regulamento ~_nterno. 

§ 19 Se o síndico_ não convocar a assembléia, · 

um quarto dos condôminos poderâ- fazê-lo. 

§_ 29 Se a _d:ssembléi_a não se reunir, o juiz 

decidirá, a y~equerim.ento de q~alquer condômino. 

_Art. !. 351. Depende da aprovação de dois te!: 

ços dos votos dos condõminos a alteração dos ates consti..._ 

tutivos do condom.Úlio e do regulamento interno. A mudan 

ça da de_stinação do edifício, ôu de u"nidade imobiliária ~ 
depende de ser aprovada pela unanimidãde dos condôminos _ 

Art. 1.352. Salvo quando exigido quorum espe 

cial, as deliberaçõeS da assembléia serão tomadas, em prf 

me.4'a <?onvocacão, por maioria de votos dos condôminos pr~ 

sentes que l."'epresentem pelo menos metade das frações .! 
deais. 

ParágrafO- úilicO~ - Os votos serão proporcionais 

àS fraç-Ões ideais no seio e nas outras partes comuns, pe!_ 

tencentes a cada condômino, salvo disposição diversa da 

escritut>a de cons.tituicão do condomínio. 

Art. 1. 3 53. Se não comparecerem conaominos em 

número suficiente para deliberar de conformidade com o di~ 

posto no artigo anterior, nova. reunião será convocada, 

realizar-se dentro nos dez dias seguintes. Salvo quando ~ 

xigido quorum especial~ a ·assembléia poderá, em segunda 

convocação, deliberar por maioria de vOtos dos condôminos 

presentes, que rep:rese!l:tem um terço das_ frações ideais. 

Art. 1. 354. -A assembl~-i~- nâo poderá. deliboirãr 

se 'todos os condôminos não fot>am cOiwocados para a reunião. 

Art. 1.355. Assembléias extraordinárias pod~ 

rão ser' conVocádas pelo sÍndico oU:- por um qu~t>to dos cond.§. 

mines. 

Seção III 

Da extinção d<=!" co!ldomínio 

Art. 1. 356. Se a edificação for total ou C9_fl

sideravelme!nte destruÍda, ou ameace ruína, os condôminos ~ 

liberarãO ·em assembléia sobre a reconstrução, ou venda,por 

votos que representem metade mais uma das fracões_ ideais. 

§ 1'? Deliberada a reconstrução, podeí>á o CO_!! 

dÔmino eximir-se do pagamento das despesas respectivas, ~ 

lienanda os ·seus direitos a out:ros condôminos, mediante ~ 

valiação judicial. 
-§ 29. Realíza.i::ia- a venda, e1n·~ue se preferirá , 

em condições iguais de .oferta, o condômino ao estranho, s~ 
rá repartido o preço entre os condôminos, proporcionalmen

te ao valor das suas unldades ifnob.iliái,ias. 
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Art. 1.357. Se ocorrer desapropriação, a ind~ 

nização será repartida na proporção a que ·se refere o § 2'? 

do artigo anterior. 

CAP!TULO VIII 

DA PROPRIEDADE RESOLÜif_EL 

Art. 1. 3 58. Resolvida a p:-opriedade pelo i!!! 

plemento da condição ou pelo advento do tet>mo, entendem-se 

também resolvidos os direitos_ reais conCe"áidos na sua_ pe!!_ 

dência, e o proprietár-iõ-, ~em cujo favo::- se· oper-a a reso_lu

ção, pode reivindicar a Coisa ào poder de quem a possua ou 

detenha._ 

Art. 1.359. Se, po!'ém, ã ?ropriedade se rE!sób 

ver por outra causa superveniente, o possuidor, que a ti -

ver adquirido por título anterior ã-stia reSolução,Serâ co!!_

siderado proprietário perfeito, restando ã pessoa, em cujo 

benefício houve a resolução, ação Con'f"i>ã. aquele- cuja pt>o -

priedade se resolveu para haver a própria coisa, ou o seu 

valor. 

CAPITULO IX 

DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA 

Art. 1.3_6Q_. Considet>a-se fiduciâi>üi a propri!._ 

dade resolúvel de coisa móVEü infungível que o devedor,com 

escopo de garantia, transfere ao credor. 

§ 19 ConStitui-se a propriedade fiduciária cem 

o arquivamento do contrato, celebrado por instrumento pÚbli:_ 

co----ou particular, que lhe serve de título, no Registrt' de 

Títulos e Doc_umentos do domicílio do devedor, ou, em se tra 

tando de '\LeÍcu]._os, na repartição competente-para o licenci; 

menta, fazendo-se a anotação no certificado de propriedade. 

§ 29 Com a constituição da pro'priedade fiduci~ 

ria, dá-se o desdobi'aJnento da posse, tornando:..se a· devedor 

possuidor direto da coisa. 

§ 39 A propriedade superveníente, adquirida~ 

lo devedor, torna eficaz, desde o arquivamento, a transfe -

rência da propriedade :fiduciária. 

'Art. 1.361. O contrato, que serve de ti:tulo à 
propriedade fiâ_uCiária, COnterá: 

- O total da dÍvida, ou Sua e_stima-tiva~

II - O prazo, ou a' ipoca dO- pagarn:eritO". 
III .;. A taxa de juros, se houver. 

IV - A descrieão da coisa objeto da transfe -

rência, com os elementos indispensáveis à sua identificação. 

Art. 1.362. Antes de vencida a d_Ívida, o deve

dor; a suas expensas e risco, pode servir-::s·e da coisa segu!!_ 

do sua destinação, sendo obrigado, i:::õmõ- def:lãS-i~"târ1o: 

r - A empregar na guarda da coisa a diligên

cia exigida por sua natureza. 

II - A entregá-la ao credor, a dÍvida não 

for paga no vencimento. 

Art. 1.363. Vencida a dívida, e não paga, fica 

o credor obrigado a vender, judicial ou extr~j\,idicid.lirlente, 

a coisa a terceiro, a aplicar o prece no paganiento de 
crédito e das despesas dé cobrança, e a entregar o saldo, 

houver, ao devedor._ 

Art. 1.36lJ,. i: nula a _ç:láusula que autoriza 

proprietário fiduciârio a ficar com a.coi.s:a. alienada em g~ 

rantia, se a divida não for paga no vencitneritO. 

Parágrafo único. O devedor pode, com a anuência 

do credor, da'r' seu direito eventual à coisa em pagamento da 

dívida, cipCto v vencimento desta. 

Art. 1.365_ Quando, vendida a coisa, o produto 

não bastar para o pagamento da dÍvida e das despesas de c2 

branca, continuará o devedor obrigado pelo restante. 

Art. 1.366. Aplica-se à propriedade fiduciária:, 

no que couber, o disposto nos arts.l.419, 1.423, 1.424 

L425 e 1.434. 

Art. 1.367. O terceiro, interessado ou não, que 

pagar a dÍvida, se sub-r~~arã de pleno direito n.; crédito e 

na propriedade fiduciá;T;~ia. 

TÍTULO IV 

DK"SUPERF!CIE 

Art. 1.368. O p_r~prietário pode conceder a o~ 

trem o direito de construir ou de plantar em seu terreno,por 

tempo determinado, mediante escritura pÚblica devidamente ~ 

cri ta no Registro de ImÓveis. 

Art. 1. 369, A concessão da superfície será gr~ 

tu i ta ou oner_osa; se onerosa, estipularão as partes se o P.! 
gamento será feito de uma só-vez, ou pàrceladamente. 

Art. 1. 370_. a·_ superficiário responderá pelos eE_ 

cargos e tributos que· incidirem sobre o imóvel. 

Art. 1.37L A superfície pode transferir-se 

terc~iro_, e, por mort~ do superficiário, se transmite a seus 

herdeiros. 

Parágrafo Único. Não poderá ser estipulado, a 

ne!l_hum títul~-' o pagamento d=_ qualquer quantia pela transfe

rênc-ia da superfÍcie. 

Art. 1.372. Em caso de alienação do imóvel ou 

da superflc-ie, o superficiârio ou o proprietário tem direito 

d~ preferência, em igualdade de condiçÕ_E!;S• 

Art. 1.373. Antes do advento do termo, t>esolve_:r

se-á a superfície se o superficiário der ao terrenO destina

cão- -d.iv:ersa daqUela pi:iia- a· q'Ual lhe foi concedida. 

Art. 1.37lt. Extinta a superfl:cie, o proprietá -

rio passará a ter o dom.lnio pleno sobre o terreno, constru -

cão ou plantação, independentemente de indenizacão, se as pé!.!: 

tes _não hoUverem estipulado o contrário. 

Art. 1.375. O direito de superfície, constitui> 

do por· péssoa jurídica de direito pÚblico interno, rege-se 

por este _CÓdigo, no qu-e---não-_ for diversamente disciplinado em 

lei especial: 

T!TULO V 

DAS '8ERVID0ES 

CAP!TULO I 

DA CONSTITUIÇÃO DAS SERVIDOES 

Art. 1.376. A servidão~:eroporciona utilidade,Ou 
como~i,,jade, para o prédio domi~ante, e grava o prédio servi

ente:, qll.e pertence a diverso dono. Constitui-se mediante de

claração expressa dos proprietários, ou por testamento ,e suE_ 

se-qUente inscrição no R~gistro de Imóveis. 

Art. 1. 377. O exercl:cio incontestS.do e contínuo 

de uma servidão aparente, por dez anos, nos termos_do art. 

L2tt2, autoriza ~ interessado a inscrevê-la em seu nome )'l._g 

Registro- de Imóveis, valendo-lhe como t:ltulo a sentença que 

julgãr Consumado o Usucapião. 

Parágrafo úni-co. Se o possuidor não tiver tftu

lo, o prazo do usucaPião Serã de vinte anos. 

CAP!TULO II 

DO EXERC!CIO DAS SERVIDCíES 

Art. 1.378. O dono de urna servidão pode fazert2 

das as obras necessárias à sua conservação e uso. Se ·a ser-:-
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vidão pertencer a mais de um prêdio, serão as ci.eSpe-sã"s rate~ 
das en"tre os respectivos donos. 

Art. 1.379. As obras, a que se refere o artigo 

antecedente, devem ser feitas pelo dono do prédio dominante, 

se o contrário não dispuser o -título, expressamente. 

, Art. 1.380. Quando a obrigação incumbir ao dono 

do prédio serviente, este poderá exonerar-se, abandonando,t.2. 

tal ou parcialmente, a propriedade ao dono do dominante. 

Parágrafo único. Se o proprietário do prédio d~ 

minante se recusar a receber a propriedade ào serviente, ou 

parte dele, caber-lhe-á custear as obras. 

Art. 1. 381. O dono do prédio serviente não po
derá embaraçar de modo algum o exercicio l:eS;!tini.O- da-- servi

dão. 

Art.- 1.382. A servidão pode ser removida, de um 

local. para outro, pelá dono do prédio serviente e à sua cus

ta, se em nada diminuir as vantagens do prédio dominante, ou 

pelo dono deste e à sUa- cu-Stei;-se houver cOnsiderável inçre

nento da utilidade e não preJudicar o prédio serviente. 

Art. 1.383 •. Restringir-se-ã o eX.el:>cício da ser

vidão às necessidades do prédio dominante, evitando, quanto 

poss!vel, agravar o ericargo ·ao prédio serVi(mte. 

§ 19 Constituída para certo fim, a servidão nãO 

se pode m.mpliar a outro. 

§ 29 Nas servidÕes de trânsito, porém, a de ma,! 

or inclui l', de menor ônus, e a menor exclui a mais onerosa. 

S 39 Se as- neces-sidades da cultura, ou da ·indÚ.!, 

tria, do prédio dominante impuserem à servidão maior largue

za, o dono do serviente é obrigado a sofrê-la; mas tem dire.f. 

to a ser indenizado pelo excesso. 

ArL 1.384. As servidões prediafs -São 'indivisí

veis. Subsistem, no caso de divisão dos imóVeis, em benefÍ

cio de cada uma das porções do prédio dominante, e continuam 

a gravar cada uma das do predio serviente, salvo se., por na

tureza, ou destino, só se aplicarem a cer>ta. parte de um, ou 

de outro. 

CAP!TULO :!=II 

DA EXTINÇÃO DAS SERVIDCIES 

Art. 1.385. Salvo nas desapropriações, a servi

dão, uma vez inscrita, só se extingue, com respeito a terce_! 
ros, quando cancelada. 

Parágrafo Único~ Se o prédio donlinante estiver 

hipotecado, e a servidão se mencionar no titulo hipotecário, 

será também preciso, para a cahcelar, o consentimento do cr~ 
dor. 

Art. 1. 386. O dono do prédio serviente pode, P,!. 
~os meios judiciais, cancelar a inscrição, emborá:- o dono dp 

prédio dominante lho impugne : 

I - Quando o titular houver renunciado a sua 
servidão. 

II - Quando tiver cessado, para o prédio domi
nante, a utilidade, ou a comodidade, que determinou a const! 
tuição da servidâo. - · -

III - Quando o dano do prédio serviente resga -
tar a servidão. 

Art. 1. 387. -Também se extingue a servidãO, fi

cando ao dono do prédio s"erviente a faculdade de fazê-la can
celar, mediante a prova da extinção: 

- Pela reunião dos dois prédios no domínio 
da mesma pessoa. 

II - Pela supressão das respectivas obras por 
efeito de contrato, ou de outro título expre·sso. 

III - Pelo não uso, durante dez anos- contínuos. 

T!TULO VI 

DO USUFRUTO 

CAP!TULO I 

biSPdSICOES GERAIS 

Art. L 38a. O usufruto pode recair em um ou mais 

bens, móveis oú imóveiS, em um pat:r>J..mônio inteiro, ou parte 

deste, abrangendo-lhe, no todo ou em parte, os frutos e uti
lidades. 

Art. 1.389. O usi.if'rUtá de- imóveis, quando não 

resulte de uSUcapião, constituir-se-á mediante inscrição no 
Registro de Imóveis. 

Art. 1.39Õ. Salvo disposição em contrário,o us_!! 

fruto estende-se a(!)S acessórios da coisa e seus acrescidos. 

§ 19 Se, entre eles, houver coisas consumíveis, 

terá o usufrutuário o dever de re-Stitu.l.r, findo o usufruto , 

as que ainda houver e, das outras, o equivalente em gênero, 

qualidade e quantidade, ou, não sendo possível, o seu valor, 

estimado ao tempo da restituição. 

§ 29 ·se há no prêdio, em que recai o usufruto , 

florestas, ou_ os recursos minerais _a que se refere o art. 

1. 231, devem o dono e o usufrutuário prefixar-lhes a exten -

são do gozo e--a--~eir~ de e~J?loração. 

§ 39 Se o usufruto recai sobre universalidade oo 

quota-parte de bens, o usufrutuário tem direito à parte do 

tesouro achado por outrem, e ao preço pago pelo vizinho do 

prédio usufruído, para obter meacão em parede, cerca, muro, 
vala ou valado. 

Art. 1. 391. Não" se pode_ transferir o usufruto 

por alienacão; mas o seu exercício pode ceder-se por título 

gratuito ou oneroso. 

CAP:!TULO II 

DOS DIRETTOS DO USUFRUTUÁRIÕ 

Art. 1.392. O usufrutuário tem direito ã posse, 

uso, administraoão e percepção dos frutos. 

Art. 1.393. Quando-o USufrUto recai em títulos 

de crédito, o usufrutuário tem direito a perceber os frutos 

e a cobrar as respectivas_ ~Ívidas. 

Parágrafo Único. Cobradas as dividas, o usufru

tuário aplicará_, de imeidiato, a importância em títulos da IDe,! 

ma natureza, ou em títulos da dÍvida pÚblica. federal, 

cl:âusula de correção monetária, se houver. 

Art. 1. 394. Salvo direito adquirido por outrem, 

O usufru-tuário faz seus os frutos naturais,pendentes ao com~ 

Çar O us~ruto, sem encargo de pagar as despesas de produção. 

Parágrafo único-. õS frutos naturais, porém, pe!l 

dentes ao tempo em que cessa o usufruto, pertencem ao dono, 

também_ Sem compeiisação das de:spesas. 

Art. 1.395. As crias dos animais pertencem ao 

usu,frutuário, deduzidas quantas bastem para inteirar as cab~ 

ç:as de gado existentes ao c~meçar o usufruto. 

Art: 1.396. Os frutos civis, vencidos na data 

iniCl:ar -do usufruto, pe'rtencem ao proprietário, e ao usufru

tuário os vencidos na data em que cessa o usufruto. 

Art. 1. 397. O usufrutuário- pode USufruir em pe.! 

soa, ou mediante arrendamento, o prédio, mas não mudar-lhe a 

destinação econômica, sem expressa autorização do proprietá

rio. 
CAP!TULO III 

DOS DEVERES DO USUFRUTUÁRIO 

Art. 1.398. O usufrutuário, antes de assumir o 
usufrUto, inventariará, ã sua custa, os bens que receber, d,!. 

terminando o _estado em que se acham, e dará caucão, fidejus-
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sÓl:'ia ou real, se lha exigi!' o dono, ·de velar-lhes pela con

servação, e entl:'egâ.:.los findo o usufruto. 

Parágrafo Üníc6. Não é obriga-cio ã- caucao o doa

dor que se reservar o usufruto da coisa doada. 

Art. 1.399. O usufrutuár_io, que não quiser ou 

não--Pudéi> dar caução suficiente, ---p---el'derá o direito de admi -

nistrar o usufruto; e, neste caso, os- bens s-erão ãdmlnistra

dos pelo proprietário, que ficará Obrigado, riiediante caução, 

a entregar ao usufrutuário o rendimento deles, deduzidas as 

despesas da administração, entre as quais se incluirá a qua~ 
tia taxada pelo juiz em remuneração_ do- .idministrador. 

Art. 1.1;00. O usufrutuário não é- obr:i:iado a pa

gar as deteriorações resultantes do exercíCio regular do Us.!! 

fruto. 

Art. 1.401. Incllinbem ao usufrutuário: 

I - As despesas ordinárias de conservação dos 

bens no estado em que os recebeu. 

II - As prestaçÕes e os tributos devidOs pela 

posse, ou rendimento da coisa usufr>uÍda. 

Art. 1.401. Incumbem ao dono as reparações ex

traordinárias e as que- não forênl de custo--=mõa.ico~ -~s~o=ti."sü..:. 

frutuário lhe pagará os jurõs do caPi tál deSPendido com as 

que forem necessárias ã. cOiiServ.iÇã6-, -oú aUID~-ntaf.em c; r~~di"
menta da coisa u-sufruída. 

§ 19 Não se consideram módicas· as despesas sup~ 

riores a dois terces do liquido rendimento em um ano. 

§ 29 Se o dono não fizer as reparaçÕes 1 a que 
está obrigado, e que são indispensáveis ã · 6onservaçãó da co..;, 

sa, o usufrutuário pode realizá-las, cobraOdo daquele a im

portância despendida. 

Art. 1. 403. Se o Usufruto recair num patrimônio, 

ou par>te deste, será o usufrutuário obrigado aos juros da d! 
vida que onerar o patrimônio ou a-parte dele. 

Art. 1._404. o· "usufrutuário ê ~Obrigado- a dar' ci

ência ao dono de qual-quer -les_ão produzida contrã. a posse da 

coisa, ou os direitos deste. 

Art. l.lt05. Se a coisa estiver segurada, incum

be ao usufrutuário pagar, durante o usufr>uto, as contribui -

çÕes do -seguro. 

§ 19 Se o usufrutuário fizer q·-seg_Ul:>-6 1 ao pro -

prietário_ caberá o -dl.reito dele resultante contra o segura -

dor. 

!i 29 Em qualquer hipótese, o direito do usuiru:..: 

tuário fica sub-rogado no valor da indenizaçãO ·ao Seguro~ 

Art. 1.406. Se um edifício sujeitQ a usufruto 

for destruído sem culpa do proprietário, nãO Será este obri

gado a_ reconstrui-lo, nein o usufr>uto se restabelecerá, se o 

proprietário reconstruir ã sua custa o prédío; niãs se a ind.=_ 

nizacão do segUro for aplicada ã reconStrução_ ·dei prédio, re~ 

tabelecer-se-á o usufruto. 

Art. 1.407. Também fica sub-i-ogada no ônUs do 

usufruto, em lugar do prédio 1 a indenizaçãcl paga, se ele for 

desapropriado, ou a importância do dano;-·ressarcido pelo te=:: 

ceiro responsâtrel no caso de danificação;-ou perda. 

CAP!TULO IV 

DA EXTINCAO DO USUFRUTO 

Art. 1.408. O usufruto exti:i1güe-se, cancelando

se a inscrição no Registro de ImóveiS: 

- Pela renúncia ou morte do usufrutuáriO-. 

II - Pelo termo de sua dur_ação. 

III -- Pela extinção da -·pessoa-·jurídica, em fa

vor de quem o usufruto foi constituído, ou, se- ela perdurar, 

pelo decurso de trinta anos -da data em que se começou a exe=::: 

-IV Pel'a cessâÇão do motivo de que se orl.g:ma. 

- Pe~a destruição- da coisa, guarda?as as di~ 

posições dos arts. 1.405, 1.406, 2a. parte, e 1.407. 

VI - Pela consolidação. 

VII - Por culpa do usufrutuário, quando aliena, 

deteriora, ou deixa arruinar os bens, não lhes acudindo com 

os-_reparos ·de con·ser'Vacão; ou -q_u-anao, no usufrut~ de titulas 

de crêaitó-, não aá àS impdrtâncias reéebidas a aplicaçãO- pi-~ 

vista no art. 1.39a, parágrafo único. 

VIII - Pelo não Uso, oO: não fruiçãO, da coisa em 

que o ·usufrufo recai (ãrts. -1.388 e 1~~397). 

Art. l.lt09. Constituído o usufruto em favor> de 

dü~s -·ou rnà~S "peSsoas 1 extinguir-se-á a parte em relação ã C!!_ 

da uma das que falecerem, salvo se, por estipulação express.a~ 

o quinhão desses couber ao sobrevivente. 

-t!TULO .. vÍI 
DD-- usb· 

Art. L 411J .---D usuário usará da coisa e percebe
rã os seus frutos, quanto o exigirem as necessidades suas e 

de sua familia. 
!3-.. ·fç,~ Av-al·i-ã.:ri-S-e-ão as·· nec~ssidades pessoais do 

USU:ârio Ci:info"rffifi'" a ~sua-condiÇão socia:i e- o lugar onde viver~
s·-29-. As nece_s_s!âad-es da família da· usuário cOm

preen-denl-as de seu-- cônjUge, das- filhos- Solteiros~ ainda que 

i~eg~ti~Ôs, e d-as pessoas de s_~~ seryi9_9 doméstico. 

~Art. 1_.411. São aplicâvei_s- _ap_ uso, no que nãO 

ÍQr'. _contrário _i _s_ua_ n_ª-'tt.W~z_c;~.,, as disposições relativas ao 

-usufruto. 

T!TULO VIII 

DA HAEITACAO 

Art. 1. 412. Quando o uso consistir no direito 

de habitar gratuitamente c~sa alheia, o titular deste direi- · 

t_o _não a pode alugar, nem emprestar, mas simplesmente usar 

_de:_la _com _sua f"d.!Jitlia. 

Art. 1. 413. -se--o- âir8.i1:0 real de habi tacão fo:C.. 

conferido a mais de wna pessoa, qualquer delas que habite-, 

sozinha,_ a casa, -não terá de pagar aluguer ã outra, ou ãs 

outras, mas não as_po~e iQibir de exercerem, querendo, o di

i>eÚo, que também--lhes co~pete·-,. de :ti.~bitá-la. 

Art. 1.414. sãó aplicáVeis ã habitação, no em 

que lhe não contrariem a natureZ_a, as disposições concernen

. tes ao usufruto. 

TfTULO IX 

DO DIREITO DO PROMITENTE COMPRADOR 

Art. 1.415. Mediante promessa de compra é venda, 
em que se não pactUou _arrep8rldirrlent0~·· celebrada Por- instru-· 

~riientO ·púbJ.icO -ou:- particular, e'. inscrita nó Re"g"istro de ImÔ

V'eis, .:idquire o promúe'itt-é"" -coinprador direito re~l â aquiSí-

ção do imóvel. 

Art. -1.416. O promitente comprador, titular âe-
di:r-el.t_o_ real, 2ode exigir ôo pi-Omitemte vendedor, ou de ter-

ceiro, a quem os direitos deste forem _cedidos, a outorga da 

escritura definitiVa de compra e venda, conforme o disposto 

no instrumento preliminar; e, se houver recusa, requerer ao 

jufz a adjudicação do imóvel. 

T!TULO X 

Do PENHOR, DA HIPOTECA ·E DA ANTICREsE 

..CAP!TULO I 

DISPOSIÇ0ES GERAIS 

Art. 1.417. Nas dÍvidas garantidas por penhor, 

antic:_rese ou hipoteca_, o· bem dado em garantia f_ica sujeito"--

por vínculo reaT~- -a-o -c-Umprimento da obrigação. 
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Art. l. 418. SÓ aquele que pode alienar pode rã 

empenhar, dar em anticrese ou hipotecar. So os bens que se 

podem alienar poderão ser dados em penhor, anticrese Ou hip.2, 

teca. 

§ 19 A propriedade superveniel1te torna eficaz, 

desde a transcrição, as garantiaS reaiS estabeleCidas por 

quem não era dono. 

§ 29 A coisa comum a dois ou máls- proprietários 

não pode ser- dã.da em garantia real' na "sua total"idade, serri "o 

consentimento de todos; mas cada um pode individualmente dar 

em garantia real a parte que tiver. 

Art. 1. 419. O pagamento de uma ou mais presta -

cães da dÍvida não importa exoneracão col"t'ê-spo-h:deO.te da ga

rantia, ainda que estii cõmPreendã- vários bens, sal li~ disp.Osi 

cão expressa no títuio, ou na quitacão. -

Art. 1.420. ·o credor hipotecário e o pignoratí

c.io têm o direito de- excUtir a _coisa-hipotecada, ou empenha

da, e preferir, no pagamento,. a outros credores, observada , 

quanto ã hipoteca, a prioridade na inscri.cão. -

Parágrafo único. EXcetuam-se desta regra- as -dí

vidas que, em virtude de outras leis, devam ser pagas preci

puamente a quaisquer outros créditos. 

Art. 1.421. o credor anticréfiCo "tem direltO a 
reter em seu poder o bem enquanto a dÍvida não for· paga. Ex

tingue-se, porém, esse direito deco:r-rídos quinze anos da da-

ta de sua constituição. 

Ar>t. 1.422. Os contratos de penhor,-- anticrese e 

hipoteca declararão, sob pena de não terem eficáCia: -

- O valor do crédito, sua estimação, 

lar> máximo. 

II - O prazo fixado para pagamento. 

III - A taxa dos juros, se houver. 

IV - O bem dado em garantia com as suas espec.f. 

ficaç.Ões: 

Art. 1.423. A dÍvida considera-se -vencida: 

- Se, deter>iorando-se, ou depreciã.nQO-se o 

bem dado em segurança, desfalcar· a garantia, e o devedor, i!! 

timado, a não reforçar, ou substituir. 

II - Se o devedor cair em insolv1!ncia-;- Ou-"- "tâ-
lir. 

I Ir - Se as prestações rião forem pontualmente~ 

gas, toda vez que deste modo se achar estipulado o pagamento. 

Neste caso, o recebimento posterior> da prestação atrasada_ iE:!_ 

porta renúncia do credor ao seu direito de execU<;ão imediata. 

IV - Se perecer o bem dado em garantia, e não 

for substi tu Ido. 

- Se se desapropriar o bem dado em garantia, 

hipÓtese na qual se deposit~r~_ ~ parte do~ .prece _que f~,r nece§_ 
sária- p-ara o pagamento :frltegral d-o credor. -

§ 19 Nos casoS de perecílnento- d-a- coisa dada em 

garantia, esta se sub-rogará na i:rldenizaç.ãO -:do seiü~o-;-=·~u nõ 

ressarcimento do dano, em be"nefício _dei credor, a quem assi.S- -

tirá sobre ela prefer>ência ã.tê. ao -seu comple-1:~ -~e~~olso. . 

§ 29 Nos casos dos ns -. IV e V~ sO se -ve_ncerá a 

hipoteca antes do prazo estipulado, se o perecimeil:to, ou a 
desapropriação :recair sobre o bem dado em ga;.~-ntia, e esta 

não abranger outr>as; sub-sistf:Odo~ no e aso c-ofitr:~io, -a díVi

da reduzida, com a respectiva garantia sobre os demais bens, 

não desapropriados-; ou destruídoB-. 

Art. 1. 424. Nas hipóteses do artigo anterio"r,de 

vencimento antecipado da d!vida, não se eoni":Preenderif os ..,-J_ul."os 

correspondentes ao tempo ainda nãO- dE!corri"d"o. 

Art. 1. 425. Salvo cláusula expressa, o terceirO,

que presta garantia. real por dÍvida alheia, não- -ffca obrigado 

a substituí-la, ou reforçá-la, quando, sem culpa ·sua, se- per

ca, deteriore, ou desvalie. 

Art. 1.426. r nul.a a cláusula que autoriza o 

credor pignoz::atício, antic:;:-étl.ç:o ou hipotecário a ficar com 

o objeto da garantia, se a dÍvida não for paga no ve:ncimeg 

Parágrafo único·. -f'.pós .o -vencimento, poderá,p~ 

rêm, o _deveõor dar a coisa em pagamentO da-dívida. 

Art. 1-.427. Os sucessores do devedor não P.2. 
dem remir parcialmente o penhor ou a hipoteca na proporção 

dos seus quinhões; qualquer deles, porém, pode faz"ê-iO. no 

todo. 

Parágrafo úrli"co. O herdeiro ciu sucessor que 

fi~er a __ remiÇão -fica su~-.FQ&ado nos direitos do credor p~ 

las- quotas que houver satisfeíto. 

Art. 1.428~ Quan~o, exc~tido o penhor, ou ex_! 

cutada a hipoteca, o produto não bastar para pagamento da 

--dÍvida e despesas jud:Údais-; c~ntinuará o devedor obrigado 

pessoalmente pelo restante. 

CAPt:TO!.Ó II 
-ÍlO PENHOR 

Seção ! 
Da constituiçã-o do penhor 

Ãrt. -L 429. Constitui-se ? penh_or pela tran!. 

ferência efetiva da posse, que~ em garantia do débito~ ao 

credor, ou a quem o represente, faz o devedor, ou alguém 

por ele, de uma coisa móvél, suscetível de alienaçt.o. 

Parágt'afo Único. No penhor rural, industrial, 

mercantil e de vefculos, as coisas empenhctdas continuam em 
poder do devedor, que as deve· guardar e· conservar. 

Art. 1.430. O instrumento do penhor deverá ser 

l_evado a :registro, por qualquer dos contraentes; o do p~ 

nhor comum será inscrito no Registro de Tl:tulos e Documen

tos. 

Secão íí 
Dos direitos do credor pignoratlcio 

Art. 1.431. O ciedor pignoratlcio tem direito: 

- A posse da_ coi~a empenhada. 

Ir- - A retenção dela, até que o indenizem das 
despesas devidame!lte justificada~, que tiver feito,não se!!. 

do oca?ionadas pç:.r culpa sua. 

III - Ao ressarcimento do prejuízo que houver 

sofr>id? __ por vicio da coisa em~enhada. 

IV - A promover a ex':_cucão judicial, ou ave~ 

da amigável, se lhe pe_r.ffiitir expressamente o qontrato, ou 

lhe autorizar> o devedor mediante procuração. 

- ".~ ~p'!:'opriar::-se do~ frutos da co'isa emp!. 
nhªda, · q~e s~_ ~!}9:ontr>~ em seu poder._ 

VI '"'- A promover a vend.::L an1:_eci~ada, mediante 

prévia auto_l:'ização j~âicial, sempJ•e que haja :r;eceio_ funda

do· a: e que -a '~Coisa empenhada -;~e PerCã oU- deter.i0l:'e, devendo 

o preçO ser depositã.do. O dono da coisa empenhada pode 4.! 
ped-ir> a venda antecipada, SubStituindo:..-a., oU ofere~endo O}! 

tra garant.ia real idõriea. 

= Art. 1.432. O credor não pode ser constrangi

do a devolver a coisa empenhada, ou uma part~ _dela, antes 

de ser integralmente pago. Mas pode o juiz, a requerimen

to do proprietário, determinar> que seja vendida apenas uma 

das coisas, ou parte da coisa empE)nhada, suficiente· pãr"a o 

pagamento do çr:edor. 

Secáo III 

Das .obrigações do erector Piinor>át:fcio-

Art. 1.433_. _ _a_ credor pignoratfcio ê obrigado: 

I - A custôdíã àa ~q_iS"ã~ como depositário,e 

a ressarcir ao dono a perda ou deterioração, de que for cul 
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pado, podendo ser c:ompensada na dÍvida, atê a -concorrente 
quantia, a importância da _resp-Onsabilidade. 

II - A defesa da posse da c_ois_a empenhada e 

a dar ciência, ao dono dela, das circunstãriCiãS que :torna

rem necessário o __ exercício de ação possessO:rl:a .-

III - A imputa!' o valor dos frutos, de que se 

apropriar (art. 1.431, n'i' 11) nas despesas de guarda e co!! 

servação, nos jUros e no cãpital da obrigação &arantída~s!! 

cessivamente. 

IV - A restituí-la, com os reSpectivos fr~ 

tos e acessões, uma vez paga a dÍvida. 

- A entregar o que sobeje do preço ,quando 

a dÍvida for paga, no caso do art. 1.43~, nQ IV. 

Seção IV 

Da extinção do penhor-

Art. 1.43~. Ex.ting,ue-se o penhor: 

- Extinguindo-se a obrigação. 

II - Per>ecendo a_ coisa. 

III - Renunciando o cr>edor. 

IV - Confundindo-se na mesma pessoa as quali

dades de credo_r e dono da coisa. 

- Dando-se a adjudicação _judicial, a remi

ção ou a _Venda da _coiSa empenhada, feita pelo credor ou por 

ele autorizada. 
§ 1Q Presume-se a renúncia do credor,quando C2:J. 

sentir na venda. particular do penhor sem reserva de preço, 

quando restituir a sua pOsse ao deyedor, ou quando anuir ã 
sua substituição por outra gal:'antia. 

§ 29 Opel:'ando_-se a confusão tão-somente "<pia_!! 

to a parte da dÍvida pignoratícia, subsistirá· i"nteiro o p~ 

nhor quanto ao resto. 
Art. 1.435. Produz efeitos_ a extinção do penhor 

depois de averbado o canc~lamento da inscrição, ã viSta da 

respectiva prova. 

Secão V 

Do penhor rural 

Subseção I 

Disposições gerais 

Art. 1.436. Con-stit.ui-se o penhor rur>al media!!_ 

te instrumento público ou particular, inscrito no--Registro 

de Imóveis da circunscrição em que estiverem situadas as 

coisas empenhadas. 

Parágrafo Único. Prometendo pagar em dinheiro 
a dÍvida, que garante com penhor rural, o devedor poderá e 
mitir, em favor do creâo_r, cédula rtJ.rai--pignOratici.9.~- -

forma determinada em lei especial. 

Art. 1.1+37. O penhor agriícola e o pecuário só 

podem ser convencionados, respectivamente, pelos prazos m,! 

ximos de três e quatro anos, prorrogáveis, uma Sõ' vez, até 
o limite de igual tempo. 

§ 1 Q Embora vencidos os prazos, permanece a 

garantia,enquanto subsistirem ~s bens que a const-ituem. 

S 2Q A prorrogação- deve Sex' -aVér:5ada à margem 

da inscrição respectiva, mediante requerimento do credor -e 
devedor. 

Art. 1. 438. Se o prédio estiver hipotecado-, o 

penhor rural poderá constituir-se independentemente da .! 
nuência do credor hipotecário, mas não lhe pi>ejudica. o di

reito de preferência, nem restringe a extensão da" hipoteca, 
ao ser executada, 

Art. 1.439. Tem o credor direito a verificar o 

estado da~ coisas empenl],adas ~ insp~ciQ_nªnd_Q~C!..S QI!de__ s_e_ __ !! 
charem, por si ou por pessoa que credenciar. 

S~bsec.io II 

D~ penhor agrícola 

Art. 1.440. Podem ser objeto de penhor: 

I ~ Máq~i~as e instrumentos de agricultura. 

Ir- - Colhei tas pendentes, ou em via de fo~ 

cão. 

III -_ Frutos acondicionados ou armazenados. 

IV - Lenha cortada e car>vão vegetal. 
V ..:. Anim.iiS --do _serviço ordinário de eStabe-

lecimento agrícola. 

Art. 1.441. O penhor agricola que recai sob't'e. 

colhei ta pendente, ou em via de for>mação, abrange a imedia

tamente seguinte, no caso de frustrar-se ou ser insuficien

te_ a dada em garantia. 

Parágrafo único. s-e- o credor não finanCiar 

nova safra, poderá o devedor constituir com outrem novo pe

nhor, em quantia máxima equivalente ã do primeiro. O segu!! 

do penhor terá, porém, preferência sobre o primeiro, abran

gendO-- eSte- a-penas o excessõ- ãpurado na colheita seguinte. 

Subsecao L.1..L 

Do penhor pecuário 

Art. 1.442. Podem ser objeto de penhor os an,!. 

mais que integram a ati v idade pastoril, agrícola_ ou de lac

ticínios. 

Art. 1.443. - b deVedor não po-derá alienar os ~ 

nimais. empenhados sem pr:évio cOnsentimento, por escrito, do 

credor. 
Par-ág:Iiclfo úilicO-. Quândo o devedor pretende ~ 

lienar o -gado empenhado ou, por negligência, ameace prejud~ 

car o credor, poderá este requerer se depositem os animais 

sob a guarda de terceiro, ou exigir que se lhe pague a d!v,! 

da de imediato. 

Art. 1.444. Os animais da mesma espécie, compra

dos para substituir os mortos, ficam sub-rogados no penhor. 

Pal:"ágrafo único. Esta substituição presume -se-, 
mas não -terá eficácia contra -terc"eirOs, se não constar de 

menção adicional. ao 'respectívo contrato, a qual deverá ser a
ve:r'bada-:-

Seção VI 

Do penhor industrial e mercantil 

Art. 1. 445. POdem- Ser objeto de_ penhor máquinas, -

aparelhos, materiais,- .inStrum~ntos, instalados e em funciona

mento, com os acessórios oU sem eles; animais, utilizados 

na indústri~; ___ sal_ e _Eens destinados ã exploração das salina* 

p-roautos de suinocultura, animais destinados ã industrializa

ção de carnes e derivados; matérias-primas e produtos indus

t:oializados. 

Parágrafo único. Regula-se pelas disposições r!_ 

lativas aos armazéns gerais o penhor das mercadorias neles d~ 
positad.as. 

Art. 1.41;6. Consti.tui-se o penhor industrial, ou 

o mercantil, mediante i_nstrumento pÚblico ou particular>, in_! 

cr-ito no Registro de Imóveis da circunscrição onde estiverem 

situadas as co_isas empenhadas • 

Parágrafo único. Prometendo pagar em dinheiro a. 

divida, que garante com penhor industrial, ou mercantil, o d~ 

vedar poderá emitir, erri. favor do credor, cédula do res:Pect'ivo 

9réd~_to, na for>ma e para os fins que a lei especial determi -

nar. 
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Art. 1~44-7. _O_ devedor não pode, sem õ cOns-en

timento por escrito do credor, alterar as coisas empenha -
das ou mudar-lhes a situação~ nem delas dispor. O devedor 

que, anuindo o credor, alienar as coisas empenhadas, deve

rã repor outros bens da mesma natureza, que ficarão sub-r9_ 

gados no penhor. 

Art. 1. 448. Tem o credor direito a VerifiCar o 

estado das coisas empenhadas, inspecicnando-as onde se a

charem, por si ou por Pessoa que credenciar. 

Seção VII 

Do penhor de direitos e títulos de crédito 

Art. 1.449. Podem ser objeto de penhor direi_ 

tos, suscetíveis de cessão, sObre COisas ttiõVeis: 

Art. 1.450. ConstitUi-se o penhor· de direito 

mediante instrumento pÚblico ou particular, ihsc::rito n-o R~

gistr>o de Títulos e Documentos. 
Parágrafo ún.ico. o titular -de- a·rreiro- empenh~ 

do deverá entregar ao credor pignoratício os documentos c~ 

probatórios desse direito, salvo se tiver in:rere-sie- legít.!, 

mo em conservá-los. 

Art. 1.451. O penhor de crédito não tem efic~ 

c ia senão quando notifi-c"a.do ao devedor; mas_ por notifica

do se tem o devedor que, em instrumento pÚbliCo ou partic:!:!_ 

lar, se declarar ciente da existência do penhor. 

Art. 1.452~ O credor pignoratício deve prati

car os a tos necessários ã conservação- e--defesa dO- direito 

empenhado e cobrar os juros e mais prestações acessórias co!!! 

pr>eendidas na garantia. 

Art. 1. 453. Deverá- o- C!>edor pignoratÍCio cobrar 

o crédito, empenhado, assim que se torne exigível. Se este 

consistir numa prestação pecuniária, deposi taY.ã a importân -

c ia recebida, de acordo com o devedor pignoratíciO-, ou onde 

o juiz determin-ar; se cOriSis-tir na entrega da coisa, nesta 

se sub-rogarã o penhor. 

Parágrafo Único. Estando~ por>é'tn, Venc:-ido o cre

dito pignorat.tcio, tem o credor direito a reter~ da quantia 

recebida, o- que lhe é devido, restituindo o restante ao dev~ 

dor; ou a excutir a coisa a ele entregue. 

Art. 1.454. Se o meSmo Crêdit6 fõl:'-Objeto de v-~ 

rios penhores, só ao credor pignoratÍCiõ~ CUjO diioeito pref.!, 

ra aos demais, o devedor deve pagar; responde por perdas e 

danos aos demais credores o credor preferente que, notifica-

do por qualquer um deles, não promover op.Srtunamente a co
brança. 

Art. 1_.455. o titu~ar>- do Crêdito .emperihado sÓ· 

pode receber o pagamento com a anuência, por escrito, do c r~ 

dor pignoratício, caso·--em que o penhor se extingúirá.-

Art. 1.456. O p-enhor, que recai sobre título de 

crédito, constitui-se mediante instrumento pÚblico ou part-f:-

cular>, ou endosso pignorati'cio, c-om a tradição do título ao 

credor, regendo-se pelas Disposições Gerais deste Título e, 

no que couber, pelos artigos da presente Seção_. 

Art. 1.457. Ao credor, em penhor de titulo de 

crédito, compete o direito -de: 

- Conservar a posse do título e recuperá.:. 
-la de quem quer que o detenha. 

II --Usar dos meios judiciais convenientes~ 

ra assegurar os seus direitos, e os do credor do titulo e:!! 
penhado. 

III - Fazer intimar ao devedor do título_ qu.e 

não pague ao seu credor, enquanto durar o penhor. 

IV - Receber a importância consubstanciada no 

título_ e os respectivos juros, se exiiíveis, ·restl.iuiridÓ o 

titulo ao devedor, quando este s-olver a obrigação. 

Art. 1.458. O devedor do título empenhado,que 
receber a intimação do ari:. 1.457, n9 III, ou se der por 

ciente do penhor, não poderá pagar ao seu credor. Se o f;!; 

zer, responderá solidariaffiente por eSt-e, por per>das e da -

nos, Perante o Credor pigriorati'Cio.-

Parágr>afO únicO. Se _o credor der quitação_ á.o 

devedor do titulo empenhado, deverá saldar imediatamente a 

div.ida., em cuja garantia se constituiu o penhor. 

Seção __ VIII 

Do penhor de veículos 

Art. 1.459. Podem ser objeto de penhor os vel. 

cu los empregados em qualquer espécie de transporte, ou CO!! 

duç:ão. 

Art. l.l!60. Cons~itui-se o penhor, a que se 

refere o artigo antecedente, mediante instrumento pÚblico~ 

ou par>ticular, inscrito no Registro de TÍtulos e Documen -

tos do domicílio do devedor, e anotado no certificado de 

propriedade. 

i?arágrafo único. PForb.etendo pagar em dinheiro 

a dÍvida gar~ntid-a com o penhOr.,- pOderá" o- devedor emitir 

áédula de crédito, na forma e pira os fins que- a lei espe

cial determinar. 

Art. 1. 461. Nâo se fará o penhor de veículos 

s.em_ que estejam previamente segurados contra furto, avar-ia-, 

per>eciiitent-o e danos causadás a terceiroS. 

Art. 1.462. Tem o cr_edor direito a verificar o 

estado do veículo empenhado, inspeciOn-ando-o onde se achar, 

por si ou por pessoa qUe creden.ciar. 

_ Ar:t. 1_.463. A alienação_ ou a mudança do veÍC::!;. 

lo .empenhado, sem prévia comunicação ao credor, importa no 

vencimento antecipado do crédito pignoratício. 

Art. 1.4-64. O penhor _de veícu:ros só se pode 

convencionar pelo prazo mãxiffio de' dois anos, prorrogável ~ 

tê o limite de igual tempo, averbada a prorrogação ã maE_ 

gero da inscrição respectiva. 

Seção IX 

Do penhor legal 

Art. 1.465. São credores pignoratícios, inde

pendentemente O e _convenção: 

_- Os hospedeiros, ou fornecedor>es de paus~ 

da ou alimento, sobre as bagagens, mOveis, jÓias ou dinhei_ 

ro que os seus consumidores -ou fregueses tiverem consigo 

nas respectivas casas ou estabelecim_entos, pelas despesas 

ou consumo que aí tiverem feito. 

II -- 9 dono do prédio rÚStico ou urbano, s9.. 

bre os bens móveis_ que o rendeiro ou iriquilino tiver guar>n~ 

cendo o mesmo prédio, pelos alugueres ou rendas_. 

Art. 1.466. A conta das dÍvidas enumeradas no 

artigo antecedente, n9 I, será ·extr>aida conforme a tabela 

impressa, prévia e ostensivamente exposta na casa, dos pr~ 

ços de hospedagem, da pensão ou dos gêneros fornecidos, sob 

pena d~ nulidade do penhor. 

Art~ 1.467 . .Em t:ada um dos casos do art. 1.465, 

o_ credor ·p-oderá tomar em gar>ã:ritia um ou mais objetos atê ao 

valor da dÍvida. 

Art. 1.468-. Os Credores, compreendidos no art. 

1.465, podem fazer efetivo o penhor, ante-s de recorrerem ã 
-autoríd.id'e-·Jua'iCi~ria-,- s;e-m.pr.é-que haja ·pe-rigo" na demora,dan 

do aos tievedores comprovante dos bens de que se apossarem. 
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Art. l.l!"6 9. Tomado o penhor,. requererá o cr~ 

dor, ato contínuo, a sua homologaoão judicial. 

Art. 1."70. Pode o locatário impedir a consti

tuição do penhor mediante caução idônea. 

CAP:CTULO II I 

DA HIPOTECA 

Seção I 

Disposições gerais 

Art. 1.471. Podem ser objeto de hipoteca: 
-- Os- imóveis e os acessóriOs dos imóve.is 

juntamente com eles. 

II - O domlnio direto. 

III --- O domínio útil. 

IV - As estradas de ferro. 

cog_ 

V - Os recursos naturais a__ que se refere o art. 

1.231, independentemente do solo onde se achai'. 

VI - Os navios. 

VII - As aeronaves. 

Parágrafo Único. A hipotec-a dos navios e aerona

ves reger-se-á pelo disposto em lei especial. 

Art. 1.472. A hipoteca abrange todas as acessões, 

melhoramentos ou_ __ construcões do imóvel. S_ubsistem os ânus 

reais consti tu idos e registrados, anteriorinente ã hipoteca, s:e, 

bre o mesmo imóvel. 

Art. 1. 4 73. ~ nula a cláusula que proibe ao pr:e, 

prietário alienar imóvel hipotecado. 

Parágrafo único. Pode convencionar-se, porém ,que 

vencerá o crédito -hipotecário, se o imóvel for alienado. 

A:t>t. 1.474, O dono do imÓ_veLhipotecado pode Ca.!_S 

tituir sobre ele, mediante novo título, out:r>a hipoteca,em fa

vor do mesmo, ou de out:r>o credor. 

Art. 1.475, Salvo o c_aso de insolvência dO_ dev~ 

dor, o credor da segunda hipoteca, embor.a vencida, não poderá 

executar o imóvel antes de vencida a pr:lmeira. 

Parágrafo Único. Não se considera insolvente 

devedor, por faltar ao pagamento Ciã.s obrigaçõeS galõ'antidas. per 

hipotecas, posteriores ã primeira. 

Art. 1.4 76. Se o devedor da obrigação garS:ntida 

pela primeira hipoteca não se oferecer, no vericimento, para 

pagá-la, o credor da segunda pode promover-lhe a extinçãO, 

consignando a importância e citando o primeiro credor para 

recebê-la e o devedor para pagá-la; se este :não pagar, -o S.!!:, 

gundo credor, efetuando o pagamento, se sub-rogará nos d.i 

reitos d.a hipoteca anterior, sem p:t"ejuízo dos que lhe comp; 

tirem contra o devedor comum. -

Parágrafo Único. Se o primeiro Credor estiVer 

promovendo a execução da hipoteca, O creci.Oio -da segunda depo 

si tará a i..nlportânci~ do débito e as despesas judiciais, -

Art. 1.477. O adquirente do imóvel hipotecado , 

.desde que não se tenha obrlg"ado pessoalmente a pagar as 

dividas aos cre(!.ores hipotecários, poderá exonerclr-se da h!_ 

peteca, abandonando-lhes o imóvel. 

Art.l.478. O adquirente notificará o vendedor 

e o; credores hipotecários, deferindo .. lhes, conjuntamente ,a 

posse do imóvel, ou o depositará em juizo. 

Pa:r>ágrafo único. Pode:t"á o adquirente exercer a 

faculdade de abandonar o imóvel hipotecad-o, -atê aS vinte e 

quatro horas subseqtlentes à citação, com que se inicia 

procedimen~o executivo. 

Art.l.479. Dentro em trinta dias, contados d.a 

transcrição do titulo aquisitivo, tem o adquirente do im§. 

vel hip'ot-ecado o direito de remi-lo, ·citando os credores h.f. 

. P6tecários e pr'opondo importância não inferior ao preço por 

que o_ adquiriu. 

§ H __ Se o credor irnpugna_r o preoo da aquisiçãO,

ou a ·importância oferecida, realizar-se-.i a licitáçãO; ef'~ 

tuando-se a venda judicial a quem oferecer maior preço, a~ 

se_gura_da preferênc_ia ao adquirente do imóvel. 

§ 29 Não impugnado Pelo credor, o preÇo da aqui. 

sicão ou o proposto pelo adquirente, haver-se-ã por definiti 

vamente fixado para a remição do imóvel, que fical:"ã livre- d; 

hipoteca, uma vez pago ou depositado o preço. 

§ 39 Se o adquirente deixar de remir o imóvel", 

sujeitando-o a execução, ficará obrigado a ressarcir os cre 

dores hipote~§_r~os_ da desvalo;ização que, por sua culpa, -

mesmo vi~r a sofrer, além das despesas judiciais da execUção 

§ "9 Disporá de ação regressiva cOntra o vend~ 

dor o adquirente, que fica:t> privado do imóvel em conseqtiê!! 

cia de licitaçãO ou penhor", o que pagar a hipoteca, o que, 

por causa de adjudicação, ou _licitação·, desembolsar com o p~ 

gamento da hipoteca importância excedente ã da compra 

que suportar Custas e despesas judiciais. 

Art.l."80, Rea.lizada a praça, o executado pod~ 

râ, até- a·-assinatui>a do auto-de- arrematação ou até que seja 

publicada a s·entença de adjudicacão, remir o imóvel hipote

cado, oferecendo preço igual ao da avaliação, se não tiver 

havido licitantes, ou ao do maior lance oferecido. Igual 

direi to caberá ao cônjuge, aos descendentes ou ascendentes 

do executado. 

Art.1.4Rl. __ No caso de falência, ou insolvência, 

do devedor hipotecário, o direito de :r>emicão defere-se ã ma~ 
sa, o_u aos cr_edores em concu:('so, não podendo o credor rec!::. 

sar o preço da avaliação do íriróvel. 

Parágrafo único. Pode o credor hipotecário tod!, 

via., pa'I'a pagamento de seu crédito, requerer a -adjudicação do_ 

íinôvel avaliado em quantia inf_e:r>ior ãquele, desde que dê qui_ 

t~ção pela sua to_talidade. 

Art.l-"82. ~ licito aos inte:r>essados fazer con~ 

tar das escr-ituras o valor entre: si ajustado dos imóveis h.!,_ 

potecados, o qual, devidamente atualizado, será a base para 

as arrematações~ adjudicações e remições, disperisada a a v~ 

liação. 

Art. 1.483. Mediante simples averbação, requeri

da por ambas as partes, poderá prorrogar-se a hipoteca, até 

perfazer vinte anos, da data do contrato. Desde· que perfaça 

esse prazo, só poderá subsistir o- contrato de hipoteca, :r>~ 

constituindo-se por novo titulo e nova inscrição; e, nesse 

caso~ lhe sei>á mantida a precedência, que então lhe competir. 

Art.l.484. Podem o credor e o devedol', no ato 

constitutivo da hipoteca, autorizar a emissão da co:r>responden 

te cê-aula hipotecária, na fOrma e pa:r>a os fins previstos e; 

lei e~pecial. 

Art.i..485. A hipoteca pode ser constituída para 

gar>antia de divida futura ou condicionada, desde que determi 

nado o valor mâximo do crédito a :;;_e~ garantido. -

i 19 Nesses casos, a execução da hipoteca depen 

derá- de prévia e- -exPressa concordância do devedor quanto i 
ver>ificaç:ão da condição;- ou ao montante da divida. 

§ 2_'? _Havendo divergência entre o c:r>edor e o de 

vedar, caberá àquele fazer prova de seu crédito. Reconhecid~ 
este, o devedor responderá, inclusive, por perdas e danos em 

razão da superveniente desvalorização do imóvel. 

Art.L486. Se o im_Óvel, dado em garantia hipot~ 

cária, vier a ser loteado, ou se nele se constituir condomi'

nio edilício, poderá o Ônus ser d"iv.idido, gravando cada lote 

ou unidade aU1:ônoma, se o requ~rerem ao juiz o credo:r>, 6 d~ 
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vedar ou os donos, obedecida a pr'oporção entr'e o v.S.lor de- c~ 
da um deles e o créd.ito_ 

§ 19 O credor só poderá se opoí> ao pedido de 
desmembramento do ânus, provando que o mesmo importa em dim.J:_

nuição de sua garantia. 

§ 29 SalvO conVenção em conti'ârio, todas as de~ 

pesas judiciais ou extrajudiciais necessãriis·-ao -de"smernbraJ'IIe!! 

to do ônus c_orrem por conta de quem o requerer. 

§ 39 O desmembramento do ônus não exonera o d~ 

vedar originário da respo:n:sãbllidade a que se refere o art. 

ll!-28, saivo anuência do credor. 

Seção II 

Da hipoteca legal 

Art. L487. A lei confere hipoteCa: 

I - As pessoas de direito público interno 
(art. 41) sobre os imóveis pertencentes a~s enCarregados da 

cobrança, guarda ou administração dos respectivOs fundos 

rendas. 

II - Aos .filhos, sobre os imóveis do pai, ou 

da mãe, que passar a outras núpcias, arites de fazer ~ ir:v:~n

tãrio do_ casal anterior. 

III - Ao ofendido, ou aos seus herdeiros, sobre 
os imóveis do delinqUente, para satisfaçãO do-'-d~no. causado 

pelo de~ito _e pagamento das despesas judiciais: 

IV - Ao cc-herdeiro para garantia do seu qui 

nhão ou torna da partilha, sobre o imóvel adjudicado ao he!: 

de iro reponente. 

V - Ao credor sobre o imóvel arrematado, para 

garantida do pagamento do restante do preço da arrematação. 

Art. l. 4-SB. O credor da hiPotec-a leiii; ou quem 

o repr'esente, poderá, provando a insuficiência dOs hnóveis 

especializados~ exigir do devedor que seja -reforçado com o~ 

tros. 

Art. 1.489. A hipoteca legci.J..-podEi--ser Substitu.f 

da por caução de títulos- da dívida pÚbliCa --:fedeX.ai ou es~ 

dual, recebidos pelo valor de sua cotaoão mínima no ano co_;: 

rente; ou por outra garantia, a cri têrio do juiz, ---a -requer_! 

menta do devedor. 

Seção !IT 

Da inscr'ição da hipoteca 

Art. 1.490. Todas ci.s-'hipoiecas serão inscritas 

no registro de lugar do imóvel, ou no de cada um -·deles, se o 

título se referir a mais- de um. 

Parágrafo único. Compete aos iilte:ioessadoS-,- ex! 
bindo o título, requerer a inscrição da hip-ote.C_a_: 

Art. l.I.J.91. As inscrições e averbações seguirão 

a ordem em que forem requeridas, verificando-se ela pela da 

sua numeração- sucessiva no protocolo. 

Parágrafo único. O riúmero de ordem determina a 

prioridade, e esta a preferência eri.tre-· ã.s hipoteCas. -

Art. l.lf92. Não se inscreverão no me'---snlo -dia 

duas hipotecas, ou uma hipoteca e outro direi to real, sobre 

o mesmo imóvel, em Íavor de pessoas diversas, salvo se as e~ 

crituras, do mesmo dia, indicarem a hora em qUe foram lavra

das. 
Art. l.lf93. Quando se apresentar iO oficial do 

registro titulo de hipoteca que mencione a constituição -de 

anterior, não inscrita, sobrestarâ ele na inscriC"ão da n2 

va, depois de a prenotar, até trinta dias, a-guã:Z..dai1d.Oque o 

interessado inscreva a pr'ecedente. Esgotado o prazo, sem 

que se requeira a inscrição desta, a hipoteca Ulterior será 

registrada e obterá preferêilCi.i. 

Art. L I.J.94. se- tiver dúvida. sobre a lega.lidp.~e 

--aa inscrição ·requerid<l~-o- oficial farã, não obstante, a J?r>~ 

notaÇão do pedido. Se a dúv1da, dentro em noventa dias ,for 

j~lg~·~a improcedente-, a insCrição- €fetu~r-se-á com o mesmo 

número que teria na- data da prenotação; no caso contrário, 

cancel:S.da esta, receberá a ins_?_:ição o núm~r'O corresponden

te_ ã -data?_ ~-m que se tor-nar a requerer. 

ffi't. l.I.J.95. As hipotecas legais, de qu~lquer~ 

tureza, deverão ser inscritas e especializadas. ,' 

§ 19 A -iriscrição e a especialização das hipot~ 

cas legais iricunlbem a quem está obrigado a prestar a garan

tia, mas _ _QI?_ interesSadOs podem promoVer a inscrição delas, 

ou solici t~ ao MinistériO fübiT2o que o_ faca. 
§ 29 As pessoas, a quem incumbir a inscrição e -

a· especialização das hipot-ecas legais, estão sujeitas a pe_;:: 

das e danos pela omissão. 

Art. l.LJ.96. Vale a inscr'ição da hipoteca, en

qUanto a obrigação--perdurar'; rrias a especialização, em com

pletando vinte anos~ deve ser renovada. 

S_eção _IV 

Da ~xtincão da hipoteca 

Art. 1.4-97. A hipoteca extingue-se: 

- Pela extinçãó da ob~igação principal 

II - Pelo perecimento da coisa. 

III - Péla r'esólii.ção -da prOpriedade. 
IV - Pela renúncia d_o ·-c~e-dor. 

V - Pela remição. 

VI - Pela arrematação, ·OU adjudicação. 

Ar't. "1._4_98. Extingu_e-se, ainda, a hipoteca com 

a averbação, no Registro de ImóVeis, do cancelamento de in~ 

cricão, à vista da respectiva prova. 

Art. l. 499. Não ext-ingUü.,ã a hipoteca, devida

mente inscrita, a a_rrematação, ou adjudicação, sem que te

nham E1i4o notificados judici"almente os respectivos credores 

hipotecários, que não f_orem de qualquer modo partes na exe

cução. 

Seção V 

Da hipoteca de vias fêi'reas 

Art. 1.500. As hipotecas sobre as estradas de 

ferro serão inscritas no Município da estação iniciai 

res:pectiva linha. 

da 

Art. 1.501. Os_ credores hipotecários não podem 

embaraoar a explOração da linha, nem contrariar as modific~ 

çÕes, que a administração deliberar, no leito da estrada,em 

suas dependências, ou no seu material. 

Art. 1.502. A hipoteca será cir'cunscrita ã li

nha ou ãs linhas especificadas na escritura e ao respectivo 

material de exploração, no estado em que ao tempo da execu

ção estiverem. Não obstante, Õs credores hipotecários pod~ 

rãç opor-se ã venda da estrada, ã de suas linhas, de seus 

ramais ou de parte considerável do material_ de exploração ; 

bem como ã fus-âo c~-m outra e~Pr~sa, sempre que com iss~ 
garantia do dêhito _enfi>aquecer. 

Art. 1.503. Nas execuções dessas hipotecas se 

rã intimado o re:Pi-esEmt.i-n-i:-e -da União, ou do Estad;, para, 

dentro em quinze dias, remi;- a estrada de ferro hipotecada, 

pagando- a·pr>E:ço da arrematação, oU da adjudicação. 

CAP!TULO IV 

DA ANTICRESE 

Art. 1.504. Pode o devedor ou outrem por ele, 

entregando ao credor imóve"l, ceder-lhe O direito de perce -

ber, em compensação da dÍvida, os fr'utos e rendimentos. 
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§ 19 ! permitido estipular que os fi-Utos e re!l 

dimentos do imóvel sejam pei"cebidos pelo CI"edoi" ã conta de 

juros, mas se o seu valei"- ultrapasoar a taxa máXima-p-ermiti 

da em lei p.:.;:: a az operações financeiras, o remanescente s~ 

rã imputado ao capit<ll. 

§ 29 Quando c1. anticrese recair sobre bem - im§. 

vel, este poderá ser hipotecado pelo devedor ao ·credor ant! 

crético, ou a terceiros, assim como o imóvel: hipotecado tam 

bém poderá ser dádo em anticrese. · -

Art. 1. 505. O_ c_redor anticrético pode admini2_ 

tr_ar ·os bens dados em anticrese e fruir_ .~eus frti.tCls- e uti

lidades, mas deverá apresentar anualmente balanço, exato e 

fiel, de sua administração. 
5 :1.9 Se o devedor antiorético não ·oon6oX'daX' 

com o que se contém no b_alanço, por ser inexato, ou ruiri_O

sa a administração, podEirã impugnâ-io, -e, se Ci qUisei->, r! 

querer a transformação em a:r>reridamento, fixando o juiz o 

valor mensal do aluguel, o qual poderá ser corrigido anual:, 

mente. 

§ 29 O credor anticrético,.~ode, salvo pacto 

em sentido contrário, arrendar os bens dados em anticrese· 

a terceiro, mantendo, nesse caso, até ser pa'go, direito de 

retenção do imóvel, erriliOr"a o aluguer desse arrendamento não 

seja vinculativo para o devedor. 

Art. 1.506. O credor anticrético responde p~ 

las deteriorações que, por culpa sua, 6 imóvel vier a so 

frer, e pelos frutos e rendimentos que, por Sua negligên -

cia, deixar de perceber. 

Art. 1.507. O credor an_ticrético pode vindi -

car os seus direi tos contra o adquirente Çl.os bens, os cre

dores quirografârios e os hipotecários posteriOres ã tràn1 

cricão da anticrese. 
§ 1-9 Se, porém, exe·c-ut-ar os bens por não pag~ 

mente da dívida, ou permitir que outro credor o·execute 

sem opor o seu direito de retenção ao __ ex_e_qtf.ente, não terá 

preferência sobre o preço. 

§ 29 Também não à_ terã_sobre a: indenização dO 

seguro, quando o prédio seja destruído, nem, se forem des~ 

priados os bens, sobre a desapropriação. 

Art. 1. SOB-~ O adquirente dos bens dados em a!}. 

ticrese poderá remi-los; antes do vencimento da d.Í:v;ida, 

prestando a sua totalidade à data do pedido de remição 

imi tir-se-ã, se--for o caso, na sua posse. 

LIVRO IV 

DO DIREITO DE FAM!LIA 

T!TULO 1 

DO DIREITO :PESSOAL 

SUBT!TULO I 

DO CASAi'1ENTO 

CAP!TULO I 

DISPOSIÇOES GERAIS 

Art. 1.509. O casamento estabelece comunhãõ ple

na de vida, com base na igualdade dos_ cônjUges, e institui a 

família legítima. 
Art. l. 510. ~ defeso a qualquer pesSoa, -de d~ 

reito pÚblico ou privado, interferir na comUnhão" de vida con2_ 

tituída pelo matrimõnio. 

Art. l. 511. O casamento se realiza no momento em 

que o homem e a mulher manifestam, perante o juiz, a sua VO!!. 
ta de de estabelecer vínculo matrimonial, e o juíz os declara 

casados. 

Art. 1. 51.2. O casamento religl;õ-SO ~ que atender 

às exigências da lef pal:>a a validade do civil, equipara-se a 

este, desde que inscr>ito no registro próprio, pi--odu-z-ind6 efe~ 

tos a partir da data de sua celebração. 

Art. 1.513. o··registro do casamento religi.o:S o 

submete-se aos mesmos requisitos exigidos para o do_ civil .• 

§ 19 O registro civil do casamento re1.igios o _ 

deverá ser feito logo após a celebração, por comunici:LcãO do 

celebrante ao oficial do registro civil, quando os censor -

ciados houverem-se habilitado para o casamento nos termos 

do Capitulo V deste Livro, e pelos consorciados; e, a qual

quer tempo, se assim o requerer, qualquer interessado. 

§ 29 Serâ· ineficaz o registro civil do casame!! 

to religioso, se, antes dele, qualquer dos consorciados ho_!:J_ 

ver contraído co1n outrem m.atrimõnio civil. 

§_ 39 O cas_amento religioso, celebrado sem a O.Ê_ 

servância das exigências d.i lei civil, SÕ 'produz efeitos 

civis se, a requerimento do casal, for inscrito no regi,stroo 

pÚblico, mediante prévia habilitação perante a autoridade 

competente. 

CAPÍTULO II 

DA CAPACIDADE MATRIMONIAL 

Art. 1.514-. O homem com dezoito anos mu-

lher com d~zesseis podem casar; mas, para o casamento dos 

menores d~ vinte e um anos, é mister a autorização de ambos 

os pais, ou de seus representantes legais. 

Parágrafo _úi'Lico. Se houver divergência entre 

os pais, aplica-se o disposto no parágrafo Único do art. 

1. 659. 

Art. 1.515. __ "Até ã ce'lebração do matrimõnio po

dem os P~:is, t-utore~- ou c~r:_~i'?~es ~evogar a autorização. 

krt~ L516. A denega_ção do ~onsentimento, quan 

do injusta, pode_ ser suprida pelo juiz. 

Art. 1. 517. Será permitido o casamento de m~ 

_nor incapaz (art_._ l. 514_) para evitar imposição ··ou cumprime!!_ 

to de pena criminal, ou par_a resguardo da honra da mulher , 

que não atingiu a maioridade. Nesses __ casos, o juiz poderá 

ordenar a separação de corpos, até que os cônjuges alcancem 

a idade legal. 

CAP!TULO II I 

DOS IMPEDIMENTOS 

Art. 1. 516. Não podem casã.r: 

;,. Os ascendentes com os descendentes, seja 

o parentesco legítimo ou ilegítimo~ natural ou civil. 

II - Os afins em clinha reta. 

III - O" ·adotante com quem foi cônjuge do adot~ 

do e o adotado com quem o f_oi do adotante. 

IV - Os irmãos legítimos ou ilegítimos, ger 

mano_s, ou não, e··os colaterais, legítimos ou ilegítimos, -

tê o terceiro grau inclusiVE!. 

- O adot_ado _com o filho do adotante. 

VL _ - As pessoas casada_s. 

VII - O cônjuge sobrevivente com o condenado 

por homicíc:Ho ou tentativa de homicídio, contra o seu co~ 
-sorte. 

V!II - A pess~ que tenha contraído matrimónio 

religioso co1n outrem, desde que requerida a inscrição deSSe 

casamento no Registro Civil. 

Art. 1. 519. bs impedimentos podem ser opostos, 

atê o momento da celebração do casamento, por qualquer pe~ 

soa capaz. 

Parágrafo _único. Se Q Juiz, ou o oficial de r~ 

gistro, tiver conhecimento da existência de algum impedimen

to, será obrigado a declará~lo. 
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CAP!TULO IV 

DAS CAUSAS SUSPENSIVAS 

Art- 1. 52 O • Não devem Cas-ar: 

I -- O viúvo -ou a viúva qUe tiVér filho do 

cônjuge falecido, enquanto não fizer inv8ntãrio dos bens do 

casal e der partilha aos herdeiros. 

II - A viúva, Ou a mulher cujÓ- casamento se 

desfez por ser nulo ou ter sido anulado, até -dez- meses d~ 

pois do começo da viuvez, ou da dissolução da:- sociedade -con

jugal. 

III -- O tutor ou curador e os seUs descenden -

tes, ascendentes, irmãos, cunhados ou sobrinhos, com a pe~ 

soá tutelada ou_curatelada, enquanto não cessar a tutela ou 

curatela, e não estiverem saldadas as respeCtivas contas. 

Parágrafo único. Faculta-se aos rube.ntes solici~ 

tar ao juiz a dispensa das exigências- pr8VíStas nos ás. I e 

III deste artigo, provando a inexistência de prejuízo paiã.- o 

herdeiro, ou para a pessoa tutelada ou curatelada; no caso 

do n9 II, a gravidez ou o nascimento de algum filho • na flu

ência do prazo. 

Art. 1.521. As causas suspensivas da celebra -

cão do matrimônio podem ser ar-8:ilidas pelos parentes em li:_ 

nba reta de um dos nubentes, sejam consangU:i."neos ou afins, 

e pelos colaterais em segundo grau, sejam tambéril-consagt.!:lneos 

:>U afins. 

CAP!TULO V 

DO PROCESSO DE HABILITAÇÃO MATRIMON:tAL 

A:rt. 1.522. O re·que:rimeritó pàrà -:h,ibiiítação m~ 

trimonial será firinadÕ por ambos os nubenÚ:s: ---d~~ seu próprio 

punho, ou~ a seu pedido, por outrem que os represente. Deve 

ser instruÍdo com os· -s-eguintes documentos: 

- Certidão" de idad8 ou prova eqUivalente. 

II - Autorização por escrito das pessoas sob 

cuja dependência legal estivei-em, ou ato judiCi8.J. que a S!:!_ 

pra. 

III - Declaraçã_o- de duas testemunhas maiores 

parentes, ou estranhos, que atestem conhecê-los e 

não existir impedimento que os inib? d-é casar. 

afirmem 

IV - Declaração do estado .civil, do domic:llio 

e da residência atual dos contrae-ntes e de seus pais, se f~ 

:rem conhecidos. 

- Certidão de Óbito do c"ônjuge falecidÕ,de 

sentença declaratória de nulidade ou de ariiii.:iÇã_õ_de ;_.;:~am9n

to, transitada em julgado, ou do registro da sentença de d.f 

vórcio. 

Art. 1..523. A habilitação será feita perante o 

oficial do Registro Civil e~ após a ciudiên"é'ia ao Ministério 

PÚblico, será homoloS:ada· pelo juiz. 

Art. 1.524. O processo de habilitação serã arqu_! 

vado, quando os requerentes não preencherem os requisitos 

cessârios à celebração do- caSamento. 

Art. 1.525. Estando em ordem a docum.e:ritacão, o 

oficial extrairá o edital, publicando-o nas circurisc:riÇôes do 

Registro CiVil de ambos os nubentes, por trinta dias. Recusar

se-.á a fazê-lo se ocorrer impedimento, ou se argil_ida alguma 

causa suspensiva. Far-se-â a publiCação no Diário Oficial, 

onde houver. 

Parágrafo úidco. A aUtoridade compett!nte, haven

do urgência, poderá dispensar a publicação,- âeSde que se lhe 

apresentem os documentos exigidos no art. 1.522. 

At't. l. 526. t dever do oficial do registro escl~ 

recer os nubentes a respeito dos fatos que podem ocasionar a 

~, 1validade do casamento, bem como sobre os diversos regimes 

de hens. 

Art. 1.527. Tanto os impedimentos quanto as cau

sas suspensivas ser>ão opostos-- em declaração es_crita e 'assin~ 

da, instru!da com as provas do fato alegado, ou com a indic_a

ç~o do lugar onde possam ser obtidas. 

Art. l. 528. O oficial do :r'egistro dará aos nu

bentes ou- a seus representantes nota da oposição, indicando os 

fundamentos, as provas e o nome de quem a ofereceu. 

----Parágrafo único. Fica salvo aos nubentes reque -

rer prazo raz_oável para· fazer prova contrária aos fatos aleg~ 

dos, e promover as acões civ:i.s e criminais contra o oponente 
de má fé-. 

Art. 1.529. Verificada a inexistência do fato ob! 

tativo, e cumpridas as formalidades dos arts. 1.523 e 1.525, e~ 

trairá o oficial do rêgistro o certificado de habilitação. 

Ar>t. 1.530. A eficáci~ da habilitação será de 

três meses a contar da data em que foi extra:ldo o certificado. 

CAP!TULO VI 

DA CELEBRAÇÃO DO CASAMENTO 

Art. 1.531. Celebrar-se-á o casamento, no dia, h-9. 

lugar previamente designados pela au-toridade que houver de 

presidir o ato, mediante petição dos cont:raentes, que se mo_§,. 

trem habilitados com a certidão do art. 1.529. 

.Art. 1. !)32. A solenidade celebrar-se-á na casa 

das audiências, com toda publicidade~ a -portas abertas, presen ... 

tes pelo menos -duas testemunhas, parentes ou não dos contraentes, 

ou, em caso _de for>ça maior, querendo as partes e consentindo o, 

juiz, noutro edifício pUblico, ou particular. 

Parágrafo único. Quando O casamento foro em casa 

:Particular, ficará esta de portas abertas durante o ato, e, se 

algum dos contraentes não souber escrever, serão quatro as te_!! 

temunhas. 
Art. 1.533. Presentes os contraentes, em pessoa 

ou por procurador especial, juntamente COID as testemunhas e o 
oficial do registro, o presidente do ato, ouvida aos nubentes 

a a_firniação de que pretendem ·casar por livre e espontâne_a vont~ 

de, declarará e_fe_tuado o casamento, nestes termos: 

"De acordo com a vontade que ambos acabais de afi,E: 

mar perante mim~ de vos receberdes por marido e 
mulher, eu, em nome da lei, vos declaro casados." 

Art. 1.53". Do matrimónio, logo depois de celebr_! 

do, se lavrará o _asSento no livro de registro. No assento, a~ 

sinado pelo- presidente do ato, pelos cônjuges, as testemunhas,e 

o ofiCial. -ao registr>o, serão exi:trados: 
- Os prenomeS, nomes-, datas de nascimento,~ 

fissão~ domic:llio e re~idência atual dos côn-juges. 
II - Os prE!nome~s, nomes, datas de nascimento_ p_u 

de morte, domic:llio e reSidência atual_ dos pais. 
III - o prenome e 9 nome do cônjuge precedente e 

a data da dissolucão do casamento anterior. 
IV - A data da publicacão dos proclamas e da C!!_ 

lebracão do_ casamento. 
v - A relação dos documentos apresentados ao ~ 

ficial do registr>o. 
VI - O prenome, nome, profissão, domicílio e r!!_ 

sidência atual das testemunhas. 
VII - o regime do casamento, com a declaração da 

data e do cartório em cujas notas foi passada- a escr:itura ante

nupCial, quando o regime _não for o da comunhão parcial, ou o 1~ 

gal estabelecido_ para certos casãmentos. 

Art. 1.53~. O instrumerito da autorizacão para c~ 

sar transcrever-se-á integralmente na escritura antenupcial. 

Art. 1. 53.6. A celebração do casamento será imedi~ 

tamente suspensa se algum dos contraentes: 
.;.. Recusar a solene afirmação da sua vontade. 

II - Oeclarar que esta não é livre e espontânea.> 

III - Manifestar-se arrependido. 
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Parágrafo único. O nubente que, -por algum de~ 

tes fatos, der causa à suspensã-o do ato, não s€-!-á admitido 

a retratar-se no mesmo d'ia. 

Art. 1. 537. No caso de moléstia grave de um 

dos nubentes' o presidente do ato irá ceJ.:ebrá-lo onde se e!!-

centrar o impedido, sendo urgente, ainda ã n-oite, perante 

duas testemunhas que saibam ler e escrever. 

§ 19 A falta ou impedimento da autoridade com 

petente para presidir o casamento suprir-se-á p-or qualquer 

dos seus substitutos legais, e a do oficial do Registro C,! 

vil por outro ~ hoc, nomeado pelo pres~dente do ato. 

§ 29 O tei'Jilo avüiso, lavrado pelo oficial ~ 

~' será transcrito no respectivo regiStro dentro em ~41 
co dias, perante duas testemunhas, ficando arquivado. 

Art. 1.538. Quando algum dos cOnt-raentes _,e~ 

tiver em imint;!nte risco de vida, não·- Obtendo a presença da 

autoridade, a quem incumba presidir dato, nem a de seusubs~ 

tituto, poderá o casamento ser celebrado na presença de 

seis testemunhas, que com o nubentes nãO tenham parentesco 

em linha reta, ou, na colateral, em segundo grau. 

Art. 1.539. Real.izado o casamento, devem as 

testemunhas compareeer perante a autoridade judicial mais 

próxima, dentro em dez dias, pedindo que lhes tome por teE_ 

mo a declaração de : 

_ - Que foram convocadas por !Mi'te do e_!! 

fermo. 

II - QUe e-ste parecia eril- PEirigo dé vida, 

em seu juízo. 

III - _Que, em sua presença, de-clararam os 

contraentes, livre e espontaneamente, receber-se por marido 

e mulher. 

§ 19 Autuado o pedido e tomadas as declarações, 

o juiz procederá às diligências necessárias para verificai> se 

os contraentes podiam ter-se habilitado, na forma ordinária, 

ouvidos os inte!'essados que o requel"erem, -dentro em quinze 

dias. 
§ 29 Verificada a idoneidade dos cônjuges pa

ra o casamento, ass·im o decidirá a autori_dade competente ,com 

recurso voluntário às partes. 

§ 39 Se da decisão não se- tiver recorrido, ou 

se ela passar em julgado, apesar dos recursos interpostos, o 

juiz mandará transcrevê-la no livro ào RegiStro dos Casamen

tos. 

§ 4<? O assento assim lavrado -retro·f!'airá os 

efeitos do casamento, quanto ao estado dos cônjuges, ã data 

da celebração e, quanto aos filhOS coinuns, à d.ita do- ria5_Ci

mento. 

§ 59 Serão- dispensadas as formalidades des-

te e do artigo anterior, se o enfermo convalescer e puder r~ 

tificar o casamento na presença da autoridade áómpete-nte 

do oficial do registro. 

Art. 1. 540. O casamento pode ceiebx'ar-se me~ 

te procuração, por instrumento pÚbliéo, com poderes esp~ 

ciais. 

H' A revogação do inand.ato não necessitei che

gar ao conhecimento do mandatáriO. Mas, celebrado o casame!! 

to sem que o mandatário ou o outro contraen:te tivessem ciên

~i.a da revogaçãO, Y>esoonderã o mandante por :Perd.as e danos. 

§ 29 O nubente que não- estiver em iminente ri~ 

co de vida poderá fazer-se representar nõ casamento nuncupa-

tivo. 
§ 39 A eficácia do mandato não ul trapasarã n.2_ 

venta dias. 
49 SÓ por instrumento pÚblico Se poderá rev.2. 

gar o mandato. 

CAPITULO . _v II 

fiAS PROVAS DO CASAMENTO 

Art. L 541. O casamento celebrado no Brasil pro 
va-se pela ~et.tid~o do regi~~~o. - -

Parágrafo ÚnicO. Justificada a falta ou perda 

do registro civil, é ãdmissível qualquer outra espé~ie de 
prova, 

Art. 1.542. O Casamento de brasileiro, celebr~ 

do no estrangeiro, perante as respectivas autoridades ou 

os cônsules brasileiros~ dever>á ser registrado quando um Qu 

ambos os cônjuges voltarem ao Brasil, dentro no prazo de 

S€:~S Jl!eses, no cartório -do respectivo domicílio,-.ou, em -Sua 

falta, no l'T"Dffciõ dã. Càpitai do Estado em que passarem 

-residir. 

_Art: ~--543. O casamento de .pessoas qu~,. na 

POSSe do estado de casadas, não possam manifestar vontade , 

ou tenham falecido, não se pode contestar em preju:lzo da p:t>.2_ 

le comum, salvo mediante certidão do Registro Civil, que 

prove que já era casada alguma delas, quando contraiu o ~ 
trimônio impugnado. 

Art. 1.544. Quando a prova da celebração legal 

do casamentó resultar de processo judicial, a inscrição da 
s(mtehÇã- no livro do Regi~t·ro Civil produ~ irá, assim no que 

toe~.' aos cônjuges, como no que respeita aos filhos, todos- os 

efeitos civis desde a data _do_ casamento. 

Art. 1.5_45. Na dúvida entre as provas favorâ -

veis e contt'árias, julgar-se-ã pelo casamento, se os côn]u -

ges, cujo matrimôr~:io se impugna, viverem ou tiverem vivido 

na posse do estado de casados. 

CAP!TULO VIII 

DA INVALIDADE DO CASAMENTO 

Art. 1.546. !! nul.o o casamento contra:Ldo: 

I - Pelo~ enfermo mental sem o necessário dis

cernimento para os atos da vida civil. 

II -_ Pol" inf:r:'ingência de impedimento. 

Art. 1.547. A decretação da nulidade de casa -

mente, no caso dó item II do artigo anterior, pode ser pi'Om::?_ 

vida, mediante ação direta, por quãlquer interessado, ou p~_ 

lo Ministério -PÚbl-ico.· 

Art. 1.548. A irifringência de impedimento, r~ 

sultante da adoção plena, põe termo a esta e acarreta a nul,;_ 

dade: do- casamento, persistindo, porém, o impedimento. 

Art. 1.549. t anulável o -casamento: 
I ___ De quem não completou a idade mínima pa-

ra casar. 

II - Do menor em idade núbil, quando não auto 
rizado por seu repr;sentante legal. -

III - Por vicio da vontade, nos termos dos 

arts. 1~555 a 1.557. 

IV - Do incapaz de consentir ou manifestar , 

de modo inequivoc.O, o _consentimento. 

V - Realizãdo pelo mandatário, sem que ele 

ou o outro contraente soubesse da revogação do mandato ,e nãO 

sobrevindo coabi tacão entre os cÔnjuges. 

VI - Por incomPetência da autoridade cel!:_ 

brante. 
Pa'l"ágrafo· úriico; Equipara-se à revogação a in

validade do mandato judicialmente decretada. 

Art. 1.550. Por motivo de idade não se anulará 

o casamento de que resui tou gravidez, 

Art. 1.551. A anulação do casamento da menor de 

deZessais anos, ou do menor de dezoito anos, será requerida: 

- Pelo próprio cônjuge menor; 
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II - Por seUS-r>epr>esentantes legais; 

III - Por seus ascendentes. 

Art. 1. 552. O menor que não atingiu a idade 

nupcial poderá, depois de colnpletâ-la, confir>lnar> seu casame!!, 
to, com a autorização de seus representan""t:eS-l.egais, se ne -

cessãr.ia, ou suprimento judicial. 

Art. 1.553. Subsiste o casamento celebrado por 

aquele que, seni. po-s-suir a competência exigida na lei, exer -

cer publicamente as funçõeS de jUiz d~ casamentos e, nessa 

qualidade, tioq:er inscrito o ato no Registro Civil. 

Art. 1. 554. Nos casos do art. 1. 5.49, inciso II, 

o casamento só poderá ser. aDulado dentrn de· se:fs meses, por 

iniciativa do incapaz, quando o deixar de ser>, de seus repr~ 
sentantes legais oil. de seus herdeiros necessários. 

§ 19 O prazo será contado do dl:a em ·qUe cessou 

a incapacidade, no primeiro caso; a partir 'do caSamento, no 

segundo; e, no terceiro, da mor>te do incapaz, quando esta .2 
correr durante a incapacidade·. 

§ 21? Não se· anuiará, porém, o cisamento se ã 
sua celebração houverem assistido os representanteS legais do 
incapaz, ou esses tiverem, poii qualquer modo, manifestado a 

sua aprovacão. 

Art. 1. 555. O casamento pode ser anulado por 

vicio da vontade, se houve po:r> parte de um dos nubentes, ao 

consentir, erro essencial quanto ã pessoa do outro. 

Art. 1..556. Considera-se err·o essencial sobre 

a pessoa do outro cônjuge: 
I - O que diz respeito à sua··-identidade, sua 

honra e boa fama, sendo esse erro tal que o seu conhecimento 
ulterior torne 'insuportável a vida em comum aO::.. cônjuge enga

nado. 
II - A ignor"ância do crime, ante.rior ao .casa-

mento, que, por sua natureza:, torne insuportável a vida con

jugal. 

III - A ignorância, anterior ao .casamento, de 
defeito f!sico irremediável, ou de moléstia grav·e e transmi_!. 
sível, por contágio ou herança, capaz de Por em r;i.sco ·a -saú

de do outro cônjuge ou de sua. àescend"ênCi.ã~ 

IV - A ignorância, anterior ao ca'Sainento, de 

doença mental grave, e CJ.Ue, por sua natureza, to~ne i~SU,P_or-:

tável a vida em comum ao cônjuge enganado. 

Art. 1.557. t anulâvel o cas.im.entO- ein virtude 

de coação, quando o consentimento de um ou de ambos os côn

juges houver sido captado mediante fundado temor de mal COE_ 

siderável e iminente para a vida, a saúde e a honra, sua ou 

de seus familiares. 

Art. 1.558. SOmente o cônjuge que .l.n-d.d-.il; em 

erro, ou sofreu coação, Pode demandar a. ãi1uiação do casame!!_ 

to. Mas a coabitação, havendo ciência do vício, valida õ ~ 

to, ressalvadas as hipóteses dos incisos III e IV do art. 

1.556. 

Ar>t. 1.559. O prazo para a anulaçãO do casa -

mente, a contar da data da celebração, é: 
-De seis·rn.eses, no c.!fSo do art. 1.549,i!!. 

ciso IV, 

!I - De dois anos, se incompetente a autori-

dade celebrante . 
III --De t:&ês·-anos~·nos casos do arot. 1.556 

incisos I a IV. 
IV ... De quatro anos, se houver coação. 

li 19 Extingue-se, em seis meses, o direito de 
anular o casamento da menor de dezesseis anos e do menor de 

dezoito, contado o prazo para o menor do dia em que perfez 

essa idade; e da data do matrimônio, para seus rep:r>esenta_!! 

tes legais ou ascendentes. 

§ 29 Na hipÓtese do art. 1. 549, ~nciso V, 

prazo par>a anulação do casamento é de seis meses, a partir 

da data em que o mandante Íiver conhecimento da celebração. 

Art- .L-560. A anulacão do casamen'to não obsta 

a le~i~imidad_e .~o filho conc_:ebido ou havido. antes ou na o:n..g 
tância dele. 

Art. 1.561. .81;0.bora anulável ou mesmo nulo, se 

contraído de boa fé por ambos os cônjuges, o casamento, em 

relação a estes como aos filhos 1 produz todos os efeitos até 
o dia da sentença anulatória. 

§ 19 Se um dos cônjUges estava de boa fé ao C_! 

lebrar o casamento, os seus efeitos civ.is só a ele e aos f.f_ 

lhos aproveitarão. 

§ 29 Se ambos os cônjuges estavam de má fé ao 
celebrar o cãsãriterit6, os seus efeitos civis só aos filhos a

proveitar>ão. 

Art. 1.56"2. Antes de mover a ação de nulidade 

do casamento, a de anulacão Ou-a âe separação judicial, r_! 

quer~râ â paÍ:'t·e-, Com."""'d:OCurnentos que a auto:r;izem, a separação 

de cor>pos, que será concedÍda pelo juiz com a possível brevi_ 

dade. 
Art. 1.563. Concedida a separação de corpos, os 

alimentos PrOvis.ionais devidos ao cônjuge hão de ser compat.f 

veis com:·o-nfvel de vida do casal. 

_ _ ~t. 1.564. Proposta a ação de nulidade ou anR 
lacão-·de· c_asa!llellto, será n?meado curador do vínculo. 

Art. 1.565. A sentença que decretar a nulidade 
retroagirá ã dat.ã. da· c·eiibração do casamento, sem pr>ejudicar, 

todavia, a __ aquis;ição de direitos, a título oneroso, por ter
ceiros de bo~ fê, nem a r>esul.tant,~ de sentença transitada em 

julgado. 

Art. 1.566. Quando o casamento for anulado por 

culpa de um dos côrijUS;es, este incorrerá: 

T - Na perda de tOdas aS vantagens havidas do. 
cônjuge inOCente. 

II - Na -Obr>igaoão de cumprir ·as pr>Omessas que 

lhe fez no ·cóntrato antenupcial. 

CAP:!TULO IX 

DA EFICÁCIA DO CASAMENTO 

Art. 1.567. Criando a famflia. ~egítima, ocas~. 

mente legitima os filh.os comuns, antes dele nascidos ou CC!!_ 

cebidos. 

Art. 1.568. São deveres de ambos os cônjuges·: 

! -·Fidelidade recÍpr>oca. 
!I - Vida em comum, no domicílio conjugal. 

III - Mútua assistência. 

!V - Sus~~l!to, guarda e educação dos fiÍhos, 
- Respeito e consideração mútuos. 

Art. L 569. A direcão da sociedade conjugal S!_ 

rá exercida, em colaboração, pelo marido e pela mulher 1 Se!!): 

pre no interesse do casal e dos filhos. 
Parágrafo único. Havendo divergência, qualquer 

dos cônjuges poderá recorrer ao juiz, desde que as questões 
sejam essenciais e não se t~ãte de matéria pe:rsonalÍssima. -

.A!'t. 1.570. Os cônjuges São obrigados. a concoE_ 

:rer, na proporcão de seus benS e dos rendimentos do tr>abalho, 

para o sustento da famÍlia e. a educação dos filhos, qualquer 

que seja o regime patrimonial. 

Art. 1.571. O domicílio do casal será es-colhi

do por> ambos os cônju&:es, mas um e outro podem ausentar - se 

do domic!lio conjugal para atender a encargos pÚblicos, ao ~ 
xercício de sua prõfissão 1 ou a interesses particulares rel~ 

vantes. 
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. Art. 1.572. Pelo casamento, homem e mulher ass~ 

mem. mu'tuamente a cond.i.ção de consor'tes, companheiros e res -

pensáveis pelos encargos da famÍlia. 

Parágrafo ú:ri.fci"o. A mulher, querendo·;- assume 

nome patronímico do ma.r:i.d.o_. 

Art. 1.573. Se qualquer dos cônjUgesr estiver em 

lugar remoto ou não sabido, encarcerado por maiS de seis me

ses, ou in'terdi'tado j'IJ.diciB.l..ritente, o outro _exe-rcerá a--direcão 

da fam!Iiã., cabendo-lhe a administração dos :Oens. 

CAP!TULO X 

DA DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE CONJUGAL 

Art. 1.574. A sociedade conjugal 'termina: 

- Pela morte de um dos cônjuges. 

II - Pela- riulidade ou anulação do casamento. 

III - Pela sepai"ação judicial. 

IV Pel-O--divórcio. 

Parágrafo único. O casamento Vá'J.ido só se -dissol

ve pela mor'te de um dos cônjuges ou pelo diVõi-Cl.O,não se lhe 

aplicando a presunção es'tabelecida neste CÓdigo quanto aos ausentes. 

AI"t. l.57S~ Qualquer dos cônjus;es poderá propor 

a acão de separaçãO judicial, imputando ao outro conduta -de

soni"osa ou qualquer ato que importe em grave_ violaÇão dos de

veres do casamento_ e_ torne insuportável a vida em comum. 

§ 19 A separação judicial pode também sei" pedida 

se um dos cônjuges provar ruptura da vida eni coffillm há maiS de 

cinco anos conseGU_j:_~__ll __ ~ ""--.;im:lossibilidade de sua reconstitu)ci:o. 

§ 29 O cônjuge pode ainda pedir a separação jud_! 

cial quando o outro estivei" acometido de grav~ doenca mental, 

manifes'tada após ·o ca-!!;amento, que" torn·e· -imlio-s-síV"e1- a· "ééinfi

nuacão- da vida em comum, desde que, após ·uma dui"acão;- - de 

cinco anos, a enfermidade tenha sido reconhecida de cura i!!; 

provável. 

§ 39- Nos casos dos parágrafos anterioreS,- re

ver'terão ao cônjuge, que não houver pedido- a-·sepa:racã.o jud.f. 

cial, os remanescentes dos bens que levou para o casamen'to, 

e, se o regime dos bens adotado o permi'tir, também a meaoão

nos adquiridos na- constância da ~ocie.daae conj"ttgal. 

AI"t. 1.576. Nos casos dos __ §§ 19 e 2_'2 do arti

go an'terior, a separaoão judicial poderá ser negada se con~ 

tituir respectivamente causa de agravamento das condições 

pessoais ou da doença do outro cônjuge, ou de_terminar em 

qualquer caso as consequências morais de excepcional gr-avi

dade para os filhos menores. 

Art. 1. 577. Considerar-se--i impossível a com~ 

nhão de vida tãó-SOmente se ocorrer algum doS seguin'tes mo

'tivos: 

I - Adultério. 

II - Ten'tativa de-morte. 

III - Sevic,ia ou_ injúriã:""&rav~. 

IV - Abandono voluntário do lar -conjugal, d!:!,. 

rante um ano contínuo. 

V - Condenação ~por ·cririi.e infaman'te. 

VI - . .-. .--conduta d~sonrosa. 

Art. 1.578. Dar-se-á a separãç$b -jUdicial·- pOr 
mÚ'tuo consentimento dos cônjuges se forem casados por mais 

de um ano, manifestado perante o juiz e devidamente homolo

gado. 

Art. 1.579. A sentenca -de separação judicial 

importa na separação de corpos e na partilha de bens. 

Parágrafo Único. A partilha de bens poderá ser 

feita mediante proposta dos cônjuges e homolagada pelo juiz 

ou por este deci_di_d_a. 

Art. 1.580. A separação judiciq1 põe tel'mo aos 

deveres de coabitação ·e :f'iC,elidade recíproca e ao regime ~ 

trimonial de be_n:s, como se o casamento f:oss_e dissolv;ido. 

Parágrafo úri.ico. -õ- procedimento judicial da s" 

paração Caberá somente aos cônjuges, e, no caso de incapaci:

dade, sel:'ão- represeTI:ti::LdOs por c-urcidor, ascendente ou irmão. 

Ar't. 1.581. Seja qual for a causa da separação 

judiCial, e o modo -como esta se faça, é lÍcito aos cônjuges 

restabelecer a todo _o_ tempo a sociedade conjugal, nos termos 

em que fOra constitu:Í:da, contanto que o façam por ato regu -

lar em jtd'Zo. 

Parágráfo Úrtico. A reconciliação em nada preju 

dicará o direito de terceiros, adquirido antes e durante -

estado de seParado-,-- sejã qtial for o regiro~ de bens. 

Art. 1.582. A mulher condenada na ação de sep~ 

ração judicial_ perlde o direito a usar o nome do marido. 

§ 1'2 Aplic~-se, airida, o disposto neste artigo 

_ g,uando é da mulhe~" a i~ic~àtiva: da ~_epai"a<;!ào judicial 

fundamento nos§§ 19 e 29 _do art._ 1.575. 

com 

§ 29 Nos demais casos caberá à mulh-ei" a opção 

pela conservação do nome de casada. 

§ 39 Condenado o marido na acão de separação ~ 

d:i,cial-, poderá a mulher renunciar, a qualquer momen'to, ao di:_ 

reito a usar o -,nome- ·ao· !na!' ido. 

Art. 1. 583. Q_ divórcio não modi.ficarã- os direi

tos e deveres dos pais em relação aos filhos. 

Yarágrafo Único. O novo ca_samento de qualquer 

dos pais ou de ambos também não imputará restrição a esses 

direi tos e deveres. 

Art. L58ij. Nã~ se deçretará o divórcio se ain

da não houver- sentença definitiva de separação judicial, ou 

se esta não tiver de.cidido. sobre a partilha dos bens. 

Art. 1. 585. A conversão em divórcio da Separa.:.· 

cão judicial dos cônjugéS, e:iiSt8.Dte_ há ma.iS de três anos, 

contada da da'ta da d·ec1são ou da que concedeu a medida caut! 

lar correspondente, será decretada por sentença, da qual não 

constará referênéia à ê_ausa que a· determinou. 

Art. 1. S86 ·. O p_edido de_ divórcio somente compe::

tirá aos cônjUges. 

Parágrafo úniCo. Se, pOrém, c cônjuge for inca:. 

paz para prop.or a ã.Ç:ão- Ou defender-se, poderá fazê-lo 6 as~· 

cenden'te, curador ou irmão. 

CAP!TULO XI 

DA PROTEÇÃO DA PESSOA DOS FILHOS 

Art. 1.587. No caso de dissolução da sociedade 

conjugal pela- separaç"ãO judicial por mútuo consentimento, oE_ 

servar-se.:ã o que os _cônjUges a.coJ:.darem · s·oore- a gUarda dos 

filhos. 

Art. 1".:588-. Serido a separação judicial,ficarão 

filh.OS -men"c)i-"éS cOm- o cônjUge inocente. 

§ 19 Se ambos os _C;Õnjuges forem culpados, fica

rão em poder da mãe os filhos m~nores, salvo se o juiz veri

ficar que· de tal solução possa advir prejuízo de ordem mo

ral ou social, para eles. 

§ 29 Verificado que não devem os filhos perman~ 

cer em poder da mãe- nem do pai, deferirá o juiz a sua guarda 

a pessoa notoriamente idônea da famÍlia de qualquer dos côn

juges, ainda que não mantenha relacões sociais com o outro , 

a quem, entre'tanto, será assegurado o direito de visita. 

Art. 1..589. Se houver sido homologãda somente a 

separação de corpOS, o juiz atendendo ãs circunstâilcias rel!:_ 

vantes da vida dos_ cônjuges e de suas famílias, defer"irã com 

preferêric.t_a a guarda dos filhos menores ã mãe. 

Art, 1. 59 o~---- Havendo motivos graves, poderá 

jui~:-em qualq~~r caso, a bem d.-OS--fÜhos, regular de maneira 
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diferente da estabelecida nos artigos anteriores ã situa~c ã o 
deles para com os pais. 

Art. 1.591. No caso de invalidade do casamento, 

havendo filhos comuns, observar-se-á o disposto nos arts. 
1.588 e 1.590. 

Art. 1.592. O pai ou a mãe, que contr.air novas 
núpcias, não perde -o direito de ter consigo _o_s_ __ fiJ.b,os, que 

só lhe poderão ser retirados por mandado judicial, p.~:·ovado 
que qualquer deles nãO os ti:>atd. convenientemente, 

Art~ L593, Os pais, em--cuja guarda não estejam 

os filho"s, poderão visitá-los e tê-los em Sua companhia, se

gundo fixar> o juiz~ bem como fiscalizar sua manutenção e ed:!:!_ 
cacão. 

Art~ l.591f.. As disposicOes' à guarda e prestação 
de alimentos aos filhos menores estendem-se aos maiores inv~ 

lidos. 

SUBT!TULO II 

DAS RELACOES PE PARENTESCO 

CAP!TULO

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 1. 595. São parentes em linha reta as pés

soas que estão umas para com as outras na r>elaçãó o de ascen -

dentes e descendentes. 

Art. !.596. São p.iY.ente!S em -linha colate:ral ou 

transversal, até o seXto grau, as pessoas provenientes de um 

só tronco, sem descenderem uma da outra. 

Art. 1.597. O parentesco é leg!till\o, ou ileg!ti 

mo, segundç procede, ou não, de casamento; natural ou civil, 

conforme resulte de consangUinidade, ou adoção. 

Art. 1.598~ Contam-se, na linha reta, os graus 

de parentesco pelo número de gerações, e, na·-colateral, tam

bém p,elo número delas, subindo, porém, de um dos paren_tes a

té ao ascendente comum-; -e- descendo, depois, até e:ii.contrar o 

outro parente. 

Art~ 1.599. Cada cÔnjUge ê aliado aos parentes 

do outro pelo vi'nculo da afinidade. 

Art. l. 600. A afinidade 1 na linha reta, não se 

extingue com a dissolução da sociedade conjugal. 

Art. 1.6_01. A adoção restrita somente estabel.e

ce parentesco civil entre o adotan~e e o a.dotado. 

CAP!TULO II. 

DA FILIACAO LEG!TIMli 

Art. 1.602. São legítimos os filhos concebidos 

na constância do casamento-, ainda que anulado ou mesmo nulo, 

independente da boa ou má fé de seus pais. 

Art. 1.603~ Presumem-se cÕncebidos na constâxlci.a 
da sociedade conjugal: 

I - OS filhos nascidos cento e oitenta dias,. 

pelo menos, depois de estabelecida a convivência Conjugal. 

II - Os nascidos dentro nos trezentos dias suE_ 

seqüentes ã dissolucão da sociedade cónju8;al, por morte, se

paração judicial ou anulação. 

Art. 1.604. A legitimidade do filho nascido an

tes de decorridos os cento e oitenta dias de que trata o n9 

I do artigo antecedente não pode, entretanto, ~er contesta -

da: 

- Se o marido, anteS de c-.isãr, 'tJ.nha ciêmia 

da gravidez da mulher. 

-Se ·assistiu~ pessoalmente, ou por procur~ 

dor, a lavrar-se o termo de nascimento do filho sem contes -

tar a paternidade. 

Art. 1.605. Salvo prova em contrário, se, antes 

de decorrido o prazo previsto no n9 II do art. 1.520, a mu

lher contrair novas núpcias e lhe nascer algum filho, este 

se presume do primeiro marido, se nasc·ido dentro nos trezen

tos dias a cOntar -aa data do falecimento deste; do segundo , 

se o nascimento o-c-orT-er-crpõs- esse pe-ríodo e já decorrido o 
prazo a que alude o n9 I do art. 1.603. 

Art. 1.606. A legitimidade do filho coneebidona 

COCJstânc:ia. da sociedade conjugal, ou presumido tal (ar>ts. 1.602 

e L603),só se Pode--contestar>, provando-se: 

- Que o mar>ido se achava impossibilitado de 

coabitar com a mulher nos primeiros cento e oitenta dias, ou 

mais, dos trezentos que houverem p:t:"ecedido o nascimento do 
filho. 

II - QUe a ess-e tenipO--esta:vàm Os cônjuges sep~ 

:rados de direito ou de fato. 

Art. 1.607. Não valerã o motivo do artigo prece-

dente, n9 II, _se os cônjuges houverem convivido algum 

sob o teí.o conjugal. 
dia 

Art. 1.608. A prova da impotência do cônjuge pa 

ra gerar, ã época da concepÇão, illde a presunÇã~ da legiti:

midade do filho. 

Art-. 1.609. Não bã.sta-o adultério da mulher,ai!!_ 

da que confessado, para ilidir a presunção legal d_e legitim,! 

dade da prole. 

Art. 1. 610. cabe ao marido o direi to de contes

___ tar a legitimidade dos filhos nascid~s_ d~ sua mulher. 

§ 19 Decairá desse direito o marido que, prese.!!c 

te ã épOéa do nascimento, não contestar, dentro em dois me
ses, a filiaÇão. 

§ 29 Se o marido se achava ausente, ou lhe ocu,! 

taram o nascimento, o prazo para repúdio será de três meses; 

contado do dia de sua volta ã casa conjugal, no primeiro ca

so, e da data do conhecimento do fato, no segundo. 

Art. 1.61.1.- Contestada a filiação, na forma do 

artigo p!'ecedente, passa aos herdeiros do marido o direito de 

tornar eficaz a contestação. 

Art. 1.61.2. Não basta a confissão materna para 
excluir a paternidade. 

Art. 1. 613. A filiação prova.:..se pela certidão 

do termo de nascimento inscrito na Registro Civil. 

Art. 1. 614. Ninguém pode vindicar estado contr! . 

rio ao que resulta do registro de nascimento, salvo provando
se erro ou f.3.lsidade do registro. 

Art. 1.615. Na falta, ou defeito, do termo de 

nascimento, poderá provar-se a filiação legitima por qualquer 
modo admissi'vel em dir'eito: 

- OQuando houver começO de prova por escrito, 
proveniente dos pais, conjunta ou separadamente. 

II - Quando existirem veementes presunções re
sultantes de fatos já certos. 

Art. 1.616. A açã~ de prova de filiação_leg!ti

ma compete ao filho, enquanto viver, passando aos herdeiros, 
se ele morrer menor ou iricapaz. 

Art. 1.617. Se a acão tiver sido iniciada pelo 

filho, poderão continuá-la os herdeiros, salvo se o autor· d~ 

sistiu, ou a instância foi perempta. 

CAPÍTULO III 

DA LEGI'I'IMAÇ.i\0 

Art. 1.6H. A legitimação resulta do casamento 

dos pais, estando concebido, ou depois de havido o filho. 
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Art. 1.619. Os "filhos legitimados são, em tudo, 

equiparados _aos legitimas. 

Art. 1.620. A legitimação dos filhos. fàlecido-S 

aproveita a descendentes. 

CAP!TULO IV 

DO RECONHI:CIME:NTO DOS FILHOS -ILÊG!TIMOS 

Art. l.62L O filho ilegítimo pode ser reconheci..: 

do pelos pais, conjunta ou separadamente-~ 

Art. 1. 622. Quando a maternidade C:_onstar do termo 

do nascimento do filho, a mãe só' poâerâ contestá-la, prova'"n.:. 

do a falsidade do termo, ou das declarações nele contidas. 

Art. 1.623. O reconhecimento voluritâriO do filho 

ilegitimo pode fazer-se no próprio termo de nascimento, ou 

mediante escritura pÚblica, ou Par· testamento. 

Parágrafo Único. O reCorihi"C:l:mento pode preceder o 

nascimento do filho, ou ser posteriOr_ ao seu falecimenfo, se 

ele deixar descendentes. 

Art. 1.621+. Os filhos adulterinos somente podem 

ser reconhecidos após a dissoluo"ão da sociedade conjugal. 

ParágrafO único. Equipa-ra-se ã dis:-soluçáo, para 

esse efeito, a separacão ininterrupta do casal por mais de 

cinco anos, devidamente comprovada em juízo: 

Art. 1. 625~ O reconhecimento não pode ser revoga

do, nem mesmo quando feito em testamento. 

Art. 1.626. O filho ilegítimo, reconhecido por um 

dos cônjuges,. não poderá residir no lar "'conjt,tgal s·em o· c'or!

sentimento do outro. 

Art. 1.627. O filho reconhecido, enquanto menor, 

l:J.cará sob o poder do genitor que o reconheceu, e, se ambos 

o reconheceram e não houver acordo, sob o de quem melhor a

tender aos interesses do menor. 

Art. L 628. São ineficazes a condição e o termo 

apostos..,~o ato de reconhecimento do filho. 

Art. 1. 629. -o filho maior não pOde ser -rec-onheci 

do sem o seu c_onsentimento, e o menor pode impugnar o reco_

nhecimento, dentro nos quatro anos que se segu;i.rem ã maiori 

dade, ou à emancipaçãõ. 

Art. 1. 530-: Os filhos ileg!timoS têm a.Ção ·contra 

os pais, ou seus herdeir_os 1 para demandar o reconhecimento 

da filiação: 
- Se ao tempo da concepção- a mãé- estava con

cubinada com o pretendido pai. 
II - Se a concepção do filho reclamante coinci-

diu com o rapto da mãe pelo suposto pai, ou C-om suas rela -

ções se>::uais com ·-e-J.a. 
III - Se exiStir declaração daqüele a- q:uem 

atribui a paternidade, reConhecendo-a expressamente. 
Parágrafo úri"ico. Em se trat"áilãci~-de--filhõ-adulte:.. 

rino deverão também ser satisfeitos os reqUisitos. do art. 

L 621+ e ifeu parágrafo úhico. 

Art. 1.631. A filiação incestuoSa~ reConhecida em 

sentença irrecorrível não provocada pelo filho, ou quando ~ 
provada por confissão ·oU declaraçãO ·escr>:rtà-d0-pá.l. 1 faz ceE_ 

ta a paternidade_ para efeito de ·alimentos. 

Art. 1.632. A investigação da maternidade só não 

se permite quando tenha por fim atribuir prOle ilegítima ã 
mulher casada, ou incestuosa ã Solteira. 

Parágrafo únicO. 'Adfui te-se, 'porg-m;-a-- í:riVe-stiga-=---

ção, -se o filho ilegitimo da mulher casada tiver sido cone~ 

bido depois da dissoluçãO d.i sociedade coniugal, ou da sep~ 

ração ininterrupta do casal por mais _de cinco anos devidame!! 

te comprovada em' juízo. 

Art. 1.63_3. Qualquer pessoa, que justo interes

se tenha, pode contestar a acão de investigaçãO -de paternid~ 

de, ou maternidade. 

Art. 1.631+. A sentença, que julga:r;- procedente a 

ação de investigação, produzirá o·s mesmos efeitos do reconh~ 

cimento. Poderá, porêffi, ordenar que o filho se crie e edU::J.Ue 

fora da companhia dos pai_s 1 ou daquele que lhe contestou es

sa -q-Ual idade. 

Ar_!_!_ __ l.~35~ A filiação mate_rna ou patern;:~. pode 

resultar de casamento declarado nulo 1 ainda mesmo sem as CO!!:. 

ctições -do putatl:vo·: 

adotar. 

CAPfTULO v 
DA ADOÇÃO 

Seção ---r 
Disp-OSiÇões Gerais-

Art. 1.63_6. sõ OS~mâiOres de trinta a.nos podem 

Parágrafo único. Ninguém pode aci.otar, sel-tdo ca

sado, senão decorridos ciiico anos dei casamento. 

Art. 1.637. O aQO_iante há de ser pelO menos de

zesseis anos mais velho que o adotado. 

Art. 1. 638. Enquanto não der contas de sua ad-

ministração e não sáldar o dé:Oito, não poderá o tutor, 

curador, adotar o pupilo ou o curatelado. 

ou 

Art. 1.639. A adocão depende do consentirnent.o 

dos pais, ou óos rePresentantes _legais de quem se deseja a

dotar, e, tantbêm, da concordância deste, se contar mais de" -
quatorze anos d_e idade. 

Art. 1. 64 O. Ninguém pode ser adot_ado por duas 

pessoas, salvo se forem marido e mulher. 

Parágrafo únicO. se-adotantes forem ambos os 

cônjuges, basta que um deles tenha completado trinta anos 

de idade. 

Seção II 

Da adocão plena 

Art. 1. 64 L ~ permitida a adocão do menor de d"! 
zesseis anos, ou _do menor de vinte e um nãO emancipado ,-(j_u7, 

desde idade não superior a dezesseis anos, tenha estado, de 

fato ou de direito, aos cuidados do adotante. 

Art. 1.61+2. A adoção, que se constituirá medi

ante processo judicial, depende do consentimento do adotado 

ou de seu-·represenÚmte legal, Se for incapaz. 

§ 19 Podem oS pais- _da!< 'p-or -.:mtecipacão o· seu 

consentimento, sem desigriar o adótante. 
§ 29 Essa dec~aração __ ê ·revogável, se a- riova d~_ 

cisão chegar ao conhecimento do juiz antes de lavrada a SeE_ 

tença. 

§ 39 O consentimento posterior do adotado val_! 

da o ato. 

A:[.t. 1..6_43. Não há necess_idade do consentimen

to~ do representante legal do menor, se se provar que se :tr~ 

ta de infante ~xp_osto, ou de m~nor abandonado, cujos pais s~ 
jam desconhecidos; estejam desaparecidos, ou tenham sido de~ 
tituídos _do pátrio podir·,--setn riameaçãO- do .. túi:o:i>; oü de órfão 

não reciãmado por qualquer o parente, por mais de um an'?. 

Art. 1.61+4. Somente será admitida a adoção que 

c(:msi:ituh~---efetivo -ben-efício para o ·adotando. 

Art. 1.645. A:_ adoção_ plena atribui a situação de 

filho l.egÍtimo ao adotado, desligando-o de qualquer vínculo 
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·----· ---· -· --· --~--~-----~-'--"---~--,---~~~ 
com os s-eus pais e parentes, salvo os relativos a impedimen

tos matrimoniais e ã sllcessãõ pre\iista--no art": t-:8si. 

Art. 1.61!6. A_deci.são confere ao menor o nome 

do adotante, podendo detei"'IIinar a modific.ac:ã.o.- de seu prenome, 

a pedido do adotan1:e ou do adotado. 

Art. L-6ltT~ Os efei-tos da adoção coinecam a par-

tir da inscrição da sentença; e as relações de parentesco- -Éi8 
estabelecem não só entre o aaotante e o adotado ,como também 

entre aquele e os descendent-es deste. 

Parágrafo ÚniCo. Para que os efeitos da adoç.áo 

se estendam aos ascendentes do adotante é necessár-io que e-

les a aprovem por ato inequívoco, pe"rante o juíz ___ competente. 

Art. 1. 648. SÓ aerã sus.cetivel de rescisão 

sentença,quando se verificar: 

- Não terem os pais culpa do abandono do a

dotado e provarem q:ue, )?ar-todos os meios ao seü. alcahc~!~e~ 

taram encontrá-lo. 

II - Ter sido a adocão intencionalmente esi:àb~ 
lecida em favor do adotante. -

Parágrafo Uriico. NeSte caso,- não ~e libe;~ os 
adotantes, ainda que--rescindida a seiitença, déi Prestar-lhe os 

alimentos necessários, se 'o a datado não tiVer meiOS. de s-Ub
sistir. 

Art. 1.61!9. Com a rescisão, restab8lece-se a e

ficácia do vinculo dO Parentesco natura~-

Art. 1.650. No caso de ser adotado filho ilegí

timo de outrem, não perde, por isso, o direito de prõpor a

cão de investigação de paternidade, a qual, julgada [)l"'ocede_!! 

te, desfaz a adocão:---

Seção !I:t 

Da adoção restrita 

Art. 1~_6_5L O parentesco resultante da adocão re~ 

trita limita-se ao adotante e ao adotado. 

Art. 1.652. A adoção restritã. !ar-s_e_-á por es:ri 

tura pÚblica sujeita- a ho"mologação_ j"Udicial, qU:e~- em se"-tra_:

tando de _menor, não será deferida se nãO- !Or do interesse de_!. 

te. 

Art. 1.6_53. Os direitos e deveres que t-e sul t am 

do parentesco natural nãQ se extinguem pela _adoçí:o restrita, 

exceto o pátrio poder, que será tranS!er"idó .. da" p_ãi_..,_, -natural· 

para o adot i vo. 

Art. 1.654. O adotado, quando menor ou interdi-

to, poderá desligar-se da adoção no ano imedià"to ao que 

cessar a interdição ou -a__ menoridade~ 

Art. 1.655. Também se dissolve o vínculo da acte 
ção restrita: 

----..; ~Uando as duas parte-s convierem. 

II -- Nos casos em que é admitid.3' a ·deserdação. 

Art. 1.656. No-ato da adoç:ão serão declarados 

quais os nomes de fam!lia qué-~p·asS.:irá a USar O"""à"ào-tadO. 

Parágrafo úriTco. o~ adotado poderá. Con-Servar 

nome dos pais naturais, assumir o do adotante, ou acrescentar 

este àquele. 

Art. 1.657. Aplicã.:se ã ãáOc-ãO-reStX."itá;-no que 

couber, o disposto na Seção anterior. 

CAP!TULO VI 

DO PÁTRIO PODER 

Seção I 

Disposições Gerais 

Art. 1.658. Os filhos liagft"imos, os legitimados, 

legalmente reconhecidos -e os aaotivos estão - SUjeitos ao 

pátrio poder, enquanto menores. 

Art. 1.659. Durante o··casamento, compete o .pá

trio :Põder aos pais. Na falta oU impedimentO de um deles, 

passará o outro a exercê-lo com exclusividade. 

Parágrafo Único~ __ Di-ve-rgindQ os progenitores ql..la!! 

to ao exercício do pátrio poder, q~alquer deles terá o dire!_ 

to de recorrer ao juiz par~_s_olucionar a diye:r_gência. 

Al:'t. l. 6_6__0. A separação judiCial não altera as 

relações entre pais e- filhos senão quanto ao direito, que 

aos primeiros cabe, de terem em sua companhia os segundos. 

Art. -1~-e-6l. O filho ileg_Í_timo, não reconhecido 

pelo pai, fiCa sob o poder manternO. Se, porém, a mãe não 
for conhecida ou capaz de exercer o pátrio poder, dar-se-á ~ 

tor ao menor. 

Seç:ão II 

Do exercÍcio do pátrio poder 

Art. 1. 662. Compe:te aos pais, qu~nto à pessoa 

dos filhos menores: 

- Dil"'igir.:lhesa criação e educação. 

·II - Tê-los em sua ComPB:nh_ia e guarda. 

III - -Conceder-lhes ou negar-"ihes consentimento 

para casarem. 

TV - Nomear-lhes tutor por testamento ou doc_u-

mento autêntico, se o outro -clos pais lhe não sobreV.ív"ér, ou 

o sobreVivO- nãO puder exercer o Pãtrio poder. 

v - Representá-los, atê aos dezesseis anoS, 

nos atas da vida civil, e assisti:..la~, apôs essa idade, nos 

atas em que f.or.em partes, suprindo.-lhes o consentimento. 

- Vr Reclamá-los de quem- ilegalmente os dete..-

nha. 

VII Exigir que lhes prestem obediência·, res-

peito e os serviços próprios de sua idade e condição. 

Seção III 

Da suspensão e _extinçãO do pátrio poder 

A:r;>t. 1~663~ Ex~~gue-se o pátrio poder: 

r. - Pela morte dos _p_ais ou dos filhos. 

II - Pela emanc;dpação nos termos do_.;rt. 59~ 

rágrafo Único. 

Art. 1.664. O pai -ou a mãe que contrai novas núp
cias não perde, quanto aos filhos do lei to anterior, os di

reitos ao pátrio PC)der, exercendo-os sem q_ualql}~r interfe -

rência do novo cônjuge. 

Parágrafo único. -Igual preceito se aplica i mu

lher solteira que casar. 

Art. 1.665. · Se o pai, ou a mãe, abuSar de seu 

poder, faltando aos deveres -paternos, ou arruinando os bens 

do?.__ f"ilhos, ,_ca,be ao j~iz, requerendo algum parente, ou o M.f. 
nistério PÜblico, adcifar a fntrdida- que lhe pareça reclamada 

pela segurança do menor e seus haveres, até suspendendo o 

pátrio poder, quando cdnVEmha. 

Parágrafo Único. Suspende-Se Ígualmerite o exer

cÍcio dó pátriô'-paaer ao p~i :~~.à mãe condenados por sente!! 

ça irrecorrível, em virtude de crime cuja pena exceda a dois 

anos de prisão. 

Art. L666. Perderá por ato judicial o pãtriõ-~ 

der o pai, ou a mãe: 

I - Que castigar imoderadamente o filho. 

II Que o_ deixar em abandono. 

III - Que praticar atos contrários i moral eaos 

bons costumes. 
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T!TULO II 

DO DIREITO PATRIMONIAL 

SUBT!TULO I 
DO RECIME DE BENS ENTRE OS C0NJUGES 

CAP!TULO l 

DISPOSIC0ES GERAIS 

Art. 1667. t ll.Cito aos nubentes, antes de ce
lebrado o capamento, estipular, quanto aos seus bens, o que 

lhes aprouver. 

Parágrafo único. O regime -de· bens en:tre os côn
juges começa a vigorar desde a data do casamento e é irrev.2 
gável. 

Art. 1.668. Não havendo convenção, ou: sendo ela 

nula ou ineficaz, vigorará, quanto aos bens entre os cônju

ges, o regime da comunhão parcial. 

Parágt'afo Único. Poderão os nubentes, no pro
cesso de habilitação, optar pelo regime da COmunhão univer

sal, sendo a opção reduzida a termO. 

Art. 1.669. t cbrigatõrio o regime da separação 
de bens no casamento, sem a comunhãO- -de aqHeStOS:: 

- Das pessoas que o contra:Lrem com inobser
vância das causa-s suspensivas da celebração do matriniônio. 

II - Do maior de sessenta e da maior ~e cin
qUenta anos. 

III - De todos os qUe dependerem, para casar,de 
suprimento judicial. 

Art. l. 670. _Qualquer que seja o regime de bens, 
tanto o marido quanto a mulher podem livremente: 

- Praticar todos os atas de d.isposição e de 
administração necessários aO- desempenho de sua profiss"ã.o 

com as limitações do art. 1.675, n9 I. 
U - Administrar os bens prõ:Pr!Os-. 

III ... Desobrigar ou reivindicar os imoveis que 

tenham sido gravados ou alienados sem o seu consentimento oo 
sem suprimento judicial. 

IV - Demandar a rescisão dos contratos de fian, 

ça ou doação realizados pelo outro -cônjuge cOm infração do 

disposto nos ns. III e IV do al:'t. 1.67.5. 

V - Reivindicar os bens comuns, móveis ou im§. 

veis, doados ou transferidos pelo outro côrijU.ge ao concubi
no ou ã concubina, cabendo-lhe provar que Ós beri.s ·nãO foi:-ám 

adquiridos pelo esforço comum destes, se o casal estiver s~ 
parado de fato por mais de cin~o anos. 

VI - Praticar todos os atos que não lhes forem 

vedados expressamente. 

Art. 1.671. Podem os cônjuges, independenteme·n-

te de autorizaoão um do outro: 

Comprar, ainda a crédito, as coisas nece~ 

sát'ias à economia doméstica. 

II - Obter, por empréstimo, as quantias que a 
aquisição dessaS coisas possa exigir. 

Art. 1.672. As dividas contra:i:das para os fins 

do artigo anterior obrigam solidariamente a ambos os cônju

ges. 

Art. 1.673. As açôes fundadas noS ns. III, IV e 
V do art. 1.670 competem ao cônjuge prejudicado e seus her

deiros. 

Art. 1.674. No caso dos ns. III e IV do art. 

1.670, o terceiro, prejudicado com a sentença favorável ao 

autor, terá direito regressivo contra o cônjuge, que reali

zou o negócio ju:t"";dico, ou seus herdeiros. 

Art. 1.675. Ressalvado o disposto no art. l.681f, 

nenhum dos cônjuges pode, sem autorização do "outro, exceto 

no regime da separação absoluta: 

I ""' Ali<:!lnar, hipotecar ou gx>avar de ônus real 
os bens imõveis, ou direitos reais sob:re imÕveis alheios. 

II __ - Pleitear, como autor ou rêu, acerca desw 

ses bens ou direitos. 
III - P:restar fiança. 
IV - Fazer doação, não sendo remuneratória,cOlT. 

os bens comuns, ou com os que podem fazer parte da futura 

meação. 
Parágrafo Ünico. -são válidas, porém, as doações 

nupciais feitas aos filhos por ocasião de casarem, ou esta

:beiecereiÍI.- ecói10rõ.ia separada. 

Art 1.676. Cabe ao juiz, nos casos do artigo a.!!. 
tecedente, suprir a outorga, quando um dos cônjuges B dene

gue sem motivo justo~ ou. lhe seja imposs!vel dá-la. 

Art. 1.677. A falta çl.e autorização, não suprida 

Pelo 3-iiiz, quando necessária (ai-t. 1.675), tornará anulável 

o ·ato praticado, poderido o oU:i::ro cônjuge pleite~:r>-lhe a a
nulação, até dois anos depois de terminada a sociedade con-

jugal. 
Pai>á€;:ioáfo único. A aprovação torna válido o atOt 

desde que feita por instrumento pÚbli_co, ou particular, au

tenticado. 

Art. 1.678. A decretação de invalidade dos atos 

praticados sem outorga, sem consentimento, ou sem suprimen
to do juiz, só poderá-'--ser dema.Ilàada pelo cônjuge a quem ca

bia dá-la, ou por seus Berdeiros. 

Art: 1.679. Quando for impossível a um dos côn

juges administrar os bens que lhe incumbem por for>ça do re-

g-iine ma"t:Y>imonial adotado, cabel:oã ao outro: 

I - Administrar os bens comuns. 

II - Alienar os b~ m.ôveis comuns. 
III - Administrar os benS imóveis .. 

IV - AJ.ienar os imóveis comuns e do outro côn

juge, mediante autor>izacão judicial .. 

Art .. 1 .. 680-.. O cônjuge, que estiver> na posse dos 

-l:)~ns par-ticulares do outr>o, se~ paz.a com este e seus her -
deiros l':'esponSâvel: 

- C~mc;:. usufrutuários se o rendimento for c2 

m.um. 
II_ - Co1h0 procurador, se tiver mandato ex.pres-

so ou tãci to Para os administrar. 
III - Como deposi1:ârio, se não fol':' usu.frutuârio, 

nem administrador. 

CAP!TULO II 

DO PACTO ANTENUPCIAL 

Art. -1.681.. ~nulo_ o pacto antenupcial não sen

do feito por escritur-a pÚblica, e ineficaz não se lhe se

guindo o casamento. 

Art .. 1.682.. A eficácia do pacto antenupcial,re_! 
J.izarlo por menor, fica condiciohada à aprovaçãO dE!: Seu re

presentante legal, sa"J.vo .as hipóteses de regime obrigatório 
c;Ie sepat>aoão de bens. 

Art .. 1 .. 683.. t nula a convenoã.o ou a cl..iusula que 
prejudique os direitos conjugais ou paternos, bem como a que 

cOntravenha disposioão absoluta da lei .. 
Art. 1.681f. No pacto antenupcial, que adOtar o 

regime de participaçãõ final nOs aqtlestos, poder--se-á con

vencionar a livre disposição dos bens imóveis, desde que 

particulares. 

Art 1.685. As convenç-ões antenupciais não te

rão efeito perante terceiros senão depois de transcritas ,em 

~ivro especial, pelo oficial do Registro de Imóveis do dom_! 

cílio dos cônjuges. 



Junho de 1984 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) -SUPLEMENTO Terça.feira 26 085._ 

CAPÍTULO III 

DO REGIM~ DA COMUNHÃO PARCIAL 

Art. 1. 686. No regime da comunhão parcial, com~ 

nicam-se os bens que sobrevierem ao casal, na: constância do 

matrimônio, com as "exceções -dos artigos seguii1tes. 

Art. 1.687. Ex.cLuem-se da comunhão~ 

- Os bens que cada cõnjuge possuir ao casar, 

e os que lhe sobrevierem, na constância do matrimônio, por 

doação ou sucessão, e os- sub-rogàdos em Seü "lugar. 

II - Os adquiridos com valores exclusivament"e 

pertencentes a um dos cônjuges em sub-rogação dos bens -par

ticulareS. 

III - As obrigaçõeS--anteriores ao casamento. 

IV - As provenientes de atoS ilÍcitos, salvo 

reversão em provei to do casal. 

- Os bens de uso pessoal, os livros e ins

trumentos de profissão. 

VI - Os proventos_ do t:i:>abal1lo- pessoal de cada 

cônjuge. 

VII - As pensões, meios-soldos, monte pios ·e ou

tras rendas semelhantes. 

Art. 1.688. Entram na comunhão: 

- Os bens adquiridos na constância do céi.sa-

Ehento por título oneroso, ainda que só em nome de um dos 

cônjuges. 

II - Os adquiridos por fato eventual, com ou 

sem o concurso de trabal.ho ou despesa anterior. 

III - Os adquiridos pot> doação,- herança ou le

gado, em favor de ambos os cônjuges. 

IV - As benfeitoria$ em bens particulares de 

cada cônjuge. 

V - Os frutos dos bens comuns, ou dos par·tic.!!. 

lares de cada cônjuge, percebidos na constância do casamen

to, ou pendentes ao tempo de cessar a comunhão. 

A:r>t. 1.689. São incomunicávei-S õ-s- bens cuja a

quisição tiver por título -uina Causa anterior ao casamento. 

Art. 1.690. No regime da comunhão parCial, pre

sUJJi.em-se adquiridos na constância do casamento os bens mó

veis, quando não se provar que o f'óram. em âata anterior. 

Art. 1.691~ A administração do patrimônio comum 

compete a qualquer dos cônjuges. 

§ lÇ As dividas contraÍdas no exercício da adm_! 

nistracão obrigam aos bens comuns e partículares do cônjuge 

que os administra, e aos do outro na razão do proveito que 

houver auferido. 

!i 29 A anuência de ãmb_os oS- CônJUges- ê neceSSá

ria para os ates, a título gratuito, que .impliquem cessão 

do uso ou gozo dos bens comuns. 
§ 3'? Em caso de malversação dos bens, o juiz po 

derâ atribuir a administraç5:o a apenas um do_s cônjuges. 

Art. 1.692. Os bens da . .comunhão respondem pelas 

obrigações contraidas pelo marióo ou pela mulher para aten

der aos encargos da faml.lia, ãs despesas de administração e 

ãs decorl:'entes de imposição legal. 

Art. 1.693. A administração e--a· disposição dos 

bens que constituem o patrimônio- particular cOmp-eterrl ao C!Ôn 

juge proprietário 1 __ salvo dispOsição contrária no. ·pacto arlt~ 
nupcial. 

Art. 1.694. As dÍvidas, contraídas por q"Ualquer 

dos cônjuges na adminis'tração de seus bens par·"ticulares 

em ber.ef:icio destes, não Obrigam aos bens comuns. 

CAP!TULO IV 
DO REGIME DA COMUNHÃO UNIVERSAL 

Ar L J .. ~ 6 9 5. Q regime da comunhão universal im

porta a comunica-Cão de todos os bens presentes e futuros dos 

cônjuges e suas dl:vidas passivas, com as excecões d~ -~rtigo 
seguinte. 

Art. 1.696. São-=----ekelU!.dos da comunhão: 

I - Os bens doados ou herdados com a cláusu

la de incomunicabilidade e os sub-rogados em seu lugar. 

II - Os bens gravados de fideicomisso e O di

rei to do herdeiro fideicomissãrio, antes -de realizada a COE:, 

dição susPensiva. 

III - As dívidas anteriores ao casamento, salvo 

Se- prõvieY.ern de despesas coni SeUs. aprestos, ou reverterem em 

provei tO comum. 

IV - As doaçÕo?s antenupciais feitas por um dos 

cônjuges ao outro com a cláusuia de incomunicabilidade. 

- Os bens referidos nos iten~ V a VII do 

art. 1.687 • 

.Art 1. 697. A incomunicabilidade- dos beils enum~ 

rado~ no artigo anterior não se lhes est~de aos frutos, 

quando se percebam ou vençam durante o Casamento. 

Art. 1.698. Aplica-se ao regime da comunhão u

niversal o di.sposto no Capitulo antE!rí"or, quanto à adm:lniS- -

tração dos :bens. 

Art~ L699.. Extin-ta a comunhão, e efetuada a di_ 

visão do ativo e do passivo; -cessará a responsabilidade de 

cada um dos cônjuges para com os credores ' do outro por dÍ

Vidas que este houver- contraído. 

CAP!TULO V 

DO REGIM!: DE PARTICIPAÇÃO FINAL NOS AQOESTOS 

Art. 1. 700. No regime de particiPação final nos 

aqtlestos, cada cônjuge possui património próprio, consoan

te disposto_ no artigo seguinte-, cabendo-lhe, todavia~ à épo 

cada dissolução da sociedade conjugal, direito. à metad; 

dos bens adquiridos pelo casal, a título oneroso, na cons

tância do matrimónio. 

Art. l. 701. Integram o património prÓprio os 

bens que cada cônjuge possuia ao casar e os por ele adquir_! 

dos, a qua~quer título, na constância do casamento. 

Parágrafo_ único.- A admÚ1istração desses bens ê 
exclusiva de cada cÔnjuge, q_ue os p-odel"'á livremente alienar, 

forem móveis. 

Art. l. 702. Sobrevindo a dissolução da se)cieda

de conjugal, apurar-se-â o montante dos aqtlestos, excluindo:

da soma dos patrimônios __ próprios: 

- Os bens anteriores ao casamento e os que 

em seu lugar se sub-rogaram. 

li - Os que sobrevieram a cada cônjuge por_ su-
-cessão ou liberalidade. 

!II "" As dÍvidas relativas a esses bens. 

?arágY.afo Único. Salvo prova em contrário, pre

sumem-se adquiridos durante o casamento os bens móveis. 

Art. 1.703. Ao s_e determinar o montante dos a

qiiestos, computar-se-á também o valor das doações feitas por 

um dos cônjuges sem a necessária aut"orização do outro. Nes

se caso, poderá o cônjuge prejudicado_ ou seus herdeiros rei

vindicar o bem, ou imputá-lo ao monte partilhável, por 

-valor à época. da dissolução. 

Art. 1. 704. t imputável, por igual, ao monte o 

valor dos -bens alienados em detrimento da meação, _podendo o 

cônjuge -leSado, ou seus herdeiros, preferir reivindicá-los. 
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Art. 1.705. Pelas dívidas posteriores ao casa
mente, contraídas por um só dos cônJuges, sOmente ~este res

ponderá, salvo prova de terem r>ever>tido, parcial ou t-otalme!!. 

te, em benefÍcio do outro. 

Art. L 706. Se um dos cônjuges solveu urna dívi

da do outro com bens do seu patrimônio, o vãlOr-·ao pagamerito 

deve ser atualizado e imputado, na data da dissolue-ão, ã me~ 
ção do outro cônjuge. 

Art. L 707. No caSo de bens adquiridos pelo 'h"~ 

balho conjunto, terá cada um do-s cÔnjuges uma quota i&ual rio 

condomínio, ou no crédito por aquele -moáõ estabelecido. 

Art. l. 708. As coisas móveis, em face de tercei--

ros, presumem-se do dominio do cônjuge devedor, salvo se ~ 
bem for de uso pessoal do outro. 

Art. 1.709. Os bens imóV"eis são âe proprieéia de 

do cônjuge cujo nome constar no registro. 

Parágrafo Único. lmpugna__da a sUa tit-Ularidade , 

caber-lhe-á provar· a causa da aquisição~-

Art. l. 710. O direito à futura meaçãO não- é re.:: 

nunciável, cessível ou penhorável. 

Art. L 71L Na dissolução do regime de bens por 

separação judi_cial, verificar-se-á o montante- dos aqfiestos ã 
data em que aquele for requerido. 

Art. 1.712. Se nio for possível, -nem convenien

te a divisão de todos os bens em natureza·~· ca"iCular-se-á · 

valor de alguns ou de todos para reposição em dinheiro ao 

cônjuge não proprietário. 

Parágrafo_ único. Não Se poderído realizar a Z.ep~ 

sição em dinheiX>O, serãO- avaliados e, ouvido o juiz, aliena

dos tantos bens quantos bastarem. 

Art. l. 713. Na dissolução da Sociedade conjugal 

por morte, verificar-se-ã a meação do cônj-tlgiSup-érstite de 

conformidade com os artigos anteriores, deferfndo-se a hera!! 

ça aos herdeiros na forma estabelecida neste Código. 

Art. 1.714. As dívidas de Um dos ·cônjuges, qua.!l 

do superi.ores à sua meação, não obrigam ao outro, ou a 

herdeiros. 

CAPITULO VI 

DO REGIME DE SEPARAÇÃO DE BENS 

~t. L 715. Estipulada a separação de bens, es

tes permanecerão sob a administração exclusiva de cada um 

dos cônjuges, que os poderá livremente alienar, hipotecar ou 

gravar de Ônus real. 

Art. 1. 716~ Ambos os cônjuges são obrigâdos 

contribuir para as despesas do casal na proporçã-o dos rendi

mentos de seu trabalho e de seus bens, salvo estipulação em 

contrário no pacto antenupcial. 

SUBT!TULO II 

DO USUFRUTO E DA ADMINIS-TRAÇÃO DOS BENS DE FILHOS MENORES 

Art. 1. 717: o pai e ·a -mãer, --enqUanto no exerci -

cio do pátrio poder, são Usuft'utuãi>ioà dos béri-à -dos fiihos 

Cabe-lhes, outrossim, a administração dos bens dos filhos m~ 

nores que se achem em seu poder. 

Art. 1.718. COJnpete aos pais, e na falta de um 

deles ao out!'o co_m exclus-iVidade, i-ep:beSeritar oS filhos men9. 

res de dezesseis anos bem como assisti .. J.o.s depOis dessa ida-

de. 

Parágrafo úil.fC-0. Ambos os genitorlis- d:e"vem deci

dir em comum as questões, mas, se divergirem, poderá· qUal

=IUer deles recorrer .ao juiz para solução da divergência em 

auestões essenciais. 

Art. 1.719. Não_podem os pais alienar, hipotecar, 

:m grava~ de Ônus real os ~móveis dos fÍlhos, nem contrair, 

em nome deles, -obrigações que ultrapassem os limites da sim

ples_ administração, exceto por necessidade ou evidente utilf 

dade da prole, mediante prévia autorização do juiz. 

-Parágrafo único. só-pOdem pleitear a declãi:>ação 

de nulidade desses ates: 

a) O filho. 

b) Os herdeiros. 

c) O representante legal. 

AJ;>t. L 720. Sempre que no exercício· do pátrio 

poder colidir o interess_e __ dos pais COJII o do filho, a requer_! 

mente deste ou do MiniStério PÚblico, o juiz lhe dará cura -

dor especial. 

Art. 1. 721. Exclueni:-se aSs-im do usufruto como da 

administração dos pais: 

- Os bens adquiridos J?elo filho ilegítimo,CI!!. 

tes dQ reconhecimento. 

II - O-s proventos auferidos pelo filho maior 

de dezesseis anos, no exercício de- ãtividade profissional e 

os -bens· com tais -recursos adquiridos. 

III - OS bens deixados ou doados ao filho, sob 

a condição de não serem usu~fruidos, ou administrados, pelos 

pais. 

IV - Os bens que aos filhos couberem na heran

ça, quando os pais forem excluídos da sucessão. 

SUBT!TULO IU 

DOS ALIMENTOS 

Art. 1. 722. Podem_ os parentes ou os cônjuges P! 

dir uns aos outros os alimentos de que necessitam para vi

ver de modo co~pat_ível -com .-:._s~a condi?ao socl.-a.l., l.nc.Lusiv e 

para atender ãs necessi_9ad~s de sua eduCação, quando o bene

ficiário for menor. 

§ 19 Os alimentos devem ser fixados na propor -

cão das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa 

obrigada. 
§ 29 Os alimem:os serão apenas os indiSpensáveis 

ã Subsistência? quando a situação de necessidade resultar de 

culpa de quem os pleiteia. 

Art. l. 723. São devidos os alimentos quando quem 

os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo 

seu trabalho, à própria rnantença, e aquele, de quem se recl~ 

mam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu 

sustento. 
Art. 1.724. O direito à prestação de aLimentos

é .recii;>roc.l:l_ entre pai~ e filhos, e extensivo a todos __ os as -

cendentes, recaindo a obrigação nos mais próximos em grau, 

uns em falta de outros. 

Art. l. 725. Na faLta dos ascendentes cabe a obr~ 

gação aos descendentes, guardada a ordem de sucessão -e, fal

tando estes, aos irmãos, assim germanos como unilatera'is. 

Art. 1.726. Se o p.ii>ente, -que deve alimentos em 

primeiro lugar, não estiver em condições de suportar total -

_m~:nt~ o encargo, serão chamados a concorrer os de grau ime::üa 
to. SendO váriàs as pe.Sso.:i.S obi>íSã:das a- prestar alimentos ~ 
todas devem concorrer na proporção dos respectivos 

Intentada ação contra uma delas, poderão as demais ser eh~ 

das a integrar a lide. 

-Art. 1.727. Se, fixados os alimentos, sobrevier 

mudança na situação patrimonial de quem os supre, ou na de 

quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, con
forme as circunstâncias·, exoneração, redução ou agravação do 

encargo. 

Ãrt. L 72"8. A obrigação de prestar alimentos não 

se transmite aos herdeiiros- do devedor~ 
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Art. L 729. A pessoa obrigada a suprir alimen -
tos poder>â pensionar o alimeni:arido, ou dar-lhe hospedagem e 

sustento, sem prejuÍzo do dever de pr>estar o necessário ã sua 

educação, quando menor: 
Parãgva-fo único. ·compete, porêffi,- ao _·jurz~-Se as 

circunstâncias o exigirem 7 fixav a form.3. ctO cilmprfment-o da --·· -.Art. 1. 730. Na separ>acão judicial litigiosã.,se!!_ 

do um dos cônjuges inocente e desprõVido de recursos_, . pres

tar~lhe-á o outro a pensão aliment!cia que o juiZ fix:ir, ob~ 

decidas os critérios estabelecidos no art. 1.122. 

Art. 1. 731. -Para a manutençãO das fíi-hos, 

cônjuges separados judicialniente Contribuirão na proporÇão 

de seus recursos. 

A:r>t. 1-732. Se um dos cônjuges separados judi

cialmente vier a necessitar de alimentos, será o Outro obri

gado a prestá-los, mediante pensão a ser fixada· pelo_.jlliz,c~ 
so não tenha sido considerado culpado- na ::feparação judicial. 

Parâgr.oafo ú"nico. Se o cõhjugEi "cons:tderado culp~ 
do vier a necessitar de alimentos, e nãO tiver parentes 

condições de prestá-los, e nem ã.Ptídões p;ar;-a-o trabalho, o 

outra cônjuge será obrigado a fazê-lo, fiXando cr juiz apenas 

o indispensável ã subsistência. 

Art. L 733. Para obter alimentos, também os fi

lhos adulterinos::o que não satisfaçam aos_requisitos do- art. 

L624 e seu parágrafo úniCo, bem como os incestUosos, podem 

acionar os genitores~ em segredo de justiça. 

Art. 1. 731!. Os alimentos prcivl.Sío-nais~ sevão fi

xados pelo juiz~ nos termos da lei processual. 

Art. 1. 735, Pode-se deUar de exercer, mas não 

se pode renunciar o direito a alimentos, nBm pOde O reSpect_! 

vo crédito ser objeto de Cessão, tran-sacão, comperisação 

penho:r>a. 

Art. 1.736. Ao cônjuge separado judicia:lmente nãO-' 
cabem alimentos, enquanto viver em concubinato, ou tiver pr~ 

cedirnento indigno. 

A!'t. 1. 737, O c.asamento ou o conc>J:binato do cr>~ 

dor da pensão alimentícia determinará a sua eXtinção. 

Al"t. 1. 738. -se o cônjuge deVedor da obrigaç.ãQ V_! 
er a casar-se, o novo casamento não alterará -a sua obrigã.ÇãO. 

Art. 1. 739. As prestações alimentícias, de qua1 

quer natureza, serão corrigidas monetariamente Obedecendo à 
variação nominal da Ob!oigação Reajustável do Tesouro Nacio

nal - ORTN. 

SUBT!TTJLO IV 

DO BEM DE FAM!LIA 

Art. 1.74-0. -Podem os·cõnjuges, mediante escrit!::_ 

ra ·públiCa ou testamento-, destiriar parte de seu patvimônio@ 

ra instituir bem de famrlia, desde que não ultrapasSe um te!: 

co do patrimônio liquido existente ao tempo- da inStituíçãó , 

até 0 limite máximo de -mil vezes o maior Salário ffii'rtí:mo vi

gente no Pais. 
Parágrafo úrilco. o terceir-o poder-á -igli.á.íriíé:nte 

instituir bem de famÍlia- par testamento ou doacãO-,-dependen

do a eficácia ~a.o ato da aceitação exp:t"'essa de- anibos os cônj~ 

ges beneficiados. 

Art. l. 741. O bem de fam!lia ConSisti.J:..i em.pré-

dio residencial, ou rur'al, com sUas pe:r:-tenças e aCessórios, 

destinando-se, em ambas os casos, a domicílio familiar, e P~ 

derâ abranger também vaiõres mobiliáriOS-, cuja renda será a

plicada na conservação _do imóvel e no suãfento da familia. 

Art. L 742. Os valores mobiliários~ destinados 

aos .fins previstos no art. 1. 741, não poderão exceder o va-

lar do prédio_instituido_~_m b~m de família, ã época de
instituição~ 

§ 19 D~verão os- valores mobiliários ser devida

mente individualiziidos no instr_umentQ -d~ instituição da bem 
de família. 

§ __ 29 Se se trat_ar de títulos nominativos, a sua 

instituição como bem de fanúlia deverá constar dos respecti

vos livros de registro . 

§ 3 9 O instituidor poderá determinar que a adm.f. 

nistvao;:ão dos valores mobiliários seja- confiada a institui -

ção finanCeira, beffi coruo discipll.nar" a- forma de pagamento da 

respectiva renda aos beneficiários. ·Neste caso, a responsa

bilidade dos administradores obedecerá. às regras do contrato 

de depósito. 

Art. l. 743. O bem de famÍlia, quando instituído 

pi:!los cônjuges, constitui-se- pela inscrição. de seu título rio 

Registro de ImÕ_v_eis; pela tranScric"ão, quando por terc.eir.o. 

Art: l.7l14. -o bein de iamília é isento de execu

Ção- Por dividas posteriores ã sua instituição, salvo as que 

provierem de tributos velativbs ao prédio, ou de despesas de 

conaomÍnio. 

Parágrafo único._ .. No caSO--de- execução pelas dív! 

das referidas neste artigo, o saldo existente se:r>á aplica·d~o 

em outro p:r>édio, colll.o bem de" -famíl"ia, ·ou, em títulos da dív_! 

da pÚblica para sustento familiar, salvo ·se motivos relevan

tes aconselharem outra solUÇãO, a critério do j~iz. 

Art. l. 745. A isenção~ de que t:r>ata o arti.go _a!! 
tecior, durará enquanto viver um dos cônjuges, ou, na falta 

destes, atê que os filhos cOmPletem a maioridade. 

Art. 1.746. O prédio e os valores mobiliários 

constituídos c-omo bem de fanúlia, não podem ter destino di_

verso do previsto no ~rt. 1. 741 ou serem alienados, sem 

c:ons_entimento dos interessados ~ se1,1s r-epresentantes legais, 

ouvido o Ministé:r>io PÚblico. 

Art. 1.747. Qualquer f9rma de liq~_idacão da en ... 
tidade administradora, a que se refere o § 3'? do art. 1. 742, 

não atingirá os valores a· ela confiados, ordenando o juiz a 

sua tl."ansferência para outra instituição seffielhante, obede -

cendo-se, no caso de falência:, ao disposto sob:r>e pedido de 

restituição. 

Art. L 74._8. Camp:i>ovada a impossibilidade d~ rria

nutenção do bem de familia nas condicões em "C].ue foi institu.f 

do, poderá o juiz, a requerimento dos- in'tel:"essadoS, extin

gui-lo ou autorizar a sub-rogação dos bens que o constituem 

em outros, ouvidos o instituidor e o Ministé:r>io PÚblico~ 

Art. l. 749. Salvo disposição em contrário do a

to de i:nstituicão~ ~ administração do bem de famíli.;t_ compete 

a ambos as cônjuges, resolvendo o juiz em c_aso_ d~ divergên -

cia. 

Parágrafo_ único. CÕlÍl o falecimento de ambos 

cônj':lges, a administração passará ?O filho mais velho, se 
for maior. Caso contrário, ao tutçr. 

Art. 1.750. A dissolução da sociedade conjuga 1 

não extingue o--bem de famÍlia. 

Parágrafo único. Di~solvida_ a sociedade c~nju
gal pela morte de um dos cônjuges, o sob:r>evivente poderá pe

dir a extinção do bem de família, se fo~ o único bem do ca
sal. 

Art. 1. 751. Extingue-se ,igualmente, o bem de f,! 

mÍlia com a morte de ambos os cônjuges e a maioridade dos fi_ 

lhos, desde que não sujeitos a curatel.a. 
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tela: 

sentes. 

aos pais. 

T:fTULO III 

DA TUTELA E DA CURATELA 

CAP!TULO I 

DA TUTELA 

secão I 

Dos Tutores 

Art. L 752. Os filhos menores- são postos em tu-

- Falecendo os pais, ou seh-do -julgados 

II - Decaindo os pais do pátrio poder. 

Art. 1.753. O direito de nomear tutor compete 

Parágrafo único. A nomeação deve-constar de teE_ 

tamento ou de qualquer outro docum!'lnto autêritico. 

Art. 1. 7 54. Nula é a nomeação- de- tutor pelo pai 

ou pela mãe que, ao tempo de sua morte, não tinha o_ pátrio ~ 

der. 

Art. L 755. Em falta de tutor nomeado pelos pais 

incumbe a tutela aos parentes consangfiineos do menor, por es

ta ordem: 
- Aos ascendentes, preferindo o de grau mais 

próximo ao mais remoto. 

II - Aos colaterais até o terC:é_iro grau, pref~ 

rindo os mais próximos aos mais remotos, e, no mesmo grau, 

os mais velhos aos mai5. _moços. Em qualquer dos casos ante -

riores;·o. juiz escolherá~ entre eles o mais apto a exercer a 

tutela em beneficio do menor. 

Art. 1. 756. O juiz nomeará -tutor idÕneo e t>ê;~f ... 

dente no domicílio do menor: 
- Na falta de tutor testament~rio, ou legí-

timo. 
Ir- - Quando estes forem ex.c.lu!!io..§ ou _escusados 

da tutela. 
III - Quc~,nd,o removidos por não idône~s o tutor 

legitimo e o test-amentâ;>io_. 

Art. 1. 757. Aos irmãos órfãOs se dará um só tu

tor. No caso, porém, de ser nomeado mais de_ um, por dispos_! 

ção testamentária, entende-se que a tutela foi cometida 

primeiro, e que os outros lhe hão de suceder_ pela ordem de 

nomeação, dado o caso de morte, incapacidade, escusa ou qua! 

quer outro impedimento. 
Parágrafo único. Quem inst'ituf-.um menor herdei

ro-, ou ~egatário oeu, poderá nomear-J.hEi- Curador especial Pa

ra os bens deix.ados, ainda que o menor se ache sob pátrio P2 

der, ou tutela. 

Art. 1. 758. Os menores ab.ando{l.ãdos terão tuto

res nomeados pelo juiz, ou serão recolhidos a estq,,belecimen

tos pÚblicos para este fim destinados·. Na falta desses est~ 

belecimentos, ficam sob a tutela das pessoas que, voluntária 

e gratuitamente, se encarregarem da sua criação. 

Seção Ü 

Dos Incapazes de Exercer a Tutel.a 

Art. 1. 75·9. Não podem-··ser tutores e serão exon~ 

rados da tutela, caso ·a exerçam: - --~ --- I 
- Os que não tiverem a livr~ adl!linis~raçã_o 

de seus bens. 
, I 

II - Os que, no momento de lhe_~ ser def~rida a 

tutela, se acharem constituidos em o):l_rigação 'para com !o me

nor, ou tiverem que fazer valer direitos contra este, ~e aque 

les cujos pais, filhos ou cônjuges tiverem demanda co~tra ~ 
I 

III -- Os inimigos do menor, ou de seus pais, ou 

que tiverem sido por estes expressamente excluÍdos da tutela. 

IV - Os condenados por crime de furto, roub_o, 

estelionato, falsidade, contra a família ou os costumes, te 

nham ou não cumprido pena. --

- As pessoas de mau procedimento, ou falhas 

ein probidade, e as cu1.pádas de abuso em tutorias anteriores. 

VI - Gs- que exerce-rem função pÚblica incompatj 

vel _com a boa administração da tutela. 

SeOão Tir 

Da Escusa dos Tutores 

Art. l. 760. Podem escusar-se da tutela: 

I - As mulheres casadas. 

II - Os maiores de sessenta anqs. 

III - Os que tiverem em seu poder mais de três 

filhos. 

IV - Os impossibilitados por enfermidade. 

V - Os que habitarem longe do lugar, onde se 

haja de exercer a tutela. 

VI -Os que-já exercerem tutela, ou curatela. 

VII - Os militares em serviço. 

Art. 1. 761. Quem não for parente do menor não 

poderá ser obrigado a aceitar a tutela, se houver no lugar~ 

rente idôneo, consangiiineo ou afim, em condições de_exercê:: 

la. 

Art. 1. 752. A esCusa apresentar-se-ã nos dez 

dias subseqUentes ã designação, sob pena de entender-se re

nu-nCTado o direito de al,egá-Ia~ Se- o motivo escusatório o

correr depois de .~.ceita _a_ tut13:la, os dez dias contar-se-ão do 

em que" _ele sobrevier. 

Art. -l. 763. Se o juiz não admitir a escusa, e

xercerá o nolneadO- a tutela, enquarito o recurso interposto não 

tiver provimento, e responderã desde logo pelas perdas e da

nos, que o menor venha a sofrer. 

Seção IV 

Do Exercício da Tutela 

i\r't:. 1. 764. Incumbe ao tutor, quanto a pessoa 

d()_menor: 

- Dirigir-lhe a educação, defendê-lo e pre!_ 

tar-lhe alimentos, conforme os seus haveres e condição. 

II - Reclamar do juiz que providencie como ho~ 

ver por bem, quando o menor haja mister correção, 

IJ;I - Adimplir os demais deveres que normalme!! 

te_ cabem aos pais~ ouvindo a opinião do menor. se este já 
contar quatorze anos de idade. 

Art. 1. 765. Incumbe ao tutor, sob a inspeção do 

juiz, a~~nistrar os b__e!l_s __ do _:tutelado, em proveito deste,cu!!! 

prindo seus deveres co:_n zelo e boa fé. 

Art. 1. 766. Para fiscal:L.zaçao dos ates do tu

tor, pode o juiz. nomear um pi>otutor 

Art. 1. 767. Se os bens e interesses administra

t~vOs exigirem conhecimentos técnicos, forem complexos, oU se 

rea~izarem em lugares distantes do domicílio do_ tutor, pode

rá- este, mediante- aprovação ju-d"icial, delegar a outras pes

soas fÍsicas ou juridicas o exercício parcial -da tuteLa. 

Art. 1. 768. A responsabilidade do juiz será pe~ 

soal e direta-; ·quando não tiver nomeado o tutor ou quando a 

nomeação- não houver sido oportu'na, e subsidiária se não o 

houver rem~ido, tanto que se tornou suspeito. 

Art. 1. 769. Os bens do menor serão entregues ad-

tutor mediant: termo especificado dos belis valores, 

ainda que os pais o tenham dispensado. 
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Parágrafo Único. se 0 patrimôniO do menor for 

de valor considerável, poderá o juiz ·condicionar- o exercícío 

da tutela ã prestação de caução bas-tante, podendo dispensá

la se o tutor for de reconhecida idoneidade. 

Art. 1. 770. Se o menor possuir bens será suste!!_ 

tado e educado a expensas suas, arbitrando o juiz para tal 

fim as quantias que lhe pareçam necessárias, atento o rendi

mento da fortuna do pupilo, quando o· pai ou a mãe não as ho~ 

ver taxado. 

Art. 1.771. Compete mais ao tutor: 

I - RepreSentar- o litenor, até o-s dezesseis 

nos,nos ates da vida civil, e assisti-lo, após. essa ida:de,nos 

a tos em que for parte. 

II · Receber as rendas e pensões do menor, 

as quantias a ele devidas. 

III - Fazer-lhe as despesas de subslstencia 

educação, bem como as de administração, "cOnservaçã-O e melho

ramentos de seus bens, 

IV - Alienar os bens do menOr destinados a veg 

da. 
V -- Promover-lhe, mediante preço conveniente, 

o arrendamento de bens de raiz. 

Art. 1.-772. Compete-lhe, também, com a autoriz~ 

cão do juiz: 

- Pagar as di: vidas do menor. 

II - Aceitar por ele heranças, legados ou doa-

cães, ainda que com encargos. 

III - Transigir, 

IV Vender-lhe os bens móveis, cuja conserva-

ção não convier, e os imóveis nos casos em ·que ·ror peririitido. 

- Propor em juizo as ações, ou n:e:las assis

tir o menor, e promover todas. as diligêi:lcias a bem deste, a~ 

sim como defendê-lo nos pleitos contra ele mov_i-d0~. 

Parágrafo Único. No caso de falta de autoriza -

ção, a efl.Câcia de ato do tutor depende da aProvação ulteri

or do juiz. 

Art. 1. 773. Ainda com a· autorização- JudiciaJ.,nãO 

pode o tutor, sob pena de nulidade: 

- Adquirir por si, ou por interposta pessoa, 

por contrato particular, bems móveis ou imóveis pertencentes 

ao menor. 

II - Dispor dos bens do menor a titulo gratui-

to-

III - COiiStituir-se cessionâriO de cr-éditO, -ou 

direito, c-ontra o menor. 

Art. 1.774. Os imóveis pertenCen;feS--aos menores 

sob tutela só podem ser vendidos, quando houver manifesta v~ 

tagem,mediante prévia avaliaoão judicial e a:proVaoão --dõ -JUiZ .. · 

Art. 1.775. Antes de assumir a tutela, o tutor 

declarará tudo o que lhe deva o menor, sob pena de não lhe 

poder cobrar, enquanto exerça a tuto:r>ia, salvo provando que 

não conhecia o débito quando a assumiu. 

Art, 1. 776. O tutor responde pelos prejuízos 

que, por culpa, ou dolo, causar ao tutelado; mas tem direito 

a ser pago pelo que realmente despender no exerc.l.cio da tut~ 

la, salvo no caso do art, 1. 758, e a perceber remuner~ ~ 

porcional à importâricia dos bens adniinis.frados. 

§ 19 Ao protutor será arbitrada uma grat_ifica -
oão mÓdiCa pela fiscalização efetuada. --

§ 2<? São SOlidariamente responsáveiS Pelos pre

juÍZos as pessoas ãs quais competia fiscalizar a ã:Üvidade do 

tutor, e as que concorreram para o dano. 

Seç:ão V 

Dos Bens do Tutal.ado 

Art. 1. 777. Os tutores não podem conservar em 

seu poder dinheiro dos tutelados, além _do necessário para as 

despesas ordinárias com o seu sustento, a sua educação e 

administração de seus bens, 

§ 19 Se houver necessidade, os objetos de ouroe 

prata, pedras preciosas e móveis serão avaliados por pessoa 

idônea e, apóS autorização judicial, alienados, e o seu pz.o

duto convertido em títulos, obrigações e letras de responsa

bilidade direta ou indireta da UniãO -ou dos Estados, atende_!! 

'do-se preferentemente à rentabilidade, e recolhidos ao_ Banco 

do Brasil ou Caixa Econômica, ou apliccido na aquisição de i

móve"is, conforme for determinado pelo juiz. 
§ 29 o mesmo destino previsto no parágrafo a:nt~ 

rior terâ o dinheiro proVeniente de qualquer outra procedên

cia. 

§ 39 Os tutores respondein pela demOra na aplic!_ 

cão dos vã.lores acima di tos, pagando os juros legais desde 

o dia em que deveriam dar esse destino, o que não os exime 

da obrigação, que o- jui:t; fará idetiva, da referida aplicação. 

Art. 1.778. Os valores, que existirem no Ban

co do Brasil e ·nas caiXaS Econômicas, na forma do artigo an

terior, não se poderâõ i>etirar, senão mediante ordem do juiz, 

e somente: 

- Para as despesas com o sustento e educa -

cão do tutelado, ou a adminis-tração de seus bens. 

II - Para se comprarem bens imóveis e títulos, 

obrigações ou :Letras, nas cond-ições previstas no § 1<? do art. 

1.777. 

IIL-- - Para se empregarem em conformidade com o 

disposto por quem os houver' doadO, ou deixado. 

IV - Para se entregar-em· aos Órfãos, quando e-

mancipados, ou maiores, ou, mortOs 8les, aos seus herdeiros. 

SeçãO VI 

Da Prestação de Contas 

Art. 1.779. Os tUtores, embora o contrâz.io dis

pusessem os pais dos tutelados, sãO obrigados a prestar con

tas da sua administracão-. 

Art. 1.780~ No fim de cada ano de administração~ 

os tutores submeterão ao juiz o balanço respectivo, que, de

pois de aprovado, se anexat>â dOS autos do inventário. 

Art. 1.781. Os tutores-prestarão contas de dois 

em _dois anos, e bem assim quando, por qualquer motivo, deJ.x~ 

rem o e_xerclcio da tutela ou toda vez que o juiz o houver por 

conveniente, 

Paráárafo Único. As contas serão prestadas em 

ju!zo, e julgadas depois da audiência dos interessados; rec2_ 

lhendo o tutor imediatamente ao Banco do Brasil ou ãs Caixas 

EconõmicasoS- saiâ.Os-~- oU adquirindo bens imóveis, ou títulos, 

obrigações, ou letras, na forma do § l!i" do art. 1. 777. 

Art. 1.782. Findá a tutela pela emancipação ou 

maioridade, a quitaoão do menor não ·produzirá efeito antes de 

aprovadas_ as contaS pelo juiz, subsistindo inteira, até en

tão, a responsabilidade do tutor. 

Art. 1.783. Nos casos de morte, ausência, ou i!!_ 

terdi.ç.ão do tutor, as contas serão prestadas por seus herdei 

ros ou representantes. 

Art . __ L-784. Serão levadas a -crédit_9 do tutor tQ

daS- as despesas justificadas e re.conhecidamente proveitos as 

ao menOr. 

Art. 1.785. As desp~sas c_om a prestação das con

tas serão pagas pelo tutelado. 
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Art. 1.786. O alcance do tutor b~am_c_pmo o saldo 

contra o tutelado são dÍvidas de valor e vencem juros desde 
o julgamento definitivo das contas. 

Seção VII 

Da Cessação da Tutela 

Art. 1.787. Cessa a condição de tutelado: 

--Com a maioridade ou a emancipaoão do 

nor. 

II - Caindo o menor sob o pátrio poder, no ca-
so de legi timacão ~ reconhecimento ou ado cão-. 

Art. 1.788. Cessam as funoões do tutor: 

I - Expirando o termo, em que era obrigado a 

servir. 

II - Sobl"'evindo escusa l.egitlma,_. 

III - Sendo removido. 

Art. 1. 789. Os tutores são obrigados a servir 

por espaoo de dois anos. 

Parágrafo único. Podem, todavia, continuar a

lém desse prazo, ·no exerc:i:cio da tutela~ se o quiserem, e o 

juiz tiver por conveniente ao menor. 

Art. 1.790. Será destituíd_o-o tUto:b~ quando ne

gligente, prevaricador ou incurso em incap~cidade. 

CAP!TULO II 

DA CURATELA 

Se cão -r 
Dos Interditos 

Art. 1.791. Estão sujeitos a_ curatela: 

I - Os que, por enfermidade ou retardame n t o 

mental, não tiverem o necessário discernimento para os a tos 

da vida civil. 

II ~os _que, por outra causa dt.it>adour-a não p~ 
derem exprimir a sua vont_ade. 

III - Os fracos da mente, os ébrios _habiti.J,ais e 

os viciados em tóxicos. 
IV - Os excepcionais sem completo desenvolvi__

menta mental. 

interdição: 

v - Os prÓdigos. 

Art. 1.792. A inter-aicão dev~ !Se_~_ promovida_; 

- Pelos pais ou tutores. , 
II - Pelo cônjuge, ou algum parente próximo. 

III ;.. Pelo Ministér_i_o PúbliC-o. 

Art. 1.793. O Ministério PÚbl_lco p_Ó promoveráa 

- No caso de loucura furiosa. 

II - Se não existir ou não- promover a interdi

ção alguma das pessoas designadas no artigo antecedente, ns. 

I e II. 
III - s-e, e_xistindo, forem menores ou incapazes. 

Art. 1.794. Nos casos ~m que a interdição .f_or 

promovida pelo Ministério PúblicO'; -o juiZ nomeará' defensór aO 

suposto incapaz. Nos demais casos o Ministé_Z..i.o ?Uólico se~ã 

o defensor . 

.Art. 1.795. Antes de se pronunciar a-cerca daÍ!!:. 

terdição, examinará--pessoalmente o~ jt.iiz o 'ãrg'ilido de incapa

cidade, ouvindo profissionais. 

Art. 1. 796. Pronunciada ã -interdioão- das pessoas 

a que alude o art. 1.791, n-s._-IIT e IV, o juiz assinará, se

gundo o estado ou o desenvolvimento mental do interditO, 

limites da cu.ratela, que poderão circunscrever-se às restri

çÕes constantes do art. 1.806. 

Art. L 797.- A sentença que declara a interdição 

produz efeit-os desde logo. embora sujeita oJ. recurso. 

Art. 1. 798. Aplicam-Se ã cura tela as disposiçÕeS 

concernentes ê. tutela, cOm ·as modificac:ões doS- artigos 

gl.fintes. 

Art. 1. 799_. O- ~Ônjuge, nãá separado j~;~dicialme!!._ _ 

te, ê~ de direito, curado-r do out"r.o, quando interdito. 

§ 19 Na falta do cônjuge, é curador legítimo o 

pai ou a mãe; na falta destes, o descendente que se demons 

trar mais apto para tal. 

§ -29 Entre os descendentes, os mais próximoS ~ 

cedem aos mais remotos. 

§ 39 Na falta das pess_oas mencionadas, compet_e 

ao- juiz a escolha do curador. 

Art. 1.800. Havendo meio de educar o excepcio:.. 

nal ou o fraco da mente, o curador promover-lhe-á o ingres-So 

em est~beleci~ento apropriado. 

Art. 1.801. Os incapazes referidos nos incisos 

Í,- III e IV do art. 1. 791, sempre q:ue- p-areCer incorlvenien te 

conservá~los em __ c_a.sa, ou o _exigir o seu tratamento, serão~ 

bém recolhidos ein estabelecimentos_ adequados. 

Art. 1.802. A autoridade do curador estende-se ã 
pessoa e bens dos filhos. do cu.ratelado, nascidos ou nascitu

ros. 

Seção II 

Da curatela do nascituro e do enfermo ou portador 

de deficiência ffsica 

Art. 1.803. Dar-se-á curador ao nasciturO, se o 

pai falecer estando a mulher grávida, e não tendo o pátrio t:2 
der. 

Parágrafo único. Se a mulher estiver interdita~ 

seu curador será- o d6 nasci tu r o. 

Art. l.soq. A requerimento do enfermo ou porta

dor de deficiência fÍsiCa, ou, na impossibilidade de fazê-lo-, 

de qualquer das pessoas a que alude o art. 1. 792, dar-se-lhe

a curador p9-ra cUidar ~e todos ou alguns de seus negócios 

.ou bens. 

se-cão III 

Do exe~cício da curatela 

Art. l .. 805. As regras a respeito do exercício da 

tute-la aplicam-se ao da cura tela, com a restrição do_ art. 

1. 796 e as desta Secão~ 

Art. 1.806. A i:iiterdição ·a."o- pródigo só o priva

rá de, sem curador, emprestar, transigir, da%> quitação, ali= 

nar, hipotecar, demandar ou ser demandado, e praticar, em g~ _ 

ral, os atas que não sejam de mera adminis-tração. 

Art. 1. 8 07. Quando o curador for o cônjuge 

e o regime de bens do casamento for de comunhão universal,não 

serâ obrigado à prestação de contas, salvo determinação jud_! 

cial. 

LIVRO V 

DO DIREITO DAS SUCES-SOES 

o -TfTULO I 

DA SUCESSÃO EM GERAL 

CAP:t:TULO I 

DISPOSIÇ0ES GERAIS 

Art. -1.808. Aberta a sucessão, a herança tran! 

mite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e tes-tamentã -

rios. 
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Art. 1. 809. A sucessão abre-se no lugar do Úl

timo domicflio do falecido. 

Art. 1. SlO. A sucessão dá-se por lei ou 

disposição de Últimâ vontade. 

por 

Art. 1. 811. Regula a sucessão e a- legitimação 

para suceder a lei vigente ao tempo da abertura daquela. 

Art. 1.812. Morrendo a pessoa sem testamento , 

transmite a herança aos herdeiros legítimos. Ocorrerá ou

tro tanto quanto aos bens que não forem compreEmd1dos no 

testamento. Também subsiste a sucesSão-legítima se Q _test~ 
mente caducar, ou for julgado nulo. 

Art. 1. 813. Havendo he!'deiros- rlecess.irios, 

testador só poderá dispo!- da metade da herança. 

CAPÍTULO II 

DA HERANÇA E DE SUA AbMINISTRAÇ.M 

Art. 1. 814. A herança difere-se como um todo !:!. 
nitãrio, ainda que v:âriOs sejam os- 'herdeiros. 

Parágrafo único. Até ã partilha, o dh"eüo --dos 

cc-herdeiros, quanto à propriedade e posse da herança, será 

indivisível, e regular-se·-á poiiil.s-normils rela'tivas ao cond.2_ 

m.Ínio. 

Art. 1. 815. O herdeiro não responde por encar;.. 

gos superiores às forcas da herança; incumbe-lhe, Poren;, a
prova do excesso, saltro se existir inventário, que o escuse, 

demonstrando o valor dos bens herdados. 

Art. 1.816. O direi"t:o à sucessão aberta, bem 

como o quinhão de que disponha o cc-herdeiro, pode ser obj~ 

to de cessão por escritura pública. 

§ 19 Os direi tos, conferidos aO herdeiro 

conseqUência de S'..J.bstituição- -oü de~dil"eit-o de ·ac:r'esceX>, pr~ 

sumem-se não abrangidos pela cess'ãO feita anteriormen-te. 

§ 2'i' :e ineficaz a cessão, pe-lo c·o-herdeiro, de 

seu direito hereditário sobre qualquer bem da herança cons.!_ 

derado singularmente. 

§ 39 Ineficaz, outrossim, é a disposição, por 

qualquer herdeiro, de bem comp·onente do acervo-hereditário, 

pendente a indivisibi"i.idãde, Sem- préVi"a aufÕl:--iz"ação do juiz 

da sucessão. 

Art. 1.817. O co-he.rdeiro nãO poderá cedei' 

sua quota hereditária a peSsoa estranha ã suceSsão, 

tro cc-herdeiro a quiser, tanto- por tanto. 

Art. 1.818. O c-o-herdeiro, a quem-nãO der 

conhecimento da trenda, poderá, depositado o preço,haver pa~ 

ra si a quota cedida a estranho, se o requerer até seis me

ses após a transmissão. 
Parágrafo único. Sendo várioS os- ·cO-herdeiros 

a exercer a preferência, entre eles se distribuirá o qui

nhão vendido, na proporção das respectivas qUotas hereditá

rias. 

Art. 1. 819. Dentro em um mês, a contar da ab~ 

tura da sucessão, instaurar-se-é inventã:r>io_ do patt>imõnfo ~ 
reditát"'io, perante o juízo competente no lugar da sucessão, 

para fins de liquidação e, quando for o caso, de partilha da 

herança. 

Art. 1.820. Até o compromisso do inventarian

te, a administração da herança caberá, sucessivamente: 

- Ao cô-njuge, se com o outrO conv-ivia ao 

tempo da abertura da sucessão. 

II - Ao- herdeiro que estiver na posse e admi-

nistração dos bens, e, se houver mais de um nessas ·con-

dições, ao mais velho. 

TII_ - Ao testamenteiro. 

IV - A- pessoa de confiança do juiz, na falta 

ou escusa das indicadas nos itens anteriores, ou quando t4, 
verem de ser afastadas por motivo grave levado ao conheci -

mentO do juiz. 

CAP!TULO III-

DA VOCAC"ÃO HEREDITÁRIA 

Art. 1.821. Legitimam-se a suceder as pessoas 

existentes, ou já concebidas no momento da abertura da S.!!, 

cessão. 

Art. l.822. Na sucessão test-amentária podem 

ainda ser chamados a suceder: 

- Os filhos, ainda não" concebidos, de pe_2 

soas indicadas pelo test·ã-dClr;- desde que vivas estas ao a

brir-se a sucessão~ 

II - As pessoas jurídicas. 

III -As pessoas jurídicas, cuja organização 

for determinada pelo testador sob a forma de fundação. 

Art. 1.823. No caso do inciso I do_ ar~igo pr~ 

cedent.e ," os bens da herança serão confiados, após a liqui

dação ou pa:r-tilha, a cux>ador nomeado pelo juiz. 

§_ lQ_ Salvo disposiç~o- t€stamÊm·taria em- contr~ 

rio, a curat~Úa caberá ã pesSoa, cUjo filho o testador e~ 

perava ter por he:r'deiro, e, sucessivamente, ãs pessoas i!!_ 

"dicadas no a:r't. 1.820~ 

§ 2'i' Os poderes, deveres e responsabilidade do 

curador, assim nomeado, regem-se pelãs disposições- concer

nentes ã curatela dos incapazes, no- (rue. Couber. 

§ 39 Nascendo com vida o herdeiro esperado 

.ser-lhe-á de:(_erida _a sucessão, com os fruto_s e rendimentos 

relativos ã de_ixa, a partir da morte do testador. 

§ 4'i' Se, decorridos dois anos após a abertura 

da sucessão, não for concebido o herdeiro esperado, os bme 

r~servados, _salvo disposição em contrário do testador, ca

- herão aos herdeiros legítimos. 

Art. _1.824.. Não podem ser nomeados herdeiros. 

nem legatários: 

- A pessoa que, a rogo, escreveu o test:ame~ 

to, nem o seu cônjuge, --ou os seus_asc~ndente_$ é irmãos. 

II ~- As testemt,mhas do testamento. 

III - O concubino do testador casado, salvo se 

este, sem culpa sua, estiver separado de fato do cônjuge, há 
mais de_ cinco anos. 

TV -O oficial-pÚblico, civil ou militar:-ou o 

__ comandante ou esc:r>ivão, perante qu·em se -fizer, assim como o 

que fizer, ou aprovar o testamento. 

Art. 1~825. São nul-as_ as disposioões testament~ 

r-ias em favor de pessoas não legitimadas a suceder-, ainda 

quando- s_imuládas· sãb a forma de cOJ:ltrãto onel:'Õso, ou feitas 

mediante inter'posta pessoa. 

Parágrafo único. Presumern7se pessoas interpos -

tas os asce-ndentes, os descendentes, os irmãos e o cônjuge 

do não legitimado a suceder. 

Ar't. L 8 26 ~ I: licita a de.i.xa ao filho do concub.f. 

no, quando também o for do testador. 

são. 

CAP!TULO IV 

DA ACEITAÓ.o E RENlJNCIA DA ·~:E;RANéA 

Art. 1. 827. Aceita a herança, torna-:se defini ti_ 

transmissão ao herdeiro, désde a abertura da suces-

Parágrafo Único. A trai1Smissão tem-se por não 

ver>ifi.cada quando o herdeiro _ren:u~la à heranca. 
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Art. 1.828. A aceitação da herança, quando e~ 

pressa, fa:;:;-se por declaraçã-o escrita. QuandO tácita, a ~ 

ceitação hâ âe resultar tão-somente de atas pr>Õp!>ios da qu~ 

lidade de herdeiro. 

§ 19 Não exprimem aceitação da- herança os atas 

oficiosos, como o funeral do finado, os _mer-amente cOnServa

tórios, ou os de administração e guarda p:r"OvisÕ1.~ia. 

§ 29 Não iffipO-:i:>ta igualmente aceitã.ç:ão a cessão 

gratuita, pura e simples, da herança, aos demais co-her>dei-

Art. 1.829. A rEmúncia da herança deve-Constar 

expressamente de instrumento pÚblico__ou t'E!rfuCI judicial. 

Art. 1. 830-. O interessado em que o herdeiro d~ 

clare se aceita, ou não, a 'herança, poderã·; virite dias- d~ 

pois de _aberta a sucessão, requerer ao juiz.- prã.zo raZoável, 

não maiOr de trinta dias, para, dentro-nel-e-; s-e- p-ronunciar 

o herdeiro, sob pena de se haver a herahça por aceita. 

Art. 1.831. Não se pode acBitar ou renunciar a 

heranoa em parte, sob condição ou a te-rmo. 

§ 19 ·O herdeiro, a quem se tes-tarem legados ,p~. 

de aceitá-los, renunciândo a berança; ou, aceitarido-a., ·r! 

pudiâ-los. 

§ 29 O herdeiro, cbamado, na mesma sucessão, a 

mais de um qUinhão hereditário, sob títulos sucessõr-fOS~ di_ 

versos, pode livr-emente deliberar quanto aos quinhões que ~ 

ceita e aos que renuncia. 

· Art. 1.832. Falecendo o 'herdeiro antes de d~ 

clarar se aceita a herança, o poder de aceitar passa-lhe aos 

herdeiros, a menos que se-trate de vocação adstrita ·a uma 

condiçãO sti_speil.SfVa, ainda não verificada. 

Parágrafo único. Os cbamados _ã sucessão do he::_ 
deiro, falecido antes da aceitação, desde que anuam em rec~ 

ber a segunda herança, poderão aceitar ou renurici:ar a pri -

meira. 

Art. 1.833. Na sucessão legítima, á -pã.i>te do 

renunciante acresce à dos. outros 'herdeiros da mesma classe 

e, sendo ele o único desta, devolv~tse aos da subseqilente. 

Art. 1.834. Ninguém pode suceder, representan

do herdeiro renunciante. Se, porênv~ ele for o único legíti 

mo da sua classe, ou se t,edos os out-ros da mesma classe r~ 

nunciarem a hera"nça ~ poderão os filbos vir à sUcessão, por 

direito próp"rio, e p·or cabeça. 

Art. 1.835. São irrevOgáveis os atõS de aceita 

cão ou renúncia da herança. -

Art. 1. 8'36·. Quando o 'herdeiro prejudicai> os 

seus credores, renunciando à herança, poderão eles, com a::!_ 

torização do jui:t, aceitá-la em nome do renUnciante. 

§ 19 A habilitaoão dás c!ii!dores se fará rio pr~ 

zo de trinta (30) dias seguintes ao conhecimento do fato. 

§· 29 Pagas as. dÍvidas do renunciante, prevale

ce a renúncia quanto ao ~emanescente, que será d-evolvido aOs 

demais herdeiros. 

CAP!TULO V 

DOS EXCLU:!DOS DA SUCESS.1t• 

Art. 1. 837. ·SãO. excluÍdos da sucessão-os herdei_ 

ros ou legatários: 

- Que houverem sido autores de homicídio d2_ 

loso, ou tentativa deste, contra· a pessoa de cuja sucessão se 

tratar, se.u cônjUge ou de~cendente. 

II - Que houve-rem acusado caluniosamente em ju.f 

zo o a~t-or da hei:>ança ou incorrerem em crime contrã. a 

honra, ou de. seu t:.ôrijuge. 

sua 

. III - .Que, p,or violência, ou meios fr-audulentos, 

inibirein ou ·o~s.tarem o ·a-uto.l" da h_erança de dispor livremente 

de seus bens oo~ ·ato de Última vontade. 

A_rt. 1.838. A exclusão do-herdeiro ou legatário, 

em qualquer desses casos de indignidade, ser.á declarada por 

sentença. 

Pa:rãgl:>'afo Único. O -direito de demandar a exclu

são do herdeiro ou· legatário _extingue-se dentro em quatro ~ 

noS, -cOrltados da abertura da sucessão. 

Art. 1.839. são pessoais os efeitos c!a exclusão. 

Os de·s~endenies do herdeiro excluído sucedem, como se ele m~ 

tõ fosSe antes da abertüra da sucessão. 

Parágrafo úriico. O excluÍdo da suces_são não t.! 
rã direitO .<ao usu,fputo __ o':l ã admiriistração dos bens, que 

seus sucessores coube.t'em na herança, nem ã sucessão eventual 

desses bens. 

_ _ __ Art. 1.840. são válidas as alienações onerosas 

de bens hereditários a tercei1,~6s de boa fé. ~ os ~tos de ad

ministração leg~lment·e praticados pelo nerdeJ.ro, <:~.ut:~::s 

sentença de exclusão; mas aos herdeiros subsiste, quandQ 

prejudicados, o direito de deffiardar-lhe perdas e danos. 

Parágrafo único. O exclu:!do da sucessão é obr! 

gado a restit_u:ir os frutos e rendimentos que dos bens da h!_ 

ranÇa hoUVer -perceb-ido, mas tem direi to a ser indenizado de.s 

despesas Com a c_oilservaÇão deles. 

Art. 1.84-1. Aquele que incorreu em ates que d~ 

terminem a exclusão da he_ranç.a será admitido a suceder, 

o ofendido o tiv~:r- expressamente rea:bilitado em testamento, 

ou em outro ato autêntico. 
Parágrafo Uri.ico. Não haverido reabilitação ez 

pressa, o indigno, contemplado em testamento do ofendido 

quando o testador, ao testar, já conhecia a causa da indig

niai:ide, pode suceder dentro no lim~te da disposição testa -

mentária. 

CAP:!TULO VI 

DA HERANÇA JACENTE 

Art. 1.84-2. Falecendo a)._guém _sem deixar testa

mento, ao herdeiro legítimo notoriamente conhecido, os bens 

da heran_ça, depois de arrecadados, ficarão sob a guarda e 

_administração de um curador, até a sua entrega ao sucessor 

devidamente habilitadO, _ou a declaração de sua vacância. 

Art. 1.-84-3. Prati_cadas as diligências de a:rr!l 

cadação e ultimado q inventário, serão· expedidos editais 

il.a forma da lei processual, e, decorrido um ano de sua pri

meira- p~bliccição, sem que haja herdeiro 'habilitado~ ou Peh-:;. 

da habilitação, será a herança declarada vacante. 

-Art. 1.-844. t assegurado aos credores o di~ei

to de pedil:> o--pagamento das dÍvidas reconhecidas, nos limi

te's das forças--da herança. 

Art. 1.84-5. A declaração da vacância da 'heran

ça não prejudicará os herdeiros que legalmente se habilita

rem; mas, decorridos cinco anos da abertura da sucessão--, oS 

bens a:r>recadados passarão ao domínio dos Municípios da si -

tuacão O.os _bens, e, ao Distrito Federal, se aí estiverem si_ 

tuados. 
Parágrafo único._ __Nã_o se babili tando até a d_!. 

Clãr?"á_Ç-;-o· da vacância, os colaterais· ficarão excluÍdos da s~ 

ces"são. 

Art. 1. 8lf6. Quando todos os chamados a suceder 

renunciarem a herança, será- esta desde logo declarada vaca!!_ 

te. 

CAPITULO VII 

DA PETICAO DE HERANÇA 

Art. l.B4-7. O herdeiro pode, em ação de peti

ciOl'de herança, demandar o reconhecimento de seu direito s~ 
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cessôrio, para obter a 'resi-i tu.ição da herança, Ou de parte 

dela, contra quem na qualidade de her'd-eiro, ou -mesmo sem t! 

tulo, a possua. 

At't. 1.811-B. A .ição de petição ·cre herança,ainda 

que exercida por um só dos herdeiros, podérá eoinPreender t~ 

dos bens hereditários. 

Art. 1.849. O possuidoro- da herança está obri

gado ã restituição dos bens do acervo, fixãrido-se-lhe 

responsabilidade segundo a sua posse, observado o disposto 

nos arts. l. 215 a L 223. 

Parágrafo único. A partir da citação, a re! 

ponsabilidade do possuidor •• há de aferir pel~s regras con 

cernentes ã posse de rná fé e ã ~ora, -

Art. 1.850. O herdeiro pode demandar os -bens 

da herança, mesmo em poder de terceiros, sem prejU:Izo da 

responsabilidade do possuidOr originário_ pelô Valor dos 

bens alienados. 

Parágrafo úri1c0. são·- 8ficazes as ·alienações 

feitas, a tftulo __ oneroso, pelo herdeil:>o apS.rente a tercei

ro de boa fé. 

Art. 1.851. O herdeiro aparente~ que de boa 

fé houver pago um legado, não está obrigado a prestar o ~ 

quivalente ao verdadeiro sucessor, ressalvado a este o di

reito de proceder contra quem o recebeu. 

T!TULO II 

DA SUCESSÃO LEGITIMA 

CAP!TULO I 

DA ORDEM DA VOCAÇÃO HEREDITÁRIA 

Art:. 1.852. A sucessão l.egftima defere-se 

ordem seguinte: 

- Aos descendentes, em concorrência com o 

cônjuge sobrevivente, salvo se casado este com o falecido 

no regime da comunhão universal, ou no oa separaçao ooriga

tória de .bens (art. 1.668, parágrafo úni_co); ou, aind~,se, 

no re&i.Ine da comunhão parcial, o autor da herança não ho~ 

ver deixado bens particulares. 

II - Aos ascendentes, em concorrência com o 

cônjuge. 

III :... Ao cônjuge sobrevivente, 

IV - Aos colatel"'al..s. 

Art. 1.853. Somente é reconhecido _dbe:ito S!;!_ 

cessôr.io ao cônjuge sobrevivente, se, ao tempo da morte do 

outro, não estavam separados- judiciaúnente, nem separados 

de fato há mais de cinc·o anos, salvo prova, neSte caso, d-e 
que essa convivência se. tornara impossível -sem culpa do sg_ 

brevivente. 

Art~ 1.854. Ao cônjuge sobrevivente, qualquer 

que seja o regime de bens, será assegurado, sem prejuízo da 

participação que lhe caiba na herança, o direito real de h!_ 

bitação relativamente ao imóvel destinado à residência da 

família, desde que seja o Único daquela natureza a iilventa

riar. 

Art. 1.855. Em concorrência com os descenden -

tes (art. 1. 8S2, n9 I-J, caberá ao cônjuge um- qu.inhão igual 

ao dos que sucederem por cabeça, não podendo a sua quota 

ser inferJ.or ã quarta parte da herança, se for ascendente 

dos herdeiros com que concorrer. 

Art. L8S6. Se concorrer com desGendente some!l

te. do cônjuge faleCido, caberá ao cônjuge- SobreviVente: 

- Uma terça parte da herança, se os déscen...:. 

dentes forem ilegÍtimos. 

II - O usuf:r.uto.--da quarota par>te da her>ança~nos 

demais casos. 

Art. 1.857. Entre os descendentes, os de grau 

mais próxim~- ex~lUem os mais rem~tos; salvo o direito de r~ 
presentação. 

Art. 1. 85.8. Os descendentes da mesma classe, 1~ 

gitimos, legitimados ou __ ilegít_imos, têm os m~s_mos direitos à 
sucessão· d.e seus ascendentes. 

.Art. 1.859. -Na linha descendente, os filhos su-

cedem por cabeça, e os outros descendentes, por cabeça ou_ 

-por eStirpe, conforme s.e- achem ou não no mesmo grau. 

Art. l.-860. O .fiJ.ho adotivo, por força de ado

çã.o p:;_ena, equipara-se ao 1eg!timo ou legitimado, para os ~ 

feitos da sucessão, tanto com referênc~a ao adotante como 

aos seus descendentes. 

Pai>'ágrafo ú~_i~o. NãO ha;-todavi?-, sucessão e_!! 

tre o filho adoti"l(o e _os asc~n_dentes do adotante, salvo se ~ 

les tiverem aprovado a adoção com ~-· formalida~e prevista_ no 

l25lrágra.fo ~nic:_o __ ~~ art. 1.647-~ . 

Art. 1. 86L Erii. -se tratando de ~dação restrita 

se o adotante deixar descendentes_ legítimos ou legitimados 

ascende-ntes ou cônjuge, o adotadq não será chB.ffiado ã suces -

são. Inexiàtindo sucesSOres nessas condições, tocará ao a

dotado a heranÇa dÕ adotante. 

Parágrafo Único. -Nenhum vínculo Sucessório eX:is 

te entre o restritamente adotado e os parentes do adotante. 

Art. 1.862. Falecendo sem descendência o filho 

adotivo, a herança caberá ao adotante, ou, na falta deste,CPS 

as_cendentes do ado_tado, ressalvada a conco:rrência do cônjuge 

sobrevivo, consoante o disposto no a.rt. 1~852. 

Pa:r>ágrafó- Único. No caso de adoção restrita, a 

herança será deferida aos ascendentes do adotado, e, na fa! 

ta destes, ao adotante, ressalvada, em qualquer hipótese, a 

concorrência do cônjuge sobrevi~eTite 

~_Ai>t_, 1._863. ija falta de descendentes, são eh~ 

mados à sucessão os ascendentes, em concorrência com o CÔE_ 

juge supêrstité. 

§ j.9 Na classe dos ascendentes, o grau mals p:;§_ 
~bno exclui ó maiS reinoto, sem diStinção de linhas. 

§ 2'i' Havendo igualdade em grau e diversidade an 

linha, os ascendentes- da linha paterna herdam a metade, ~ 

bendo a outra aos da linha materna. 

Art. 1. 864. Concorrendo com ascendente em pr_! 

meiro grau, ao côrljuge tocarã um terço da herança. Caber-

-lhe-á a metade désta se houver um só ascendente, ou se 

maior for aquele grau. 

Art. 1.865. Em .falta de descendentes e ascen -

dentes·, será deferida a sucessão por inteiro ao cônjuge s2 

))reVivente. 

Art. 1.866. Se não houver cônjuge sobrevivente, 

nas condições estabelecidas no art. 1.853, serão chamados a 

suceder os colaterais atê o quarta· gi-au. 

Art. 1.867. Na classe dos colaterais, os mais 

p:i>óxinios exclUem os mais remotós, salvo o direito de repre

sentação conCedido aos filhos_ de irn:'ãos. 

Art. l-$68~ _ç_o_ncorren~?- à heJ:'al")-ça do falecido 

irmãos bilaterais com irmãoS uriilai:erais, cada um destes 

herdará metade do que cada um daqueles herdar. 

Art. 1.869. Não concorre-ndo à herança irmão bi 
lateral, herdarão, __ em_ P~:r'-~es iguais, os unilaterais. 

Art~ l.870_. Na .falta de irmãos, herdarão os f_! 

lhos destes e, não os hS:vendo_, os tios. 

§ 19 Se só _c_onc9rt>erem ã. herança filhos de iE_ 

mãos falecidos, herdarão poi- Cabeça. 
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§ 29 Se cOncorrerem filhos de irmãoS bilaterais 

com filhos de irmãos unil.9.te:bais, cada um desteS herdará a 

metade do que herdar cada um daqueles. 

§ 39 Se todos forem filhos de irmãos germanOs, 

ou todos de irmãos unilateraiS, hel:-dai:-ão -p-or rguãl. 

Art. 1.871. Não sobrevivendo cônjUge, nem pa -

rente algum sucessS:vel, oú tendo eles renunciado a herança, 

esta caberá ao Distrito Federal oU _àóS- MlúiiCíPios, em que 

se tiver aberto a sucessão.-

CAP!TULO II 

DOS HERDEIROS NECESSÁRIOS_ 

Art. l.B72. São herdeiros nec-e-Ssárl.ós 

cendentes, os ascendentes e o cônjuge. 

Art. 1.873. Pertence aos· herdeiros necessát'ios; 

de pleno direito-; a-metade ao-s bens da herári.ça, constituin

do a legítima. 

Art. 1.874. Galcula-se a legítima ·sobl:'e o v~ 

lar dos bens existentes na abertura da sucessão, abatidas as

dÍyidas e as despesas do funerãl, adiciõnando:.se, em- segui

da, o valor dos bens sujeitos a colação. 

Art. 1.875. Salvo se houver justa causa devi

damente expressa no testamento, não ·pode o: teStador estab~ 

lecer cláusulaS -de inalienabiH<fade ou impenhorabilida-de 

quanto ã legítima, nem a conversão dos bens, que- a consti

tuem, em outros de outra _espécie, 

Parãgrafõ úiirc·o:· ÃO testadOr é fãCuitado, po 

rém, livremente~ impOr á cláusula de--:rnCOmüill.Cibflidade ;o~-· 
confiar os bens da legítima à administràOãOda· ínulher--hef 

de ira. 

Art. 1.876. O herdeiro necessâ--rio, a .quem o 

testador deixar a sua parte di,sponível, Ou .ilgu:in-legado 

não perderá o direito à-legítima. 

Art. 1.877. Para excluir da sucessão os he::_ 

deiros colaterais~ basta- que o testadõ:i--dis-pOnha de seu p~ 

trimônio sem os contemplar. 

CAP!TULO I II 

DO DIREITO DE REPRESENTAÇÃO 

Art. 1.878~ Dá-se· o·dii"'i:dtô de ·reP:ioesentaçãÕ, 

quando a lei chama certos parentes do falecido a_ suceder em 

todos os dir>eitos, em que ele sucederia, se vivesse. 

Art. 1. 879. O direito de representaçãO" dã-Se 

na linha reta descendente, mas nunca na ascendente. 

Art. 1.880~- Na linha transversal, só se dá o 

direito de representação em favor dos fil_'tlos de irritãos do 

falecido, quando com irmãos deste coilcor'l;'éf\ém-~ 

Art. 1.881. Os representantes só podem herdar~ 

como tais, o que herdar>ia o representado~ se vivesse. 

Art. 1.882. o quinhãO dO-- representado partir

-se-á por igual_ entre os r>epresefltãntes. 

Art. 1.883. O renunciante ã :herança, à.e u_ma pe~ 

soa poderá representã.:..ra- na·- SUC-essão· "dE!_ Oútrã7 

Art. 1.884-. Toda pessoa capaz pode dispor, por> 

testamento, da totalidad_e _do_g_ seus_ bens, ou de parte deles, 

para depois de sua morte. A legítima doS -herdeiros nece·ss_i 

rios não poderá ser incluTdã no têStamento~ 

Parã2;rafo único. são :v:ãl:i_ç;1_ªª as ~ dispas icões 

testamentárias de carâtê:c''-não pafrinlánial ~ 'airida quE! o· tes

tador somente a elas se tenha limitado. 

Art. 1.885. O testamerit_õ __ é ato- personalí:Ssimo~ 

e pode ser revogado a qualquer tempo. 

Art. 1.886. Extingue-se em_ _cinco anos o direi

to de impug'nar a validade _do testamento; "contado o prazo da 

data do seu registro. 

CAP!TULO II 

DA CAPACIDADE DE TESTAR 

Art. 1.887. Além dOs incapazes, não~podem tei 

tar os -que_, no ato de fazê:..lo-, não tiverem pléno discerni -

menta. 

Parágrafo único~ Podem, por>ém, testar-os maio

res de dezasseis anos 

Art. l.B88. A incapacidade superveniente do 

testador não invalida o testamento, nem o testamento do i!!_ 

capaz se ;alida com a su:Perveni~nCia- da capacidade. 

CAP!TULO III 

DAS FORMAS ORDINÁRIAS_ DQ TESTAMENTO 

Seção 1 
Disp-OsiçÕes gerais 

~Art. 1.8B9. São _testamentos ordi~ãrios:. 

I O pÚblico. 

II O cerrado. 

III - O particular. 

Art. 1. 890. !': proibido o testamento conjuntivo, 

seja ~simultârleO, recÍproco ou correspectivo. 

Art. 1..891. Não se admitem outros testamentos 

especiais além dos cOntemplados neSte Código. 

Secão II 

Do testamento pÚblico 

Art. 1.892. São requisitos essenciais do ter;rt~ 
. .:menta pÚbl_iCo:-

- Ser>_eScritO por tabelião ou seu substit~ 

to-legal em seu liv!'o- de- notas, de acordo com as declarações 

do testador~ podendo este servir>-se de minuta, n-otas ou !. 
pontamentos. 

. II - Lavrado o instrumento, ser lido em voz 

alta pelo oficial ao tes_tador e a duas testemunhas. a um só 

tempo; ou pelo testador, se o quiser, na presença destas e 

do oficial. 

III - Ser o instrumento, em seguida ã leitura, 

assinado pelo testador, pelas testemunhas P pel_o oficial. 

Parágl:'af~ Uriico. O testame.nto pÚblicó- 'Põde 'sér" 

e-scrito manualmente ou mecanicãmente, bem como ser feit_o p~ 

la inserção da declaração_Qe_. vontade em partes impressas de 

livr>o de notas, des_de que rubr>icadas todas as páginas pelô_ 

-teStã.d_o_ii, se mais de Uitfa.. 

Ait. 1.8S3. Se ___ o- testador não sOUbe-r; ·ou não-

puder assinar, o tabelião ou seu substituto legal ·assirit o 

declar~rã, assina·ndo, ne-ste ca-so; pelo testador, e, a seU 

rogo, uma das testemunhas instrumentárias. 

Art. 1.894:. O individuo inteiramente su,rdo, s~ 

bendo ler, lerá o _seu t~~t~m~_I?-to, e, se o não souber, desig 

narã _quem o· leia em seu lug_ar, pres_~ntes as testemunhas. 

Art. 1.895. Ao cego só se permite o testamento 

pÚblico, que lhe será· lido, em voz alta, duas vezes, uma p~ 

lo tabelião ou seu substituto legal, e a outra por uma das 

testemunhas -designadas pelo testador, fazendo-se de tudo 

circunstanciada menção no testamento. 
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Seeão III 
Do testamento cerrado 

Art. 1.896. O testamento escrita pela testador, 

ou por outra pessoa, ã. seu rogo, e por aquele a~ 

sinado, será válido se aprovada pelo- o!i~ial públ-ico, o_E_ 

servadas as seguintes formalidades: 

- -Que o testador o entregue ao oficial 

presença de duas testemunhas. 

II - Que o testador declare que aquele é o 

testamento e quer que seja aprovado. 

lii - Que o oficial lavre, desde logo, o au~c:' de 

aprovação, na presença de duas testemunhas, e o leia, em se

guida, ao testador e testemunhas. 

!V - Que o auto de aprovação seja assinado pe-

lo oficial, pelas testemunhas e pelo testador. 

Parágrafo único-. o testamento cerrado pOde ser 

datilografado, desde que- seU Subscritor eD.u~re e autenti-que, 

com a sua assinatura, todas as folhas. 

Art. 1. 897. O oficial deve começar o auto de a-
provação imediatamente depois da -úrtim.a. pal.ivr.a- do teStador, 

declarando, soo sua fê; ·que o teStador lho eritre·gou- para--se"ii

aprovado na presença das testemunhas; passando a cerrar e C,2 

ser o instrumento aprovado. 

Parágrafo Único:- ·Se nãO houv.er espaço na ú~t.ima 
folha do testamento, para início da aprovação, -o Oficial ap~ 

rã nele o seu sinal público, mencionando a circuristância'-ru;~ aUto. 

Art. 1.898. Se o -oficial tiver esc!>ito o testa

mento a rogo do testador, podê-lo~ã-, não obstante, aprovar. 

Art. 1.899. 0-féStalnento pode ·sefi·-escrito em 

lÍngua nacional ou estr.:mSeira, pelo próprio 'te"Stadoi:>, 

por outrem, a seu rogo. 

ou 

Art. 1. 900. _Não __ p6d_e :- 4_i~pç,;;_-~_d_e __ s_eus_ b_e_ns__em_ -t-e.2 
tamento cerrado quem não saiba ou não possa lér. 

Art. 1.901. -Pode fazer testamento cerrado o SU! 

do-mudo, contahto que o escreva todo, e o assine de stiá mão, 

e que, ao entregá-lo--ao- OfiCial pÚblico, ante aS duas teste

rounhas, escreva, fia face externa do papel? ou do envol tõrio, 
que aquele é o seu testamento, cuja aprovaoã-o-lhe pede. 

Art. 1.902. Depois de aprovado e cerrado, será 

o testamento entregue ao testador, e o oficial l"anÇ:arâ, --no 

seu livro, nota do lugar, dia, mês e ano em que o testamen
to foi aprovado e entregue. 

Art. 1. 903. Falecido o testador, o· 'test_amento 

será apresentado ao juiz, que o abrirã' e o· fará registrar ' 

ordenando seja cumprido, se não 'achar vicio -e-xterno que 

torne eivado de nulidade, ou suspeito de falsidaâe. 

Seção IV 

Do testamento particular 

Art. L 904. São requisitos essenciais -do te"st~ 

menta particular: 

- Que seja escrito e assinado pelo testa -

dor. 

II - Que nele intervenham cinco testemUnhas,~ 

1êm do testador. 

III - Que seja lido perante as testemunhas, e, 

depois de lido, por elas assinado. 

Art. 1.905. Morto o_ ti:lstador, pllbllc-ãr-se.::ã em 

juÍzo o testamento, com citação d_os herdeiros:-_1-egitimõs--; 

Art. 1.906. Se as testemunhas forem contestes 

sobre o fato da disposição, õu~ ao-me:i:los, sobre a Sua leit~ 
ra perante elas, e se réc!ónhecerem- as prõpi>iás· as.sinã:tuii.is, 

assim como a do testador, será confirmado o teStaniento. 

Ar>t. 1.907. Fal.tando até-três das testemunhas, 

por morte ou- ausência em lugar não sabido, o testamento pode 

Ser confirmado, se as duas restantes forem contestes ,nos te!_ 
mos do artigo antecedente. 

/rr>t. 1~908. O tes_tamen-to particular pode ser e!. 

cri to em língua estrangeira, contanto que as testemunhas 

compreendam. 

CAP!TULO IV 

DOS CODICILOS 

Art. 1.909. Toda. pess-oa capaz de testar poderá, 

mediante escrito particular Seu, datadO e assinado,fazer ~~!. 

posições especiais ·sobre o seu- enterro; sobre esmolas de po.!! 

ca monta a certas e det_erminadas pessoas, ou, indeterminada

mente, aos pobres de .certo lugar, assim como legar mÓVeis

roupas o_u jÓias, não mui valiOsas, de seu uso pessoal. 

Art·. 1.910.- Esses atas,- sã.lvO direito de tercei:, 

ró, -Valei>ão como codicilos, dehc:e, ou -não, testamento- o 

ter. 

~t. 1.911. Pelo modo estabelecido no art.l.909, 

põder-se-ã6 nomear ·ou s~bstit_uil:>- testalnenteiros. 

Art. l. 912. Os atas desta espécie revogam-se P,r 

atas iguais, e consider>anl-se __ r>evogados, se, havendo tes:!:ame~
to posterior, de qualquer natureza, este os não confirmãr,Ou -- ~ 
modii.icar- - -

Art. 1.913. Se estiver fechado o codicilo,abrir-

-se-á _do mesmo modo ___ que o testamento cerrado. 

CAP!TULO V 

DOS TESTAMENTOS ESPECIAIS 

Seção I 

Do testamento marítimo e ae"ronáutico 

Art. 1~914. Quem estiver, em viagem, a bordo de 

naviõ -naciõiiãl; de gllerra -ou merCante, pode testar __ perante 

o comand~te, em presença de d'uas testemunhas~ por forma quE 
corresponda ao testamento pÚblíêó" áü ao cerrado. 

c Parágrafo Único. õ" regis_tro do testamento será 

feita no diário de bordo. 

Art. 1.915. Quem estiver em viagem, a bordo de 

aeronave mil.itar ou comercial, p6de--·f€star perante pessoa 

designadã pelo -comandante, observado o disposto no artigo 

anterior. 

Art. 1.916. O testamento marítimo oU aeronâut.f. 

co· ficará sol:l a guarda do comandante, que o entregará ãs aE: 
toridades administrativas do primeiro porto ou aeroporto n_.! 

cional, contra recibo averbado no diário de bordo. 

- -- -Art. 1. 917. Caducará ·o testamento- riiari't:i,mo, ou 

aeronáutico, se o teStador> não morrér na viagem, nem nãs 

tr~s meses subseqUentes ao seu desembarque em terra, onde 

possa fazer; na forma ord~â~ia·, outro testamento. 

Art. 1.918":---Não" valerá o -te"stamenio marítimo , 

bem- que feito no c_ur_S_Q_d~ uma-~iO:.!!!:-~·- s_e, ao tempo em que se 

fez, o navio estava em porto, onde 6 testador pudesSe de~e_p 

barcar, e testar n~- forma ordinária. 

Sêção ÍI 

Do testamento militar 

.Ar>t. 1.919. -0 i.e~ta.rnento dos mil~t"à.res :e· ~is 
pessoas a serviço das "ForçaS -Ãrrná:dàS--em ~ãmpanha, _. deJ:ltró do 

País ou· fora 'dele, ás sim "Como em Pr~çêf sitiada, ou G.ué -eSt~ 
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jade comunicações cortadas, poderá -razer-se, :n§o havendo_~ 

ficial pÚblico, ante duas testemunhas, ou t-rês, $e o teSta

dor não- puder, ou não souber assinar, caso em que ass_inarã 

por ele a terceira. 

§ 1 <? Se o testador pertencer a cor<po ou seoão 

de corpo destacado, o testamento serâ escrito pelO respect.!_ 

vo comandante, ainda que oficial inferiOr. 

§ 29 Se o testador estiver em tratamento ho h2..s 

pital, o testamento será escrito pelo -res-p-ectivo oficial de 

saúde, ou pelo diretor do estabelecim_ento. 

§ 39 Se o testador for o oficial mais graduado, 

o testamento será escrito por aquele- qUe--OSUbstituir. 

Art. 1.920. Se o_ testador s_Oub_ér escrever, po

derá fazer o testamento de seu punho, contarito que o date e 
assine por extenso, e o apresente aberto ou ·cerrado,na pr~ 

sença de duas testemunhas ao auditor, ou ao oficial ·de p~ 

tente, que lhe faça as vezes neste mister. 

Parágrafo ún1co. O auditor, ou-oficial, a quem 

o testamento se apresente, notará, em qualquer parte dele,o 

lugar, dia, mês e ano, em qUe lhe for aPreSentado. Esta n~ 

ta será assinada por ele e pelas- ditaS teStemunhas. 

Art. _1.921. Caduca o testamento militar, desde 

que, depois dele, o testador esteja, três meses seguidos,em 
lugar onde possa testar na forma ordinária, Salvo se 

testamento apresentar as solenidades prescritas no parágra

fo único do artigo antecedente. 

Art. 1_.922. As pessoas designadas no art.l.919, 

estando empenhadas em combate, ou feridas, podem testar nu!!. 

cupativamente, confiando a sua Úl tirna vont.,_de a duas teste-

munhas. 

Parágrafo único. Não terã:, porém, efeito esse 

testamento, se o t~stador não morrer na guerra, ou conVale~ 

cer do ferimento~ 

CAP!TULO VI 

DAS DISPOSIÇOES TESTAMENT~RIAS 

Art. 1.923. -A nomeação de neràeiro, ou le_gatá

rio, pode fazer-se pura e simplesmente, sob condição, para 

certo fim ou modo, ou por 'certo motivo. 

Art. 1.924; A designação do tempo em que .deva 

começar ou cessar o direito do herdeiro, salvo nas disposi

çÕes fideicomissárias,- ter:..se-ã por não escrita. 

Art. 1.925. Quando a cláUsula ~estament~ria for 

suscetível de interpretações diferentes, prevalecerá a que 

melhor assegure a observância da vontade do testador. 

Art. 1.926. t nula a di_sposição: 

- Que institua herdeiro, ·ou l_egatário, sob 

a condioão captatÕr>ia de que este disponha, também por tes

tamento, em benefício do testador, ou de :!;erc'?'iro. 

II - Que se refira a pessoa incerta, cuja ide!!_ 

tidade se não poSsa averiguar. 

t:tr' - Que favoreça a pessoa ince_rta, cometendo a 

determinação de sua identidade a _terceiro. 

IV - Que deixe a arbítrio do herdeiro, ou de 

outrem, fixar o valor do legado. 

V - Que favoreça as pessoas a que se referem 

os arts. l.--825---e- 1.826. 

Art. 1.927. Valerá, porém, a disposição: 

- Em favor de pessoa incerta que deva ser- d~ 

terminada por terceiro, dentre duas ou mais pesso,;;; mencion~ 
das pelo testador, ou pertencentes a uma família, ou a 

corpo coletivo, ou a um estabelecimento· por ele designado. 

II - Em remuneraçãO de serviços prestàdos ao t~ 

tador, por _ocasião da- mOléstia de que falec~u, ainda que f_! 

que ao arbi'!=rio -~o h~;rodeiro, ou de outrem, determinar o va

lor do legado. 

Art. 1_.928. A disposição geral _em favor dos :i?..2_ 

bres, dos estabe_lecimentos particulares de car>idade, ou dos 

de assistência pÚbl:Íca, enteride:r-se-â relativa aos pobres do 

lugar· do domicíliO-do testador ao -tempo de sua morte, ou dos 

estabelecimentos aí. si tos, Salvo se manifestamente constar 

que tinha em mente beneficiar os de outra localidade. 

Parágrafo úriico. Nestes casos, as instituioões 

particulares pr>eferirão sempr>e ãs pÚblicas. 

Art. 1.929. O erro na designação da _pessoa do 

herdeiro, do legatário, ou da- Coisa legada anula a disposi -

oão, Salvo se, pelto conteXto--do testamento, por> outros docu

mentos, ou por fatos inequívocos, se puder identificar> a pe2_ 

soa ou coisa, ã que o testador queria referir-se. 

Art.l.930. Se o testamento nOmear dois ou mais 

herdeiros, sem discriminar> a parte- de cada um, partilhar-se

á por igual, entre todos, a_ porção disponivel do testador. 

Art. 1. 931. Se o testador nomear cer-tos herdei_ 

ros individualmente, e outros colet!vamente, a herança será 

dividida em tantas quotas, quantos forem os indivÍduos e os 

grupos designados. 

Art. 1.932. Se forem determinadas as quotas de 

cada herdeiro; e não· ahSõtrverem toda a herança, o rernanes -

cente pertencerá aoS herdeiros legítimos, segundo a ordem da 

vocaçãO hereditária. 

Art. 1. 933. Se forem determinados os quinhões 

de uns e não os de outros herdeiros, quinhoar-se-á distrib!!l 

damente,- por igual, a estes Úl times o que restar, depois de 

completas as porções hereditárias dos primeiros. 

Art. 1.934. Dispondo o testador que não caiba 

ao herdeiro instituído certo e determinado objeto, dentre os 

da herança , tocará ele aos herdeiros legítimos. 

-Ai•t-: -1.935. São anuláveis as disposições test~ 

mentárias inquinadas_ de erro, dolo, ou coação. 

Parágrafo único. -Extingue-se em quatro anos o 

direito de anular a disposição, contados de quando o inte -

ressado_ tiver conhecimento do _yício. 

Art~ 1.936. A ineficáCia de uma disposioão te2,. 

tamentária importa a das outras que, sem aquela, não teriam 

sido determinadas_ pelo testador. 

Art. 1. 937. A cláusula de inalienabilidade, i.!! 
posta aos bens pelo doador ou testador, implica incomunica

bilidade e impenhorabilidade. 

Parigrafo único. No caso de desapropriaoão de 

bens clausulados, ou de sua alienação, por conveniência ec.2. 

nômica do donatário ou do herdeiro, mediante autorização j!:!_ 

dicial, o produto da venda converter-se-á em outros bens,s.2. 

bre ~s quais incidirãc_> as restriçõ~s apostas aos primeiros. 

CAP!TULO VII 

DOS LEG.l'J)OS 

SeçãO r 
Disposições gerais 

-Art. l. 938. t_ ineficaz o legado de coisa certa 

que não pertença ao ~C::~tador- no momento da abertura da su -
~ ~ 

cessão. 

Art. 1.939. Se--o testãdor ordenar que o herde_! 

ro, ou legatário, entregUe dãisa de sua propriedade a ou

tJ:>em, não o cuni:Prindo ele, entender-se-á que renunciou a h~ 

rança, ou o legado. 
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Art. 1.940. Se tão-somente em parte pertencer 

ao testador, ou, no caso do artigo antecedente, ao herdeiro, 

ou ao legatário, a coisa legada, sô qUantO a e·s-sa parte va

lerá o legado. 

Art. 1. 941.- Se o legado_ for de coisa que se d~ 
termine pelo gênero, será o mesmo cumprido, ainda que tal 

coisa não existe entre os bens deixados pelo _testador. 

Art. 1.9112. Se o testador legar co"ísa sua, siE_ 

gulari:zando---a, só terâ"E!ficácia o legado,- se, ao_ tempo, do 

seu falecimento, ela se achava entre os bens da heranç~:Se, 

t~orém~ a coisa iegada eXistir entre os bens do testador,mas 

em quantidade inferior ã âo leg-~do, este será- efíc·az apenas 

quanto à existente. 

Art. 1. 943. O legado de coisa cftie --deva encon -

trar-se em determinado luga-r só terá eficácia se nele for 

achada, salvo se removida a titulo transitório. 

Art. 1.944. O legado de crédít6, ou de quita -

cão de divida, terá eficácia tão:..somente até a· iffiport~n~i~ 
desta, ou daquele, ao tempo da morte do testador. 

§ 19 Cumpre-se este legado, entregando o her

deiro ao legatário o "títUlO i->espectivo. 

!9 2Q :Este legado não compreende as dfvidâs I'o~ 
teriores ã data do testamento, 

Art. 1.945. Não o declarando expressamente 

testador, não se reputará compensaoão da sua dívida o lega

do que ele faça ao credor. Subsistirá do mesmo modo int.e -
gralmente esse le_gado, se a dfvida lhe foi posteriOr, e 

testador a solveu antes de morrer. 

Ar>t. 1. 946. O l.e"g"ado- de alimEiri1:6s abrange 

sustento, a cura, o vestuário e a casa, enquanto o lega tá ::.. 
rio v~ver, além da educac;ão~ se ele for menor.--

Art. 1.947. O legado de usufruto, sem fixaç-ão 

de tempo, entende-se deixado ao legatário por toda a s-ua v_! 

da. 

Ar>t. 1.948. Se aquele que legar um J:móvel lhe 

ajuntar depois· novas aquisioões, estas, ainda que oontiguas, 

não se c.ompreendem no legado, salvo expressa .. deC:lâfiacãO em 

contrário do testador. 

Parágrafo Único. Não se aplica o disposto nes

te artigo ãs benfeitorias necessát'ias, úteis oú voluP1:Uâ"rias 

feitas no prédio legado~ 

Seção II 

Dos efeitos do leáado- e do seu pagamento 

Art. 1.949. Desde a abertura da sucessão, pe!. 

tence ao legatário a coiSa certa, existente nO acervO-, salvo 

se o 'legado estiver sob condição suspensiva. 

§ 19 Não se lhe defere, porém, de imediato, 

posse da coisa, nem nela pode eJ.e entrar por au'tOi'idade pró-

pria. 

§ 29 O J.egado de coisa certa, existente na h~ 

ranca, transfere também ao legatário os frutós que produzir, 

desde a mot>te do testador, exceto se dependente de condic;ão_ 

suspensiva, ou de termo inicial. 

Art. 1.950. -o direito de pedir o legado não se 

exercerá, enquanto se litigue sobre a validad-e dO -testam.erLtO, 

e, nos legados condicionais, oü a praZO, énC[uanto penda 

condioão, ou o prazo se não venca. 

Art. 1.95J.. O l.egado em dinheiro só vence--juros 

desde o dia em que se constituir em mora a pessoa obrigada a 
prestá--lo • 

Art. 1. 952. se o legado Consist-ir em renda vi-

-:alicia, ou pensão periódica~ esta, ou aquela, correrá da 

mor!e do testador. 

Ar>t. 1.953. Se o legado for> de quantidades: 

tas, em prestações periÓdica~-~ datará da morte do testador o 

primeiro período, e o legatário terá direito a cada pres_!a 

~-ãõ"' -uma ~ez enoetadõ cada um dos perÍodos sucessivos, ai~ 
da que antes do termo dele ven"ha a falecer .. 

Art. 1.954-. Sendo periódicas as prestações,sô 

no termo de cada período se poderão exigir. 

Pa-rág-rafo único. Se, "porém, forem deixadas a 

titulo de alimentos, pagar-se-ão no começo-- de cada período, 

sempre que o contrário não disponha o testador. 

--~t. 1.955. Se o _legado consiste em coisa d_! 

terminada p_elo g~nero, ao herdeiro tocará escolhê-la ,guar

dando, porêm, o meio termo entre as congêneres da melhor e 

pior qualidade, 

Art. J..956~ A mesma regra_observar-se-á, qua!!_ 

do a escolha for deixada a arbÍtrio de terceiro; e, se e~ 

te a não _quiser, ou não puder exercer, ao juiz competirá~ 

z-ê:...la, guardado o disposto no artigO anterior,última paE 

te. 

Art. L957. se a opção ·fOi deixada ao legatá

rio, este poderá e~ool:her; d-o g·êné);'IO determinado~ a melhor 

coisa que nouver na herança; e, se nesta não existir oo_! 

sa de tal_ gêriero • dar.:..lhe-ã de OUtra oongênere o herdeiro, 

observada a disposiçãO" -dO art-: -1.955, última parte. 

Art. 1.958. No ~egado alternativo, presume-se 

deixada ao herdeiro a opcão. 

Art. 1.959. Se o herdeiro, oU--legatário, 

quem couber a opção, falecer antes de exercê-la, passará~ 

te poder aos seus herdeiros. 

A:Ft. 1.9-60~ NÕ silêncio do testainento, o cu.!!!: 

primento dos _legados i:ncumb~ _aos herdeiros e, não os haVC!!_ 

do, aos legatários, na ·pl->oporcãO do que herdaram. 

Parágrafo único. Este ~noargo, porém, não ·have!!. 

_do disposioão test.3.meniá:da em contrário, caberá tão-só 

l)erdeiro, ou legatário, incumbido pelo t-estador da execução 

do legado. Quando indio'ªdos mais de um, os onerados dividi

_rão entre si o ônus, na propor-cão do que reç;ebam da heranoa. 

Art. 1. 9 61. Se algum legado consistir em coisa 

.. pertencente a herdeiro ou legatário_ (art.l.939), só a ele 

incumbirá cumpri-lo, com regresso contra _os cc-herdeiros, p~ 

la quot.:i de cada wn, salvo se o contrário expressamente di! 

por o testador. 

Art. 1. 9 6 2. As despesas e os riscos da entrega 

do legado correm· por conta do legatário, -se não ~dispuser d~ 

vérsamente. o testador. 

Art. l. 9 63, A coisa legada entregar-se-á, 

seus acessórios, no lugar _e eStado em que se achava ao fale

cer o testador, passando ao_ legatário com todos os encargos, 

que a onerarem. 

Art. 1.964. Ao le&atário, nOS iegados com eno~ 

go~- se aplica o dispO-sto neste Código quanto às doações de _! 

gual natureza. 

Seção III. 

Da caducidade dos legados 

Art. 1.965. Caducal:'ã o leg"ado-: 

I - Se, depois do testamento, o testador mod.f. 

ficar a coisa legada, ao ponto de já não ter a forma, 

lhe caber a denominacãO,- que ·posSula-; 

II - Se o -testã.dor alienar, por qualquer t!-
tulo, no todo, ou em parte, a _coisa legada. Em tal caso,o.!_ 

ducarâ o legado, até onde ela deixou de pertencer ao testa

dor. 
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III - Se a coisa perecer ou for evicta,. vivo 

ou morto o testador, sem culpa do he!'deiro, ou legatá!'io,i!! 

cumbido. do seu_ cumprimento. 

IV - Se _o legatário for excluÍdo da suces$:3:o, 

nos termos do art. 1.837. 

V - Se o legatário falecer antes do testa -

dor. 

Art. 1.966. Se o legado for de duas ou mais 

coisas alternativamente, e algumas delas perecerem, subsis

tirá quanto às- restantes. Perecendo parte de urna, valerá, 

quanto ao seu remanescente, o legado. 

CAPITULO VIII 

DO DIREITO DE ACRESCER ENTRE HERDEIROS E LEGATÁRIOS 

Art. 1. 967. Quando vários herdeiros, pela me~ 

ma disposição teStamentária, forem conjuntamente chamados à 
herança em quinhÕes não -determinados, e qua~qlier deles não 

puder ou não quiser aceitá-la, a sua parte -acrescerá ã dos

cc-herdeiros, salvo o direito do _substi_tuto. 

Art. 1.968. O direito de acrescer co1npetirá,~ 

bêm, aos cc-legatários, quando nomeados conjuntamente a re~ 

peito de uma sô coisa, determinada e cérta;- ou quando o- ob

jeto do legado não: puder ser dividido sem risCo de desvalo

rização. 

Art. 1. 969. Se um dos cc-herdeiros, ou ·ca'-leg~ 

tãrios, nas condições do artigo antecedente, morrer antes do 

testador; se renunciar __ a herança ou legadO, ou destes for> 

excluÍdo, e bem assim se a condiçãõ, sob a: i:fual foi inst_i -

tuido, não se verificar, "acrescerá o Seu 4tilithão, salvo o 

direito do substituto ã pal'te dos cc-herdeiros ou co-legat~ 

rios conjuntos. 

Parágrafo Único. Os co-herdéiros, ou co..;.le-gat~ 

rios, a quem acresceu o quinhão do que não quis ou não pôde 

suceder, ficam sujeitos às obri"gações-óu encargos·q:ue o_ on~ 

Art. 1.970. Quando não se efe-tua o direito de 

ac_rescer, transmite-se aos herdeiros leg:i:timos a quota vaga 

do nomeado. 

Parágrafo único·. Não"-existindõ·,- ·porém, o dire_! 

to de acrescer entre os cc-legatários, a ·quota do que fa1_ 

tar acresce ao herdeiro, ou legatário, inctiiilbfà.O de--satisf~ 

zer esse legado, ou a t_o_dos os herdeir-os, na proporção dos 

seus quinhões, se o legado se deduziu da herança. 

Art. 1.971. Não pode o beneiiC'iái>io -do -,icrés-C.f 

mo repudiá-lo separadamente da herança ou· ·regaâo que · -lhe 

caiba, salvo se o- a-créscimo Comporte encargos eSj:leciais i_!!! 

postos pelo testador; cas_o em que, uma v·ez:- repudiado, r~ 

verte o acréscimo para a pessoa a favo-r de quem os encargos 

foram instituídos. 

.A:rt. 1.972. Legado um só usufruto conjuntamen

te a duas ou mais pessoas, a parte de que faltar acresce aos 

cc-legatários. 

Parágrafo único. Se, porém, não houver c-onjun

ção entre os cc-legatários, ou se, ape.sar-··ae cori3uiitos, só 

lhes foi legada certa parte do usufruto, consolidar-se- ão 

na propriedade as quotas dos que faltarem, ã medida que e

les forem faltando. 

CAPITULO IX 

DAS SUBSTITUI COES 

Secão I 

Da substituição vulgar> e da r>ecíproca 

Art. 1.973. O testador pode substituir .outra 

:Ressoa ao herdeiro, ou legatário, nomeado, para o caso de 

um ou outro não quere!' ou não poder aceitar a herança, -ou 

o legado. Presume-se que a_ substituição foi determinada 12....a 

ra as duas alternativas, ainda que o testador só a uma se 

refira. 

Art. 1.974. Taffibém lhe é lÍcito subst_ituir nuj: 

t-ãs pessoas a urna só, ·ou vice-versa, e ainda substituir com 

recipro-cidade ou sem ela. 

Art. 1.975. O substituto fica sujeito à cO!}_ 

dicão o_u "encargo iinpoSt_os ao substitUÍdo, quando não for 

diversa a intenção manifestada pelá- testador, ou não resu!_ 

tar- outra cois_a da natureza da condição, ou do encargO. 

Art. 1.976._ Se, entre muit_os cc-herdeiros ou 

legatários de partes de:siguais, for estabelecida substitu! 

-cão recíproca, a proporção ·dos quinhÕes, fixada na primei

ra disposição, entender-se-á mantida na segunda. Se, po

rém, com as outras, anteriormente nomeadas, for incluída 

mais alguma pessoa na substituição, o quinhão vago perten

cerá em partes iguais aos sub-stitUtos. 

Seção II 

Da substituição fideicomissária 

Art. 1.977. Pode tarrlbém o testador instituir 

herdeiros ou legatários, estabelecendo que, por ocasião de 

sua morte, a herança o_u o legado se transmita ao fiduciá -

rio, resolvendo-se, porém, o direito deste, por sua morte, 

a_certo-tempo, ou sob certa c-ondição, em favor de outrem , 

que se qualifica de fideicomissãrio. 

Art. 1.97_8._ A substituição fideicomissária s2. 

mente se pérmite em favor dos não concebidos ao tempo da 

inerte do t.es_tador. 

Parágrafo único. Se, ao tempo da morte do tes 

tador, já houver nascido o Íideicomissário, adquirirá eiit; 

a propriedade dos bens !idéicometiãoS., convertendo-se erri 

usufruto o direito do fiduciário. 

Art. 1.979. O fiduciáriO tem a propriedade da 

herança ou legado, mas restrita e resolúvel. 

Parãgrafo único. ~ obrigado, porém, a prece -

der ao inventário dos bens gravados, e, Se lho exigir o f_f 

-deicomissãrio, a preStar cauÇão de .reStituÍ-los. 

.A:rt. 1.980. Salvo disposição ein cõntrâr>io do 

testador, se o fiduciário renunciar a herança ou o legado, 

defere-se o Poder de ·aceitar ao fideiComissârio. 

Art_. 1.981. O fideicoiniSsâriO pod8-reriunciar 

a herança-Ou o iegad6, e, neste Cas·o, o fideicomisso cadU

cã, deiXando âe_sér réSo_l_Úv-el a--propriedade d,o fiduciário, 

se não houver disposição- contrária do testador. 

Art. 1.98-2. Se o fideicomiss_ário aceitar a he

rança -ou o legado, terá â"i-reit-o ã parte que; ao--fiduciãrfo, ~ 

éi'll" qualquer tempo acrescer. 

Art-õ- 1. 983. O _gi_q.e_~comissári_o responde pelos··

encargos da __!l.~ran~__5!_ue ainda r>estarem, quando vier ã Suce2,_ 

são. 

Art. 1.984. C~duca o fideicomisso, se o fidei

comissãrio llforrer antes _do fiduciário, ou antes de realizar 

-se a_condiç,ão resolutõria do direito· deste Último. Neste 

caso, a propriedade consolida-se no fiduciário nos tesmos 

do art. 1.981. 

Art. 1.98"5: São mitos os fideicoinissos· -além· dô"'-'

segundo grau. 

Art. 1.9~6~ A nulidade da substituição ilegal 

não prejudica a institl,licão, que valerá sem o encai-go r>eso

lutório. 
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CA?tTULO' X 

DA DESERDAÇÃO 

Art. 1.987. Os herdeiros necessâ:t'los podem ser 

privados de sua legi'timã., ou deserdados, em todos os casos 

em que podem ser excluidos da sucessão. 

Art. 1. 9.-8-8. Além das causas menciOriadas no art. 

l. 837, autorizam a deserdação dos deScendentes por seus a~ 

C!endentes: 

- Ofensas fÍsicas. 

II -_Inj-Úria grave. 

IIT - Relações ilícitas com a -madrasta, ou o 

padrasto. 

IV - Desamparo do ascendente em alienação me!! 

tal ou grave enfermidade. 

Art. 1. 98_9. Sernelhantemente, alêm das causas ~ 

numeradas no art. 1.837, autorizam a deserdação dos ascen -

dentes pelos descendentes: 

- Ofensas fÍsicas. 

IT - ·rnjúria grave. 

III - RelaçÕes ilicitas com a mulher do filho 

ou neto, ou com o mar-ido da filha ou neta. 

IV - Desamparo do filho ou neto em alienação 

mental ou grave enfermidade. 

Art. 1.990. A d-es-erdação só pOde ser ordenada 

em testamento, com expressa decla.raçio de causa. 

Ar>t. 1. 991. Ao her-deiro instituído: ou aquele 

a quem aproveite a deserdacão, in-cumbe provar a veracidade 

da causa alegada pelo testador. 

Parágr-afo Único. O direi"to -de prOvár a causa 

da deserdação extingue-se no prazo de quatro anos, ·a contar 

da data da abertura do testamento. 

CAP!TULO XI 

DA REDUÇÃO DAS DISPOSIÇOES TESTAMENTÁRIAS 

Art. 1.992. Quando o testador só em parte di~ 

puser da quota hereditária disponíve-l, o ·remaneS_CE!nt:e peE_ 

tencerâ aos-herdeiros legítimos. 

Art. 1. 9 93. As disposições, que excederem a 

parte disponfvel, reduZir-se-ão aos limites dela, d€.- confo!: 

midade com o disposto nos parágrafos seguinte-s. 

§ 1!2 Em se verificando excederem as disposiçõe~ 

testamentárias a porção disponível, serão propOrcionalrriEiii.te -

reduzidas as quotas do her-deiro ou herdeiros- instituídos, !! 
tê onde baste, e, não bastando, também os legãdos, na pro -

porção do seu valor. 

§ 2!2 Se o testador, prevenindo o caso, dispu -

ser que se inteirem-, de pr-eferência, certos herdeiros e le

gatários, a redução-'faJ:.-se-á nos outros qul.nhõss ou legados, 

observando-se, a seu respeito, a ordem estabelecida no par~ 

grafo anterior. 

Art. 1. 994. Quando consistir em prédio- diVisí

vel o legado sujeito a redução, !ar-se-á esta, dívid1.ndo- o 

proporcionalmente. 

§ H Se não for possivel a diyisão---; e o exCes
so do legado montar a mais de um quarto do valor do prédio, 

o legatário deixará inteiro ná he:r-ança o imóvel legado~ f! 
cando com o direito de ped.ir aos her"ô€:T:r>Os- o vã.lor que CO,!! 

ber na parte dispon!vel. Se o excesso não fOr-de mais de 

um quarto, aos herdeiros torná-lo-á em dfnheiro o legatário, 

que ficará com o prédio. 

§ 29 Se o legatário for ao mesmo tempo herdei

ro necessário, poderá inteirar sua legítima no mesmo imóvel, 

de preferência aos oUtro~, sempre que elii ·e a· pãrte subsiS

tente do legado lhe absorverem o valor. 

CAP!TU:LO XII 

DA REVOGAÇÃO DO TE-sTAMENTO 

Art. 1.995. O :t_estamento pode ser revogado pe

lo-mesmo ~~do e forma por que pode ser feito. 

ru:t. 1.996~ A vevogação do tes-tamento pode ser 

total ou parcial. 

Parágrafo único. Se a reVogaÇãO" for parcial,ou 

se o testamento posterior não -contiver clát.isulã révogatória 

expressa, o anterior subsiste em tudo que não for contrár>i.o 

ao posterior. 

Art. -i. 9!Í7. A revogação p"r-oduzirá seus efeitos, 

ainda quando o testamento, que a encer-ra, caduque por excl.!:!_' 

são, inC-apacidade~ OÚ renúncia dO herdeiro, nele nomeado 

mas não valerá, se o tes-tarriento reVogatór.io for anulado por 

.omissão ou infraçãO de solenidades essenciais, ou por vÍcios 

intr!nsecos. 

Art. 1.998. O testamento cerradç. que o testada

abrir -ou dilacerar, ou for aberto ou dilacerado com seu co!! 

sentimento, haver-se-ã corno revogado. 

CAP!TULO XIII 

DO ROMPIMENTO DO TESTAMENTO 

Art. 1. 999. Sobrevindo descendente s_uscessíve1 

ao testador, que o não tinha, ou não o conhe"cia, quando te~ 

tau, rompE!- se o testamento em tod.is as sua.s disposições, -se 

esse descendente sobreviver ao testador. 

Art. 2.000. Rompe-se também o testamento feito 

na ignoiânCia de existir!'!rn outros herdeiros necessários. 

Ar>t. 2.001. Não se rompe, porêffi, o téstamEülto, 

se o testador dispuser da sua metade, não contemplando os 

herdeiros necessários, de cuja existência saiba, ou quando 

os exclua dessa parte. 

CAP!TULO XIV 

DO TESTAMENTEIRO 

Art. 2.002. d testador pode nomear um ou mais 

testamenteiros, conjuntos ou separados, para lhe darem cum 

primento ãs disposições de Úl tiina vontade. -

Art. 2.003. O testador pode também conceder ao 

testamenteir-o a posse e a administração da herança, ou de 

parte dela, não havendo cônjuge ou herdeiros necessári.os. 

Parágrafo ÚnicO. Qual.quer herdei~o pode, entr~ 
tanto, requerer partilha imediata, ou devolução da herança, 

habilitando o testamenteiro com os meios necessários para o 

cumprimento dos legados, ou dando caução de pY.está-los. 

Art. 2.004. TendO-o testamenteiro a posse e a 

administraÇão doS ·beris, incumbe-lhe requerer inventário 

cu~pr>ir o testamento. 

Art. 2.005. O testamenteiro nomeado, ou qual

quer parte interessada, pode requerer, assim como o juiz po 

-de ordenar>, de ofício, ao det~ntor do testamento que o lev; 

a registro. 

Art. 2.006. O testamenteiro é obrigado a cum

prir- -as -disposições testamentárias • no prazo marcado pelo 

testador, e a dar contas do que recebeu e despendeu, sub -

sistindo sua responsabilidade enquanto durar a execução do 

testamento. 

Art. 2".007. CÕmpet-e ao testamenteiro~ com 

concurso--do inv--entariante e dos herdeiros institu:Ídos, ou 

sem ele, defender a validade do testamento. 
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Art. 2. OOB. Além das _atribuiço-Ões exaradas nos 

artigos anteriores, terá o testamenteiro as que lhe c_onfe

rir o testador, nos limites da leL 

Art. 2.009. Não concedendo o testador prazo 

maior, cumprirá o testamenteiro- o testamento e presta:rã' OO,.!L 

tas no lapso de seis meses, contado da aceitação da testa

mentaria. 

Parágrafo Único. POde esse prazo prorrogar>-se, 

porém, ocorr>endo motivo cabal. 

Art. 2.010. Na falta de testamenteiro nomeado 

pelo testador, a execução- testam.iri.tária ··compete a um dos 

cônjuges, e, em falta destes, ao her>deirci nomeado pelo 

juiz. 

Art. 2.011. O encargo---da testamentaria não se 

transmite aos herdeiros do testamenteir>o, nem é delegável. 

Mas o testamenteir>o pode fazer-se representar em juízo· 

fora dele, mediante mandatário com poderes espeeiais. 

Art. 2. 012 ~ Havendo simultaneamente mais de um 

testamenteiro, que tenha aceitado o cargo, pOdei>â cada 

qual exer>cê-lo, em falta dos outr>os. Mas todos ficam sol! 

dariamente obrigados a dar conta dos bens, que lhes forem 

confiados, salvo se cada um tiver, pe!o tes-tamento, fun

ções distintas, e a elas se limitar. 

Art. 2. 013. Salvo disposição testamentária- em 

contrário, o testamenteiro, que não s'eja herdel.ro ou lega

tário, terá d-ireito a um prêmio, que, se o_ testador> o não 

houver> taxado, será de um a cinco por> centO, arbitr>ado pe

lo juiz, sobr>e a herança líquida, conf_orme a impor>tância i_e 

la, e a maior ou menor dificuldade na execução -dO testame!!_ 

to. 

Par>ágr>afo único. O prêmio, B.S~Sim ar>hitr>ado,s~ 

rá pago ã conta da par>te disponível, quando houver> herdei

ro necessâr>io. 

Art. 2. 014. O her>dei.ro ou ~egatãrio, nomeado 

testamenteiro, pod.er>á preferir> o prêmiO ã h'erança ou-- ã:O 1~ 

gado. 

Art. 2. 015. Reverterá ã~ herança o prêmio, qUe 

o testamenteiro perder, por s-E!r> -removido, ou não ter cum -

pr>ido o testamento. 

Art. 2.016. Se o testador> tiver dist:r>ibuídci~ 

da a herança em legados, exercer>á o -testamenteiro as fu!!_ 

cões de inventariante. 

TfTULO IV 

DO INVENTÁRIO E PARTILHA 

CAP!TULO I 

DO INVENTÁRIO 

Art. 2. 017. Desde a assinatur>a do comp!'Omisso 

atê a homologação da partilha, a administr>acão -da heran-ça 

será exer>cida pelo irivêntariante. 

CAP!TULO II 

DOS S'ONEGADOS 

Art. 2.018. O herdeiro, que sonegar bens da 

herança,- não os descrevendo no inventâ:r'ío, guarido estejam 

em seu poder, ou, com- ciência sua, no de outrem, ou que os 

omitir> na colaçãO, a -quei os deva levar>, ou o que deixar> de 

r>estituí-los, perderá o dir>eito, que sobre- eles lhe cabia. 

Art. 2.019. Além da pena c-orrrinada -n,v-=artígo 

antecedente, se o sonegador for o próprio inventariante,r~ 

mover-se-á, em se provando a sonegação·; ou negando ele -a ~ 

xistência dos bens, quando indicados. 

Art. 2,020. A pena de sonegados só se pode r~ 

querer e impor em acão, movida pel_os herdeiros, ou pelos 

credores da herança. 

Parágrafo únLco. A sentença que se proferir ra 

ação de sonegados, movida por qual_quer dos herdeiros, 

credores, aproveit_a aos demais iriteres_sados. 

Art. 2. 021. Se não se restituírem os bens S.Q. 

negados, por já os não ter o sonegador em seu poder, paga

gará ele a importância dos valores, que ocul teu, mais as 

perdas e danos. 

Art. 2.022. SÓ se pode argUir de sonegação o 

inventariante depois de encerrada a de-scrição dos bens, com 

a dec~araç:ão, por ele feita, de não existirem outros pOr· i.§. 
ventariar e partir, e o herdeiro, depois de declarar no i!!. 

ve~tári_o que os não pÕSsuL 

Art. 2.-023. A :herança responde pelo pagamento 

das dívidas do falecido; mas, feita a partilha, só- respon

dem os herdeiros, cada qual em proporção da par>te, que 

herança lhe coube. 
§ 1Q Quando, antes da par>tilha, for requerido 

nO inventário o pagamento de" d:!vidas constantes de documen

tos~ r>evestidos de formalidades legais, constituindo prova 

bastante da obrigação, e· hoUVer' impugnação, que se não fun

de na alegação de pagamento, acompanhada de pr>ova valiosa ,o 

:-juiz_ mandará reservar, em poder do inventariante, bens suf! 

cientes para solução dO- débito, sobre os quais venha a r~ 

cair oportunamente a execução. 

§ _29 No caso figurado no parágrafo antecedente, 

o credor será obrigado a iniciar> a ação de cobr>ança dentr>o 

no pr>azo de trin:ta dias, sob pena de se tor>nar> de nenhum ~ 

feito a providência- indicada-. 

Art. 2.024-. A_s deSpesas funer>ár>ias, haja ou 

não herdeiros-legítimos, sair>ão do monte da herança. Mas 

as de sufrágios por alma do finado só obr>igar>io a: herànça ~ 

quand_o orde'riádas em testamento ou codicilo. 

Art. 2.025. Sempre que houver> ação regressiva 

de uns contr>a outros her>deiros, a parte do cc-herdeiro in

solvente dividir-se-i em propor;;:ão entr>e os demais. 

Art. 2. 01'6. Os legatários e credores da heran

ça podem exigir> que do patr>imônio do falecido se discr>imine 

o do her>deiro, e,_ em concurs-o· com os credor>es deste, 

-lhe-ão prefer>idos no pagamento. 

Art. 2.027. Se o herdeiro for devedor> ao espó

lio, süa d:!vida será partilhada igualmente entr>e todos, sa!_ 

vo se a maior>ia- consentir que o débito seja imputado intei

ramente no quinhão do devedor>, 

CAP!TULO IV 

DA COLAÇÃO 

Art. 2.028. Os descendentes, que concoi>r>er>em ã 
sucessão do asciEmdent'e comum, são obrigados, para igualar> as 
legítimas, a conferir o valor' das doacões· que dele em vida 

rêcebe:r>am, sob pena de sonegação. 

Parágrafo Único. Para cálculo da legi'tima, o 

valor dos bens conferidos é computado na pãr>te indisp-dnível, 

sem aumentar a disponível. 

-Art. 2.029. A colacão tem por fim igualar, na 

proporção estabe~ecida neste CÓdigo, as legítimas dos des -

cendentes e do cônjuge sobrevivente, obr>igando também os d2, 

natários que, ao_ tempo do falecimento do doador, j.i não po~ 

suirem os bens doados. 

Parágr>afo único. Se, computados os val_ores das 

doações feitas em adiantamento .de legítima, não houver> no --i' 
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cervo bens suficientes para igular as legítimas dos desc;en

dentes e do cônjuge, os bens assim doados serão conferidos 

em espécie, ou, qulllldo deles jâ não disponha o _donatário, p~ 
lo seu valor ao tempo da liberalidade. 

Art. 2.030. o valor cfe colã-oão dOs bens doadOs 

será aquele, certo-·ou estimativo; qUe -lhes atribu.fr o ato de 

1 ibera! idade. 

§ 19 Se -do ato de doação não ·con-Star valor cer

to, nem houver estimacão fe_ita naquela êpoca, ciS-beris serão 

confer-idos na partilha pelo que então se caJ.cular valessem ao 

tempo da 1 ibera! idade. 

§ 29 SÓ o valOr dos bens doados entrará em ccil~ 

oão; não assim o· das benfeitorias acrescidas, as quais peE_ 

tencerão ao herdeiro donatário 1 corTendo tamDêffi-·Por -conta d~ 
te os rendimentos ou lucros, assim como- os à.a.nOS- e--perdas que 

eles sofrerem. 

Art. 2.031. São dispensados da colação as do~ 

ções que o doador dE:terminar saiam da parte disponível, con

tanto que não a excedam, computado o seu va:lor ao tempo da 

doação. 

P.irágrafo Único. PreSume--se ·impUfad.i na parte 

disponível- a· liberalidade feita a descendente que, ao tempo 

do ato, não seria chamado ã sucessão na qualídade de herdei

ro ne-cessário. 

Art. 2.032. A dispensa da colação pode- -Ser o~ 

torgada pelo doador em testamento, ou no próprio títuJ.o de 

liberalidade. 

Art. 2. 033. São sujeitas a redução as doaÇÕes 

em que se apurar excesso· quanto ao que o doador poderia di~ 

por, no momento da liberalidade. 

§ 19 O excesso será apur'ado cOm base 

que os bens doados tinham, na mesma época. 

valor 

§ 29 A redução da liberalidade far-se-â pela 

restituicão ao monte do eXcesso assim apurado. A restitui

ção s-erã em espécie, ou, se nãO mais existir -o bem ém--poder 

do donatário, em dinheiro, segundo o seu valor ao tempo da 

abertura da sucessão, obServadas, no que forem aplicáveis , 

as regras deste CÓdigo sobre a redução das disposições tes 
tamentárias. - -

§ 39 Sujeita-se a redução, nos termOs do pará

grafo~ anterior, a parte da doação feita a herdeiros necess_[ 

rios que exceder a legÍtima e mais a quota disponível. 

§ 49 Senao várias as doações a herdeiros nece~ 

sários, feitas em diferentes datas, serão- elas reduzidas a 

partir da Última, até a elimiriação dO ·eXcesso. 

Art. 2. 034. O que renunciou a herança, ou dela 

foi excluÍdo, deve, não obstante, conferir as doações rece

bidas, para o fim de repor o que exceder o disponível. 

Art, 2. 035. Quando os netos, repres-eiitaiido os 

seus pais, sucederem aos avós, serão obrigados ·a irB.z"êr ·à 
colação, ainda que o não hajam herdado, o que os pais teriam 

de conferir. 

Art. 2. 036. Não virão ã colação OS gaStos ord! 

nários do ascendente com o descendente, enquanto menor, na 

sua educação, estudos, sustento, vestuário, tratamento nas 

enfermidades, enxoval, assim como as despesas de casamento, 

ou as .feitas no interesse de sua defesa em processo-crime. 

Art. 2.037. As doações remuziêrã"tôi'iiLS de servi 

éos feitos ao ascendente também não estão sujeitos a cola -

ção. 

Art. 2.038. Sendo feita a doaç:ão_ por ambos os 

cônjuges, no- inventá~io de- cada um se conferirá po:i> metade. 

CAP!TULO V 

DA PARTILHA 

Art. 2.039. O herdeiro pode sempre re_querer a 

partilha, ainda que o testador o proíba, cabendo igual f!, 

culdade aos seus cessionários e credores. 

Art. 2.040. Pode, todavia, o testador indicar 

·os bens e valores que devem compor os quinhÕes hereditâ -

·rios, deliberando ele prÓprio a partilha, que prevalecerá, 

salvo se o valor dos bens não corresponder às quotas esta

belecidas. 
Art. 2. 041. Se os herdeiros forem capazes, P2. 

derão fazer partilha amigável, pol:- eSCritura pUblica, ter

mo nos autos do inventário, ou ~scrito particular, homolo

gado pelo juiz. 

Art. 2.042. Será sempre judicial a partilha , 

se os herdeiros divergirem, assim como se algum deles for 

incapaz. 

Art. 2. 043. No partilhar os bens, observar-se

-á, quanto ao seu valor, natureza e qual_idade, a maior i 

gualdade possível. 

Art. 2. 044. t válida a partilha feita por a! 
cendente-, Por ai:o entre viVo-s ou de Última vontade, conta~ 

to que não prejudique ~ lEig!l:tima dos herdeiros necesSários. 

Art. 2. 045. Os bens insuscetiveis de divi.são 

cômoda, que não couberem na meação do cônjuge sobrevivente, 

ou no quinhão de um só herdeiro,- serão vendidos judicialmen 

'te, paÍ>tilhando-se o_. PreCe, a não ser qu~ haja acordo par~ 
serem adjudicados a todos. 

§ 19 Não se fará, também, a venda judicial, se 

o cÕnjuge sobrevivente, ou um ou mais herdeiros requererem 

lhes seja adjudicado o bem, repondo aoe outros, em dinheiro, 

a diferençA, após -avaliação atualizada. 

!i 29 ·se a adjudicação for requerida por mais 

de_ ~--herdeiro, observar..:.-s-e-á o processo da licitação. 

Art. 2.046-. Os herdeiros em posse dos bens da 

herança, ~ cônjuge supérstite- e o inventar;i.ant~ são obrig~ 

dos a trazer ao acervo os fr~tos que, desde a _abertura _ da 

sucessão, P~!'C::_~beram, tênl direito a_o ree111bolso _das j:i_espesas 
neces~.i"rias -e_-út_eis, qu_e fizeram, e respondem pelo dano, a 

que, por dolO,_ oU_ culpa, deram- causa. 

Art. 2.047. Quando parte da herança consistir 

em bens remotos do lugar do inventári.o, litigiosos, ou de 

liquid.3.Ção IDCII>Osa ou difÍcil, poderá proceder-se, ho pt•azo 

lega~ ã pai'tilha dos- outrOs ~-z-.eSei'v.3.ndo:.se aqueles para uma 

ou __ !llÇ,is_ so:brepartilhas, sob á guarda e a administração do 

mesmo ou diverso inventariante, e aprazimento da 

dos herdeiros. 

maioria 

Art. 2.048; Tambêm f_icam sujei_tos a sobrepart,!_ 

lha os bens sonegados e quaisquer outros bens da herança de 

que se tiver ciência após a partilha. 

CAP!TULO VI-

DA GARANTIA Dos QUINHOES HEREDITKRro_s_ 

..Art. 2.049. Julgada a partilha, fica o direito 

de cada um dos herdeiros cireuns·crit·o aos bens do se_u qui 

nhão. 
Art. 2. OSO. ·o-s ·cc-herdeirOs são reciprdcaniertte 

obrigados a indenizar-se no caso de evicção- dOs bens aqui -

, nhoados. 
-:Art. 2.051. Cessa essa obrigaçãO mútua, haven

do convertção em· contrário, e bem assim dando-se a evicção 

por culpa do evicto, ou por fato posterior ã partilha. 

-- Art. 2. 052. O evicto será indenizado pelos _cc-

-herdeiros na proporção de suas quotas hereditárias, mas, se 
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algum deles se achar insolvente, res:Pondcr:io oS- demais 

mesma proporção, pela parte desse, menos a quota que corre~ 

penderia ao indenizado. 

CAP!TULO VII 

DA ANULAÇÃO DA PARTILHA 

Art. 2.053. A partilha, uma VeZ feita e julga

da, só ê anutável pelos viciOs e defeitos que invalidam, em 

geral, os negócios jur:Í:dicos. 

Parâgrã.fo -único. Extingue-se em uln- ano o dire_! 

to de anular a partilha. 

LIVRO COMPLEMENTAR 

DISPOSIÇOES FINAIS E TRANSITC!RIAS 

Art. 2.054. Este CÓdigo entrará em vigor um ano 

apôs a sua publicação, fiCando~ desde então, revogadO-s o Có

digo Civil, de 1<? de janeiro de 191_6_, a Parte Primeira do 

CÓdigo Comerciá.l, de 25 de junho de 1850, e tod~ a legisla -

ç:ão Civil e mercantil por esta Lei abrangida, ou com ela in

compat:Lvel, ressalvado o disposto no presente Livro. 

Art. 2.055. Todas as remissões, em diplomas le

gislativos' aos CÓdigos' ou às lei.s civis e mercantis' refe

ridos no artigo __ antecedente, consideram-se feitas às ·disposi:_ 

cões correspondentes deste CÓdigo. 

Art. 2.056. Serão os da lei â.nterior os prazos, 

quando_ rE:~duzidos por este código, e se,- na--data de -sua eiitr~ 

da em vigor, já houver transcorrido mais de inetade do tempo 

estabelecido na lei revogada. 

Art. 2.057. Até dois anos apôs a entrada em Vi

gor do presente CÔdigo, os prazos estabelecidos no parágrafo 

Único do art. 1.239 e no parágrafo único do art. 1.242 Serão 

acrescidos de dois anos, qualquer que seja o- tempo transcor

rido na vigência do anterior. 

Art. 2.058. Igual acréscimo de dois anos serã 

fP.ito nos casos a que se refere o § 39 do art. i.229. 

Art. 2.059. As associacões, sociedades e funda

çÕes, constitu!das na forma das leis anteriores, terão o pr~ 

zo de um ano para se adaptarem às disposições do presente C§. 

digo, a partir de sua vigência. Igual prazo é concedido aos 

empresários. 

Art. 2.060. As fundações, institúidas segundo a 

legislação anteri-Or, inclusive as de fins diversos dos pre -

vistos no parágrã.fo único do art. 6 2, subordinam::.. se, quanto 

ao seu funcionamento, ao disposto neste CÓdigo. 

Ar>t. 2.061. Salvo o disposto em lei especial,as 

modificacões dos ates constitutivos das pessoas jur:Í:dicas r~ 

feridas no art. 44, bem como a sua transformação~ incorpora

cão ou fusão, regein.:.se -desde logo pelo novo C.Ódigo. 

Art. 2.062. A dissolução e liquidacão dessas CE_ 

tidades, quando iniciadas antes da vigência deste Código, o

bedecerão aõ disposto nas leis anteriores. 

Art. 2.063. A validade dos negócios e demais a

tos jur:i:dicos, constituídos antes da entrada em vigor deste 

CÓdigo, obedece ao disposto nas leis anteriores, referidas 

no art. 2.054, mas os seus efeitos, produzidof: apôs a vigên

cia do novo CÓdigo, aos preceitos deste se -subordinam, Salvo 

se houver sido prevista pelas partes determinada forma de 

execucão. 

Pa.rigVafo Únic.o. Todavia, nenhUma convenção pi"!:_ 

valecerã se contrariar p!>eCei tos de ordem __ pública, tais como 

os estabelecidos por este CÓdigo para assegurar a função so

cial da propriedade e dos contratos. 

Art. 2.064. A locação do prédio urbano, que es

teja sujeita a lei especial_, _por esta ·continua a ser regida. 

Art. 2".065. SalvO disposição em contráJ;>io, apli, 

cam-se aos empresários e- sociedades empresárias as disposi -

cães de lei, não revogadas por este Código, referentes a co-

merc~antes_, ou a sociedades comerciais, bem como a ati vida -

des mercantis. 

Art. 2.066. Fica proibida a constituição de en:. 
fiteU:ses _e subenfi~eus~s, subordinando-se as existentes, a·tê 

sua extinção, S.s disposicões do Código Civil, de 19 de janei:_ 

ro de 1916, e leis posteriores. 

Parágrafo Único. A enfiteuse dos terrenos de m~ 

rinha e acrescidos regula-se por lei especial. 

Art. 2.067. O regime de bens nos casamentos ce

lebrados na vigência do CÓdigo Civil de 1916 é O por esse e~ 

tabe~ecido, mas se rege pelas disposieões do presente CÓdigo. 

Art. 2.068. As adocões, instituidas antes da v_! 

gênoia des_te Código, regem-se pela lei anterior, ressalvado 

aos adotantes o _direito de convertê-las em adooões plenas, 

mediante escritura pÚblica homologada pelo juiz, e inscrita 

no Registro Civ-il. 

Parágrafo Único. Essa conversão dependel"á do 

consentimento do adotado, ou de seu representante legal, se 

for incapaz (art. 1.639). 

Art. 2. oss·; A hipoteca legal dos bens do tutor 

ou curador, inscrita de conformidade com o art. 827, n<? IV, 

do Código Civil anterior, poderá ser cancelada, obedecido o 

disposto no parágrãfo Único do art. 1.769 deste CÕdigo. 

Art. 2.070. As novas disposições relatiV.its ao r!:.
C<?nheci~ento de filhos a~terf?()S aplicam-se aos filhos CO!l, 

cebidos ou nascidos antes da entrada-:.-em vigor deste CÓdigo. 

Parágrafo· único. Tal reconhecimento não- terá e

fic~cia para fins de sucessão aberta a!'l:tes da referida vi

gência. 

Art. 2. 07L --AS disposições deste Código relati

va_s à ordem da vocação hereditária ~arts. 1. 852 a 1. 871) não 

s_'ª--- ªplicam à sucessãõ. aberta antes de sua vigência, prevale

cendo o disposto nci. lei anterior. 

Art. 2.072. Aplica-se o disposto no caput do 

art. 1.875, quando aberta a sucessão dentro em um ano apôs 

a vigência deste Código, ainda que o testamento tenha sido 

feito na do anterior. Se, naquele prazo, o testador não ad.f. 

tar o test-amento para declarar a justa causa de cláusula a
po_sta ã legítima, não s-tibsis_tirã a reStricâo. 

Art. -2.073. Até' que por outra forma se discipl,! 

nem, continuam em vigor as disposiçÕes de natureza processu

al, administrativa ou penal, constantes de leis, cujos pre

ceitos de natureza civil hajam sido incorporados ao presente 

CÕdigo. 

PARTE GERAL, art. lQ-232 •••.....••...•.•...•......•...••... 

LIVRO I- Das pessoas, art. 1<?-78 ...•..... ~.~·············· 

T!TULO I- Das pessoas fÍs_icas, ar~. 1<?-39---·····~·· •••-• 

CAP!TULO I - Da personalidade e da capacidade, art. . .• 

1<?-10 ••.••.••••••.•.••••••.•••.•.•.•...... 

CAP!TULO II .: Dos direitos da personalidade, a:M:. 11-21.. 
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CAP!TULO III - Da ausêricia, art. 22-39 ..•• : ••.•••.••••• 

Sec;:ão I - Da curadoria dos bens ào ausente,a:rt. 22-25 •• 

Seo;:ão II --ba sucessão provisôriã.·, art:--2-s-ss-~ ...... . 
Seção III - Da sucessão definitiva, art:-37-39 ••••••.• 

T!TULO II -Das pessoas jux>Ídicas, art. 40-69 ••••.••••••• 
CAP!TULO I - Disposições gerais, ax>t. 40..::5-2 ..•••....•.• 

CAP!TULO II - Das associações, art. 53-61 ~ .........•.•. 

CAP!TULO III- Das fundaçÕes, ax>t. 62-69 ....•••..•.. -•• -. 

T!TULO III - Do domicÍlio, art. 70-78 •••.••.•••••••••.••. 

LIVRO II- Dos bens, art. 79-103 •.••.••.••.•••••••••.•••.•• 

T!TULO ONICO - Das diferentes classes de beil_s_, ãrt.79-1Ü3 •• 

CAP!TULO I - Dos bens considerados em- si mesmos, art .•. 

79-91 ••••...•.•..••.•••.••.•••.•••.••••••• 

Se cão I - Dos bens imÕveis, 'art. 79-81. ...... ~ ~·- .•.• 

Seção II - Dos bens móvei.s, -art. 82.:.84 ••.• -•. , •••••..• 

Seção III - Dos beris fungíveis e cOnsuritiVeiS~ art •.• 

85-86 •..•..••.••.••.••••••••••••••••••••• 

Seção IV - Dos bens divisíveis, art. 87-88 .......... . 

Seção V - Dos -bens singulares e coletivcis,art. -8'9-91. .• 

CAP!TULO II - DeiS õe:n:s reciprocamente considerados, art. 

92-97 •..•.••.••.•••••••••• ·-· •.• ·- ••••••••• 

CAP!TULO III - Dos bens pÚblicos, art. -9B-I03 •••••••••• 

LIVRO III - Dos fatos jux>Ídicoa, art. lOlt-232 •.•••.••••••.• 

T!TULO I -- Do negócio juridic_o, art. 104-184 ••••••••••••• 

CAPITULO I - Disposições geJ>ais, art. 104.-111+ ..•.•••••• 

CAP!TULO II - Da representaoão, art. 115-120 ••••••••••• 

CAPITULO III - Da condição, do termo e--do encargo, art. 

121-137 •••.••.•••••••••••••••••••••••••• 
CAPITULO IV -_Dos defe_itos do ne_gócio~' jU'i>Ídico, art ••.. 

13s--165 ................. ·-· •••••••••••••••• 

Secão I - Do erro· ou ignorância, art. 138-144 •••••.•• 

Secão II - Do dolo, art. 11+5-150 ..................... . 

Seção III - Da coaoão, art. 151-155 ................. . 

Seção IV --Do estado_ d_e perigo, art. 156 ............ . 

Secão v- Da lesão----;-ar•t~ 1"57 •••••••••.•••.•.••••••••••.• " 

Seção VI - Da fraude contra credores, art. 158-165 .•• 

CAP!TULO V - Da invalidade do negócio jurí~ico, ax>t •••• 

l66-l8lt •.••••••••••• _ ........ ~ •••••••••••••• 

T!TULO II - Dos ates jurídicos lÍcitos, art. ;J-85 ••••••••• 

T!TULO III-- Dos ates ilícitos, art. 186-188 ••••• _ •••••••• 

T!TULO IV- Da prescrição e da deca.dêiicia,_a~. 189-211 •• 

CAP!TULO I - Da prescrição, art. 189-206 ••••••• ·-····· •• 
Seção I - Disposições gerais, ax>t. 189-1'9_6 •••••.• -•••• 

Seção II - Das causas que impedem ou suspendem a-Pre~ 

cx>ição, art. 197-201, ••••• , •••••••••••••.• 

Seção III---- Das causas que interrompem a prescrição, 

art. 202-204 .••••..••..•..•• ·-·-· ·-· ••• , •••• 
Sec;:ão IV- Dos prazos da prescriQão, arlt. 205-206 •.•• 

CAP!TULO II - Da decadência, ax>t. 207-211. ............ . 

T!TULO V - Da prova, art. 212-232 ......................... . 

PARTE ESPECIAL) art. 233-2.053 ••••.••. ·-· ._.,. .•••••• -.••.•••.• 

LIVRO I- Do direito das obrigações, art. 233-96·8· •• .-:~: ••.• 

T!TULO I - Das modalidades das obrigações, art. 233-285 •• 

CAPITULO I- Das obrigações de dar, art. 233-246 •..•..• 

Seção I - Das obrigações de dar Cois·a Certa, ax>t .••.• 

233-242 •.••• ·-· ••• ~ •••••• -.••• ·-···· ••• -~--~-~---· 
Seoão II _- Das obrigações de dar coisa incerta, art •• 

243-246 .••••••••••••••••••••• -.:-: ••••••••••• 

_Cf,.P!TULO ri.- Das obrigações de fazer, art. 21{7-249 .•••. 
CAP!~UÚ;- IÚ --Das ~~rig~ç5es de não fazer, a:rt. 250-251. 

CAP!TULO IV - Das obrigações alternatiVas, art. 252-256 •• 

CAP!TULO V - Das obrigações divisÍveis e indivisl.veis , 

a.rt. 257-263 ••••.•••.••.••.•••.••••••••••• 

CAP!TULO VI - Das obrig-ações solidárias, art. 264-285 .• 

Seção I- Disposições gerais, art. 264-2-66 .•••••••••• 

Seção II - Da solidar-iedade ati v a, ax>t. 26 7-274 •••••. 

Secáo III - Ila solidaried.ade passiva, art. 275-285 ••• 

T!TULO II - Da transmissão das obrigações, art. 286-303 •• 

CAP!TULO I - Da cessão de crédito, art. 286-298 ..••.••• 

CAP!TULO II - Da assunção de dÍvida, art. 299-303 ••.••• 

T!TULO III - Do adimplemento e extinção das OOcl.gaoOO.s.,az;-t:.· •. 
304-388 ••••••• · ••••••••• : •••••••••••••••••••• 

êAP!TULO I - Do pagamento, art. 304-333 .••.•••••••.•••• 

Seção I _:~De quem deve i)agar, ax>t. 304-307 •• , ••..••.• 

--$eção II - Daqueles a quem se deve pagar, art •••.••• 

308-312 •••••.••••••••••••••••••••.••• : • •.• 

Seção III - Do objeto do pagamento e sua prova, art •• 

- 313-32$_ ••••••••••.••••••••••••••.•••.•••• 

Seção IV - Do lugar do pagamento, art. 327-330 •••••• 

Seção V - Do tempo do pagamento, art. 331--333, ....... 

CAP!TUL.O II - Do pagamento por consignação, art. 334-345. 

CAP!TULO III - Do pagamento com sub-rogação, art, .••.•• 

34_6-3!)_1._ •.••.. _ ••.•••••..••• _ •••..•••••••• 

CAP!TULO IV - Da imputação do pagamentO, art. 352-355 •••• 

CAP!TULO V - Da dação em pagamento, art. 356-359 •. : •••• 

CAP!TULO VI_- Da novação, art. 360-357 •••.••.•••••••••• 

CAP!TULD VII - Da ·comperiSaQão·, ·art. 368-38-o •••••••••••• 

CAPITULO VIII - Da confusão, a:>t. 381-38-4 ............ -••. 

CAP!TULO IX - Da remissão das dividas, art. 385-388 .••• 

T~,:OULO IV - Do inadimplem_ep.to das obrigações, ar>t •••••••• 

389_-~20 •• _ •••..••.•••••.•••..•..••••••••••••.• 

CAP!TULO I -_t'l.isposicões gerais, art. 389-393 •••••••••• 

CAP!TULO II - p~ m~~a, art. 3_94-1001. ••••••.•••.••• -•••• 

CAP!TULO III - Das perdas e danos, art. 402-405 ...... .. 

C.AP!TlJLO IV- DoSi. juros legais, art. 406-407 ••••••.•••• 

CAP!TULO V - Da cláusula penal, art. 408-416 •. , ••••••• 

CAP!TULO VI- Das arrias ou sinal, art. 417-420 ........ . 

TiTuLÕ -V - ri~~- cont-;,ai:os -~m gei--ai, art. tr2l-480 ......... . 

CAP!TULO I - Dispo~ioões gerais, art. lt21-471. •••• : •••• 

Seoão I - Preliminares, art. lt21-426., •••• , •••.•••••• 

Seção TI - Da fo-rmacã.Q dos contratos,- art. 427-435 ••• 

Seo;:ão III ;..-·Da estipulação ã. favor de te;r:'ceiro, ~rt.. 

436-438 ••.•••.••••••.••.••••••.•••.••.••• 

Seção IV- Da px>omessa de fato_de terceiro, art •• ~··· 

lt39-lf40 •••.••.••••••••••.•••.••••••••••••• 

Seção_ V - DoS-v!cios .redibitórios, art. lfl+~-1+46 ••.••• 

s.e~c;:ão VI-~~ eviccã?-, art-._ ~47-457 .••.•••.•• ~······· 
Secão VII - Dos contr>atos aleatórios, art. 4.5-B-461 ••• 

Seoão VIII - Do contrato- Preliminar, art.462-466 •••• , 

Seção IX- Do contrato com pessoa a declarar, art .••• 

467-471 •••.••••••• ~ ••••••••••••••••••••••• 

CAP!TULO II - Da extinção do_ ·contrato, art. lt72-480 ••• , 

Seção I - Do distrato, art. 472-473 .................. . 

Seção II - Da cláusula resolutiva, art. 474-475 •.••.• 

SeOão III - Da exceção de contrato não cumpi'ido, art'. 

476-477 .•••.••..••.••••••.••.•...•••••••• 

Seção IV - Da resciiucão p-or one:iiosidade ex-cessiva,arrt. 

478-lt80 •.••..••.••••••.••••••.••.•••.••••• 

T!TULO VI - Das vâx>ias_-_espécieS de co~i:rato,art. 481-855 ••• 

CAPITULO I - Da- compra e venda, art. 48i-532 ••.••.••.•• 

Seção r-- Disposições· ger~is·; art. 4Bl-50z:r •..••.••.•• 

Seoão II - Das cláusulas especiaiS -à comprã e venda, 

ax>t.- 505-532 .............................. . 



104 Terça-feira 26 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (SeÇão II) -SUPLEMENTO Junho de-1984 

Subsecão I - Da retrovenda~ art. 505-508 ...••.••... 

Subsecão II - Da venda a contento e d:a .,sujeita 

prova, art, 509-512 .•••.••.•••••••••• 

Subsecão III - Da preempção ou preferência, a.!>t •.. 

51_3-520 •.••..••.•••• ···-·····-·. •••••• 
Subseção IV -Da venda com rese-rva de dominio, art. 

521-528 •..••.•••.••.••..•.••••.•••••• 

Subseção V - D_a_ venda sobre documentos, art. 529_.532. 

CAP!TULO II -Da troca ou permuta, art. 533 ............ . 

CAPITULO III - Do contrato estima tório, art o 534-$37 o •. 

CAP!TULO IV- Da doação, art. 538-564 .•••. o•·····--····• 

Seção I - Disposições gerais, art. 53"8--SSlJ. .••••••..•. 

Seç:ão II - Da revogacão da doaçãO, art. 555-564 •..••. 

CAPITULO ·v - Da locác_ã-o de coisas, art. SôS-578 ••••.••. 

CAPITULO VI - Do empréstimo, art. 579-592 o •.••..••.••.• 

Secão I --Do comodato, art. 579-585 ... · ........... -~···-

Secão II - Do mii"tuo, art. 586-592 ................. .. 

CAPiTULO VII- Da prestação de servico, a'rt. 593-609 ••.• 

CAP!TULO VIII - DÇt __ empreitada, art. 610-6_26 •••.•••.••.• 

CAPITULO IX- Do depôs i to, art. 627-652 ....... ,, •.••..• 

Seção I ---Do depósito voluntário, art-.---s-21-6.46 •.••..• 

Seçâo II - Do depósito necessário,- art:~- 61+7-1552, ...•• 

CAP!TULO X - Do manda"fo·~-art. 653-692, ................ . 

Seção I- Disposições gerais, art. 653--666 •••• ~ •••••• 

Secão II -_Das obl>igacões. do mandatârio,art. __ 661-674 •• _._ 

Seção III - Das obrigações do mand.._ante, art. 675-681 .• :. 

Seçã-o IV - Da extinção do .manda, to, art. ~82-691 •••••. 

Seção V- Do mandato judicial, àrt. 692 ••..•••• ~····-
CAPITULO XI- Da comissão, art. 693-7-09-.-.•. , ......... .. 

CAP!TULO XII - Da agência e dis:tr>ibuicão,art. 710-72L •.• 

CAP!TULO XIII- Da corretagem, art. 72'2-729 ..... _ ......... . 

CAP!TULO_XIV- Po transporte, a:t"t. 730--756 •••••••••.•• ." 

Seção I- DisposiçÕes gerais, art. 730-733 ..... ~----~ 

Seção II ..:: Do transporte de pessoas, art. 734-742 •.. , 

Seção III - Do transporte de coisas, .:l:rt. 743-756 ••.• 

CAPITULO XV - Do seguro, art. 757-802,_ •• ;. ••••..•• ·-·-· ··-· 

SeçãO I- Disposições gerais, art. 757-777o ...•.•••.• 

Secão-ÍI- Do seguro de dano, art. 778-788 .... : ..... . 

Secão III - Do seguro de pessoa, art. 789-802 ...... · .. 

CAPITULO XVI - Da constituição -de renda, art_. 80_::\-813 •• 

CAPITULO XVII - Do jogo e da aposta, arto 814-817 o.-.•.. 

CAPITULO. X1liii _- -_:Qª -,fia.pça, art, 818-839 •. _ ••.•••• ·-· •• ~-: 

Seção I- Disposições gerais, art. 818-825 .......... . 

Seçào II- Dos efeitos da ;fiança, aT't. 82?:-836 ..... .. 

Seção TII - Da extin<;;ão dá. fiança, iLT't. 837~839-~ .-•••. 

CAP!TULO XIX - Da transacão, art. 840-850.............. -

CAPITULO XX·- Do co:rnpromisso, art. 851-855 ••••••••••••• 

TITULO VII - Dos ates unilateT'i!l.is, art. 856~888 •.••.•••.• 

CAPfTULO I_- Da· promessà de recompensa,- a't't. 856-862 ••• 

CAPÍTULO II - Da gestão de negÓCios, .3.rt, 863-871 ••••.• 

CAPÍTULO III - Do pagamento indevido, at't, 87'8-885 ••••• 

CAPÍTULO IV - Do enrique_cimento sem causa, art. 8'86-888 •• 

TÍTULO VIII - Dos titules de crêdit.o, arto 889:-92a .••.• o. 

CAPITULO I - DisposiçÕes gerais, art. 889-905 •. -•.•••••• 

CAPITULO II - Do titulo ao portador, art. 906-911.. o ••• 

CAPITULO III- Do tí.tulo ã ordem, art._ 912-9_22.o;:: ••••• _ 

CAP!TULO IV - Do título nominativo. art. 923-928 ....... 

T!TULO IX- Da :r:>esponsabilidade civil, art. 929-9S6o ••.•• 

CAP!TULO I - Da obrigação de indenizar, art. 929-945 ••. 

CAP!TULO II - Da indeniz_a_ç_ão, art. 946-956 •.•• o ••••••.• 

TÍTU·LO X - Dã.s preferênCias -e --privilégio-s crédítÓr>ios, art. 

95"'7-968 •••••••••••••••••• ··--······· ••••••••••• 

LIVRO II_, _Do direito de -empresa, art. 969-1.196.-........ .. 

T!Tl..!LO r_.:: D?-e:npresário, art. 969-983 •• ~--·····--·····•••• 

CAP!TULO I - Da caracterização e da inscrição, art ••••. 

969-974 .••• o. o •• ~ ••••••••••••••••• o.-· •••• 

CAP!TULO II- Da capacidade, art. 975-983 ••.•••••• .-•••• 

T:!TULO II- Da sociedade, aT't. 984-1.1.4-1 .•••.•. o•····-···· 

CAP:!TULO ONICO - DisposiçÕes gerais, art. 984-988 •••••• 

SUBT1TULO I _-- Da socied~de_ não personificada, art •••• · •• 

- 989-999 •.•••.••••••••••.•••.•••.••••••.•• 

CAPITULO I - Da sociedél.de em comum) art. 989-993 ....... 

CAP!TULO II - Da sociedade em conta de participação, art. 

994-999 .••••••.•••.••••••.•••••• -- ••••••• 

SUBT!TULO II - Da sociedade personificada, art ••••••••• 

l.oOOQ-1.141 ............................. . 

CAPITULO I - Da sociedade simples, art. 1.000-1.041. ... 

Secão I- Do contrato social~a>t. 1.000-1.003 ...... _ .. 

SeÇão II - DOs direitoS e obrigações dos sóc-ios~ art. 

l.004.:l.Ol2 •••••••• o .••••••.•••.•••••••••• 

Secãà III --Da administr>ação, art. 1.013-1.02!1- ••.•••• _ 

Seção IV - Das relaçõeS com terceiros, art. 1.025-1.030 

Secão V - Da resolução qa sociedade em relacão a 

sócio; art. 1.031-1.035 •••••••.•••.•••••••• 

Secão VI -- D.i d:i,.si!-Oluc-ã_o_. art. l.036-1.04L •.•••••••• 

CAPITULO II -_?a sociedade em nome coletivo, art ••..•••• 

1. 042-1.047 •.•.••.•••••••.••..•••• ·-· ••••• 

CAPITULO III ~ Da sociedade em comandita simples, art o. 

1.048-1.054 •.•••.•• o .••..••...•.•••.•••• 

CAPITULO IV- Da sociedade limitada, art.l.OS5-1.087 ••. 

Seção I - Disposições preliminares, art. 1.055-1.057 ••• 

S~cão II --~s--quotas, art. 1.058-1.062 ............. _,_ 

-seção rrr- Da adiiiiti..i'st!-ãCã6, art. 1.063-1.068 ..... .. 

Seção ·rv - Do conselho fiscal, art. 1.069-1.073 •. ··----
se.bão v-- Da -asserilbiêia dos _sócios, a:ot. 1.074-1.082. 

Seç~o VT - Do al.uiientó e· d.i redução do capital; art •.• 

1. 083-1.086 ••..•••.••••••••••.•••••••••••• 

Seção VIl- Da. dissoluçãó, art. 1.087 •••.•••.••••••.• 

CAP!TULQ V - Da sociedade anônima, art. 1.088-1.089., •• 

Seçâo Onica - na· caril:cterizaçãõ, art. 1.088-1.089 ••••• 

CAPITULO VI ---ria socie_da_de em comandita por ações,aT't .• 

- 1.090-1.092 ••••••••• .__ •••••••.•••••••••••• 

CAP1TULO VII - Da sOciedade coopérativa, aT't .•.••••••••• 

1_.093-1.096 .••..••••••.•••.••••••••••• ··-

CAÇ~!TULO VIII__- Das soc_iedades ligadas, aT't •••••••••••• 

1.097-1.101 •••••••••••••••••••••.•••••• 

CAP!TULO IX - Da liquidação da sociedade, art .•• o •••.•• 

1.102-1.112 •.••• ••••••• •••••••••••••••••• 
CAP!TULO X - Da tr>ansformação ~ da incorporação e da fu

são das sociedades, art. l.ll3-l.l22 ••••••••••• 

CAP!TULO XI --Da sociedade dependente de autorizaçao , 

art. 1.123-1.141 ••••••..••.•••••••••••••• 

Seção I - DisPOSiÇ5es gerais, aT>t. 1.123-1.125o •••••• 

Secão II - Da sociedade nacional) art. 1.126-1.133 ... 

Secão III-:.; Da sociedade estrangeira, art. 1.1311--Lllf.l .. 

TÍTULO III :- Do estabelecimento, aT't. l.H2-l.l'+!:l •••••••• 

CAP!TULO ONICO - DisposiçÕes gerais, art. l.l42-l.l49o. 

T!TULO lV - Dos institutos compl,ementaT'es, art. 1.150-1.196 

CAP!TULO l:- Do registro, art. 1.150-1.155 ............. . 

CAP!TULO II- Do nome, art. 1.156-1.169 .... ~ .......... . 

CAP!TuLO III .,. Dos prepostos, art. 1.170-1.179 •• o ••• o •• 

Seção I - DiSposiçõeS gerais, art. 1.170-1.172 .••.••• 

Secão II __ - Do gerente, arto 1.173-1.177 ••• 0 •••••••••• 

Seção III - Do contabi:Lista e outros auxiliares ,art •• 

-----l_--ol.78-l..17_9 ••••••••••••••••••••••••.••••• 

CAPiTULO IV - Da escrituração, art. 1.180-1.196 •••••.•• 
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..... ~1<1J III -Do direito _das coisas, a:r>t, 1.197-1.508 ..•••••. 

T!TULO I - Da posse, art. 1.197-1.225 •••.••••••.••••••••• 

CAP!TULO I - Da posse e sua classificação, art .••.••.•• 

1.197-1.204 ••. - ••••••••.•••• - .-.•••• - ••• ·-· 

CAPITULO _II - Da aquisicão -dB_ posse, art. 1.-205-1.210 •• 

CAPITULO III - Dos efeitos da posse, a~t. 1.-211---1-.-223 .• 

CAP!TULO IV - Da perda da posse, art. 1.224-1.2-25 •.••.• 

T!TULO· II - Dos direitos reais, a:r>t. 1.226-1.228 •.•••••.• 

CAPÍTULO ONICO- DispoSiçÕes gerais,art. 1.226-L228 ••• 

TÍTULO III - Da propriedade, a:r>t. 1.229-1.~67 •.• _ •••••• _ ••• 
cAP!TULO I - Da propriedade em geral, art. --1.-22-9~"1.238. 

Seção I - DisposiçOes preliminares, a:r>t. 1. 229-l. 233. 
Seçiã-o II----Da -de-scoberta, art. 1.234-1.238 ••••.•••••• 

CAPITULO II - Da aquisição -da propriedade imóvel, art •• 

1. 239-1.-259 •••••••••••.••• - ••••••••• ~--·-· ---

Secão I - Do usucapião, art. 1.239.:.1.~244 ............ . 

Seção I! - Da-" 'aquis-ição pela transcrição -do titulo, .• 

art. 1.245-1.247, •••.•..••.•••.•••••••••.• 

Seçio III --Da aquisiÇão por aC'essãO, al-t. 1.21Hf.:r:259-. 

Das ilhas, art. 1.249 •.•••••.••••••••• • • .•••.•••••• 
Da aluvião, art. 1:250 •••••••••••••••••• : .......... . 

Da avulsão, art. 1.251-.--:-:-.................. :._ ••• ~-~-

Do âlveo abandonado,a-t. 1.252 •••.••.••.••..••••••• 

Das construç.Õés e- plãi'ltaoões, art~ 1. 253-1..25.9 ~-- •• " 

CAP!TULO III - Da aquisiçãO da pi:>opriedade- móvel, al-it.; 

1.260-1.274' •••••••••••.••.••...•.••.•••. 

Seçâo I - Do usucapião, ar:t- -1.260-1.2E2 ........... .. 

Seção II- Da ocupacão,.rt. -1.2"63: ....... -.... ~- ..... . 
Seção III - Do achado do tesouro, art. 1.264-1:266-~--:'": 

Seção IV - Da tradição, art. 1.267-1.268 •••••••• : ;, • ,' 

Seção V - Da espe.cificação, art. 1.269-1.271 ••••••••• 

Seção VI - Dã. conftú;ão, Comistão e .il.dju"nÇão, lfi't ••••• 

1.272-1.274 ••••••••••.•••••••••••••.•••••• 

CAP!TULO IV - Da perda da propriedade, art. 1.275-1.276 

CAP!TULO V - Dos di:r>eit_os de vizinhança, art. 1.277-L313 

Seção r - Do uso· anormal da proprfedã.de, art ••••••••• 

1. 277-1.281.-••••.••.• " ••••.••.••.•••.•••••. 

Seção II - Das ârvol;"'es 1imftr>ofes, art •. 1. 282-1.284 .. 

Seção III - Da- pasSagem forCada:;--a:r>t. 1. 285 •••••••.•• 

Seção IV - Da passagem de cabOS e tubulaçÕes, art ••• -. 

1. 286-1.287 •••••••••••••••••••• " .••••••••• 
Secão V - Das águas~-- i:l:r>t. i .2-sB.:.1. 296--. ~-~---;·, .......... . 

Seção VI - Dos limites entre Prêdios" e dà direito de 

tapagem, ar>t. 1.2'97-1.298 •••••••••••.••.•• 

SeçãO VII - Do direito de construir, a:r>t. 1.299-1.313 •• 

CAP!TULO VI - Do condomínio geral, art. 1~31.4-1.330. • • • 

Seção I - Do condÓminio voluntário, art. 1.314-1.326 •• • 

Subseção r -- Dos direitos e deveres dos c_ondôminos, 
art. 1.31.4-1..3-2"2 •• .-•••••• -••••••••••••• 

Subseção II - D_a administraoão do condonúriio, art .. 

1. 32"3--J..-:3-2·õ.- •••••••.• · •• ; • ~: • • • • • • • .- • • 

Seç.ão II - Do condominio necessário, art. 1.3_27.:..].."330. • 

CAPÍTULO VII - Do cOífdom!nio edili~io, -~rt. ,~~331-::~-357 • • 
Seção r- Disposições gerais, art. 1.331-1.346 •• ••• .. 

Seção II_- Da admi11.istraçãq do condomin_io, _art • • • ·- • • • 
1.347-1.355 ••••••••••••••••••••••••• _ •••••• 

Seoâo III - Da_ e~t__i_pção do condominio , art • • • • • • • • • • • 
1.356-1 .. 357 •••••••••••••••••••••••••••••• 

CAP!TULO VIII - Da propriedade resolúvel, art~. • • • • • • • • • 
1.358-1~359 ••••.••••• •••••••.• ••••••• ••• 

CAP!TULO IX -. Da propriedade fiduciária, art""o • • • • • • • • • • 
1.360-1.367 ••••••••.••••••••••••••••••••• 

TÍTULO IV - Da superficie, art. LaGB-1.375. •• .... •• •• ••• 

T!TULO v·.:- Das servidÕes, art. l. S7ô-l. 387 ••.•••.••.•••.• 

CAP!TULO I - Da constituição das servidões, art •••.••.• 

1.376-1.377 •••..••.•••••••.•••••.••••• ~---

CAPITULO II - Do exercicio das servidões, a:r>t •••••••••• 

1.378-1.384 ••.•••.•••.••..••.•••.•••••••• 

CAP!TULO III -:- Da extinção das se:r>vidÕes, art .••..••••• 

1.385-1.387 ••• •••••·· •·•••·•••·••·•••••• 

TITULO VI- Do usufruto, art. 1.388-1.409 ............... . 

CAP!TULO I - Disposições gerais, art. 1.388-1.391 ..... . 

CAPÍTULO II - Dos direi_t_os d.Q___,_u,sufrutuãrio, art ..•.•••• 

1-392-1.397 •••••.••••••• - ••.••••••••••••• 

CAPITULO III - D-õs àeveres do usufrutuário, a:r>t ••••..•• 

1. 398-1. LJ.07 .•••••••••••.••.•••.••• -- •••• 

CAP!TULQ IV - Da extinção do usufruto, art. L408-1.4Õ9 ••.• 

T!TULO VII - Do uso, art. 1. 410-:-l. 411. ................. . 

T!TULO VliL - Da habitação, a rt. 1. 412-1.414 ••..••.•••••• 

T!TULO IX- Do dir>eito do promitente comprador, art ..••.• 

1.1+15-1.416 ................................... . 

T:!TULO X - Do penhor, da Hipoteca e da Anticrese, art •••• 

1.417-l:-5os •••••••.••••••••••.••.••.•••••••••• 

CAP~TULO I - Disposições gerais, art. l.LJ.l7..:l.LJ.28 .••••• 

CAP!TULO II - Do penhor, art. 1.429-1.470 ............. . 

Seção I -Da constituiÇão. do penhor, -art.l.429-1.430 •••• 

S_eoão II - Dos di.rei_tos do credor pignoraticio, art., 

1. 4?:1::-:1: ._432 • .••••• - ._ •• '.!.! •••••••••••••••••• 

Seção III - Das -~bri~a"ções d,o credor pignoratício ,art. 

1.1+33 .•• -.· ••••••••••••••••••••••••••••• ·-·. 
Secão IV- Da extinçãO-·do--penhor, art. 1.434-1.435-••• 

~E!:ção V - Do penhor rural, ar1;:. 1.436-1.44LJ. ......... . 

Subseoão r-- Disposições gerais, art. 1.436-1.439 .. 

Subsecão II - Do penhor .igi:~íCoiã., ar>t. 1.440-1.44i. 

Subsecão III - Do penhor> pecuãr:Co,art. 1.442-1.444-. 

Secão VI - Do penhor industrial e mercantil, a:r>t .••• , 

1.445-1..448 ••••••.•••.•••••.••••••••• _ .• _ ••• 

Seção VII - Do penhor de direitos e títulos de crédi.-

_to, art. 1.4LJ.9-1.458 •• -••.••.•••• ~-· .••••• 
Seção VITI - Do penhor de veículos, art. 1.459-1.464. 

Seção IX - Do penhor legal, art. 1.465-1.470 ......... 

CAP!TULO III -·na liij;>oteca, art. 1.471-1.$_03 •.•••.•••.• 

SeçãO -:t- D.ispoS'ições gerais, art. l.LJ.?l-1.486 •• , •..• 

Secão !I - Da hipoteca legal, art. 1.487-1.489 •• : ••••• 

Secão !!I - Da inscrição da hipoteca, art .•••••..••.. 

1.49.0:-1.496 .••.••••••.•••.••.••••••••••.. 

Seção IV- Da extinção d.i hipoteca, art. l.lf97-1.499. 

Se.:;ão-_ V - Da hipoteca _de vias férreas, a:>t ••••••.•• ; -•• 

1 .• 5oo ... l ... 503 •••••••••••••••.••••••••••• - ••• • 

CAPÍTULO IV - Da anticrese, art. 1.504-1.508 ••••.••..•• 

LIVRO IV - Do di:;oeito de família, art. 1.509-1.807 .•••••••. 

T!TULO I -Do dir>eito pessoal,art. 1.509-L666 ......... .. 

SUBT!TULO I - Do casamento, .art. 1.509-1.594. • • •••••••• 

CAP:!TULO I - Disposiçõe-s gerais, art. 1.509.1.513 •••••• 

CAP:!TULO II - Da capacidade matrimonial, art .•••••••••• 

1.514-1.517 •••••••••••••••••••••••.•••••• 

CAPITULO III - Dos "impedimentos, art • .L.Sl8-1.519 •••••• 

CAP:!TULO IV - Das causas suspensivas, art. 1.510-1.521. 

CAPÍTULO V - Do processo de habilitação matrimonial, ••. 

art. 1.522-1.530 ••••.••.•••.••..•..••••••• 
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CAP!TULO VI - Da ceJ.ebracão do Cã.samento, art. , ....... . 

1.531-1.540 ..••.••..••••••• : •• ~-----. -- •• 

CAP!TULO VII - Das provas do casamento, art. 1.541-1.545 .• 

CAP!TULO VIII - Da invalidade do cas_amento, art •••.••.• 

1.5ll-6-1.566-••••.•••• • 4 ._:-:.-•• :. -~ ••••• 

CAP!TULO IX - Da eficácia do casamento,art-: 1.567-1.57:L. 

CAP!TULO X - Da dissolução da- socl€.dade conjugal, art •• 

1.57J+-1.586 •••••. : • •• -- ••••••••••• -- •••• --

CAP!TULO XI - Da proteção da pessoa dos- filhos, art •••• 

1.587-1. 59lf •.•••.••.•••••••• - •••.•• --~~- •• 

SUBTÍTULO II --Das _relações· ae ·par-entesco; art._ •••• _ •••• 

1.595-1.666 .••.••.••.•••.•••••••••.••.•• 

CAP!TULO I - Disposicões gerais, art. 1.595-1.601.- •..•• 

CAPITULO II- Da filiação legítima·, art. 1.602-1--:617 ••• 

CAP!TULO III - Da legitimacão, art. 1.618-1.620 .•...••. 

CAPITULO IV - Do reconhecimento dos filhos ilegítimos,. 

art. 1.621-1.635 .••.••••• ~------·~-···-----···· 

CAP!'l'ULO V- Da adocão, art. 1.636-1.657 ............. .. 

Seção I- "DiSposíç_õeS gerais, art. 1.63"S-1:0lf0 ..••.•• 

Seção II - Da adocão plena, art. 1.641:.;1.650 ........ . 

Seção III- Da adocãõ :i>eS-tr'ita, art. 1.651-1.657 ••.•• 

CAP!'I'ULO VI- Do pátrio poder, art. 1.658-l.$66 •••••••• 

Seção I - Disposições gerais, ar>t. 1-.6-SJJ_-.l-.. 661 ••.••••• 

SeçãO fi - DO exercício d,o pátrio poder, art ..•.•..•• 

1.662 ••••••••.••.••.•••• ~~-···~·······-···· 
Seção III - Da suspensão e extinçãO do pátriO poder9. 

art. 1.663-1.666 ••..• -........... -•• ---······· 

T!TULO II- Do direito patrimonial, art. 1.567-1.751. •••• 

SUBT!TULO I - DO regime de bens entre ·os cônjuges, art. 

1.667-1.716 ••• .-. ;-••••• ~. ~---· ~- .......... .. 

CAPITULO I - Disposições gerais, art.l.667-l.SBO •.••..• 

CAP!TULO II -Do pacto antenupcial, art. 1,681-1.685 ... 

CAP!TULO III - Do regime da cõmunhão parc-i-al ,art •...... 

1.686--1..694 .••.•.••.••.••..•••••.••••.•.• 

CAP!TULO IV --Do regime da comunhão· universal, art ••.•• 

1. 695-1.699 ............ -••.•••••• -.• ~ .••.••• --
CAP!TULO V - Do regime de participação final nos aqiles-

tos, art. 1.700-1.714 ...•.•.•••••••.••.••• 

CAP!TULO VI - Do regime de separaÇão de bens, art ••.••. 

1.715-1 .716 •••.•••••.•••.. ----~·----······-····· 

SUBT!TULO II - Do usufruto e da adminü;tração dos bens 

de filhos menores, art. 1 ~ 717-1.721 •..•• 

SUBT!TULO III- Dos alimentos, ar•t. 1":722-1.739 ...... .. 

SUBTfTULO IV- Do bem d,e fAID!J.ia;art. 1.740-1.751. ... .. 

T!TULO III- Da tute-la e da cur>atela, art. 1.752-1.807 .. . 

CAP!TULO I - Da tutela, art. 1. 752";.;1. 790~ .............. . 

Secão I- Dos tutOres, art. 1.752-1.758 ........ -..----,_~--~-

Secão II - Dos incapaZes de exerCer a tutela, art ..•. 

1.759 ••••••••••• _ ................. ~.-•••••• 

Secão III- Da __ escu_sa_ d.os tutoreS, ·art~ 1.760-1.763 •• 

Sec;:ão IV- D-o--exercíCio da tutela, a:rt. 1-76lf-l.776 •. 

Secão V- Dos bens dQ_tut-elado, art. 1.777-1.718 •.••• 

Secão VI- Da prestação de_contas, art. 1.779-1.786 •. 

Secão VII- Da cessacão da_tutela., art. -1.787-1.790 •. 

CAP!TULO II -Da curatela, art. 1.791-1.807 ........... . 

Seção I- Dos -interditos, art. 1.791-1.802 ..... : .•• ~. 

Seção II - Da ciuratela do nasciturO e-~do enfermo ou 

portador de deficiência _fts.ica, àrt-••••••• 

1.-803-1~804 ••.••.••......•• ----:- .- •• ·::-•••••.•••• 

Seção III- Do exercício da curatela,_ art.1.805-l.B07 

LIVRO V ...-Do direito das sucessões, art·. ~-B"GS-2.053 ....... 

T!TULO I- Da sucessão em geral, art. 1.808-1.851. •..••.• 

CAP!TULO I - Disposiçõe_s gi:rais, art. 1:80B_-1.8l3 •. ···-· 

CAPÍTULO II - Da herança e d"e sua administraoão, art ... 

1. 814-1.820. ~ •.• - .•• - .•••.••..••..••..••. 

CAP!TULO III - Da vocação hereditária, art.l-821-1.826. 

CAP!Tl:JLO IV- Da aceitacão·e·renúricia da herança, art •. 

1.827-1.836 •.• - .••••••••••••• -. :· ••• - ••••• 

CAP!TULO V - Dos excl.UÍdos da sucessãO, art.l.83'1-l..8lfl. 

CAP!TULO V! - Da herança jacente, art. 1..842-1.811-6 ....... 

CAP!Till.o VII - Da petiÇão de herança, -art. 1...847..:1.-851.. 

TITULO II - Da sucessão legÍtima, art: 1.852-1.883 ....... . 

CAPITULO I - Da ordem da vocação hereditária, ac-t ••••••• 

l.._~!;i~~1-87l.. "'-"" ·--·· ••••• ~- .................. . 
CAPITULO II - Dos herdeiros necessários, art •••••• ; •••• 

_ _:l-.872-1.877 ......... - ........................ . 

CAPITULO III - .I~_o direi,tQ d_~ repr-esentaoão, a.rt •••••••• 

1.878-1.883 ••••••••••••••••••••••••••••• 

Tt-rul.O III - Da sucessão testameD:tãr-iii.", art. 1.884-2.016. 

CAPfTJn.O I-- Do testamento em. geral, art. 1.88lf-1.886 •• 

CAPITULO II - Da capacidade para fazer- testamento, art. 
1..887-1. 888 •••• - ......................... .. 

CAPITULO III - Das formas or-dinárias do- testamento, •••• 

art. 1.889-1.908 ........................ . 

$~ção I - Disposições gerais, art. 1.889-1.891 ••••••• 

Seção II - Do testamentO pÚbliCO, art. 1.892...:.1.895 ••• 

SeçãCi III- Do testamento cerr-ado,art. 1.896-1.903 ••• 

Seoão IV- Do testamento p.irticular, art. 1.90lf-l..908 

-·- CAP!TÜLO IV - Dos codicil.os, art. 1.909-1.913 •••••••••• 

CAPITULO V - Dos testamentos especiais,art. 1.9H--1.922 

SeçãO -I - Do testamento- IBar:Lti.mo e aeronáutico, art •• 

1.914-1.918 •••••••••••••• -·- •••••••• ···-· ... ... 
SCcão ÍÍ - Do testamento militar, art. 1.919-1-~922 ... . 

CAPITULO VI - Das disposiçõeS testamentár-ias, ar-i:- ...... . 
1..923-1.937 ••••• - •••••••••••••••••••••••• 

CAPITULO VII.- Dos legados, a.r-t. 1-.9_38-1 .. 966 ............ . 

Seoão I - DisposiçÕes gerais, art. 1.938-1.948 ........ ~ 

~eção ;ri - ~-s -CfCi:toS do_legado e do seu pagaaento, 

art.. ~.9111-9-1~96111- ............................. . 

Seção III - Da caducidade dos legados, art ............ . 
1.965-1.9_66 .......................................... . 

~!TOLO Vlii - Do direi:to de acre_s_cer entre herdeiros 

e l.egatários,crt. 1.967-1..972 ............ . 

CAP1TULO IX - Das substituições, art. 1.973-1..986 ...... . 

Seção I - Da substituição vulgar e da recíproca, art. 

1 .. 973-1..976 ............. ~ ~ ........................... .. 

Seção II - Da substituição fideicoai.ssâria, art ...... .. 

1.977-1.986 ............................................ .. 

CAPITii:Lo X- Da deserdacão,ar:-t. 1.987-~ .. 99~ .............. . 

CAPITuLo XI - Da redução deis disposiçÕes testamentárias, 

art .. 1..992-1.9_9111- .................... ~ ............. . 

CAPtTuLo XII - Da ~vogação_ do testamento, art .......... -. 

1.995-1.998 ......... · ................................... .. 

CAP.I'l'UL_O . XIII - Do roa.p:iaento do testaaento, art ........ . 

1. .. 999-2.-001. ........................... -~ ......... --

CAP1ml.o XIV - Do testaaenteiro, .rt. 2 .. 002-2 ... 01.6 ......... . 

T:fTU[.(i IV - Do invent~io e parti:J.ha, art .. 2.017-2 ... 053 ... .. 

CAP!Tôr.O I - Do inventário, art. 2.011 .................... .. 

CAPiim.O -II- DOS sonegad9S-, -art~- :i .. Ul.B-2.022.: ........... . 

CAPITULO III - Do pagaaento das d:lvidas, art. 2.023-2.027. 

CAPtnii.o IV_..,. Da co~o,art. 2 .. 028..:2.038 ................. .. 

CAP!1'ULO V- Da partilha, art. 2.039-2.0'18 ............... .. 

CAP:twi.o VI - Da garantia dos quinhÕes hereditários, ... .. 

art. 2 .. 0119-2~052 ......................... - ...... .. 

CAPITuLO VII- Da anul.açã~ da-partiJ.ha,art. 2~os3·~.: .... -

i.IvRo COHPLEKEHT~ - Dis~icões _finais e transitórias, ..... .. 
azwt. --2:-os~t-2.073. -.......... -............... :..-~ .. 
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MENSAGEM N9 160, DE 1975 

EXCEL2N"rtSSII'IOS SDIIORES MSIUIROS DO CONGRESSO RACIONAL: 
').) ~,.,, ... -......... ~~ .:..-·,~~.: • ._.:._( .. ;,...:·,. ((- ... , 1 }r~-

~') 1'1 .:(" J...'··tJ·-'~-~-- .... i; .=--~ 1$",..,., /./...:;) S'"'"~ 

Moa texmoa onati tuiçio, te-
nho ,. honra de .W:..ter I elev.:!a deliber~ão de Vosaaa EX:c.! 
lênciaa, ac:aapr.anhado de Exp0ai9Õ«Ja de MoU voa do Senhor Mi

nistro de Eatado da JustiÇa e do Sl,lpervisor da caniaaio Ela

boradora • RaY1.o~a elo c&uqo Civil" o anexo projeto de lei 
que inat,i.tu1 o C!digo Civil. 

Bruilia." • 10 de junho de 1 975. 

GM 0212-B Brasília, 6 de -junho de 1975 

EXeelent:taaimo Senhor Presidente da RepÚblica 

Tenho a honra de encaminhar a Voasa Excelen-

ei.a o P~ojeto de CÓdigo Civ11, cujo ant.eprojeto é de auto

i1a do• Profesaorf!!!:a MIGUEL REALE, na qualidade de supervi.

•or,. JOBt CARLOS MOREIRA ALY:ES, ÀCOS'l'INHO DE ARRUDA ALViM, 

SYLVIO MAJK:ONDES,. EBER'I' CHAMóuN, CLOVIS Do COUTO E SI.LVA e 

'!'ORQUATO CASTRO, que elaboraram, respectivamente·, a maté

ria relativa a Parte Geral, Direito das Obrigações, AÜvi

dade Negocial, Direito das Coisas, Direito de Fam!lia e D! 

•rei to da. Suce•sões, tendo o Professor MOREIRA ALVES a~ 

lado, durante certo tempo, as funções de Coordenadoi- da C2_ 

Jllissão de Estudos Lel3'islat1voa. 

COrno resulta da minuciosa Exposição de Moti

vod, cor.t a qual o Professor NlGUEL REALE fundamenta e jus

tifica a obra realizada, obedeceu esta a plano previamente 

aprovadO por e.tete Hinistério, de con!ormidade com as se· 

quintes diretrizet~: 

.. a.) Compreensão .do Códiqo Civil cotOO -lli_ ~· ~ 

nio slobal, do Direito Privado, conservando-se em seu âmbi

to, por conseguinte,- o Direito das Obriçações., ser.-~ distin

ção entre obrigações civis e mercantis, consoante diretri:z 

ji consagrada, nesse ponto, desde o.Anteprojeto do Códiqo 

de Obrigações de 1941, e reiterada no Projeto de 1965. 

b) Considerar elemento integrante do próprio códtgo 

Civil a parte legislativa ooncernente às ati v idades negoci-

ais ou empresárias em 9eral, como desdobramento natural do 

Direito das Obriqações, salvo as maté.rias que reclamam dis

ciPlina especial autô-rioma, tais como as de falência, le~tra 

de câmbio, e outras que a pesquisa doutrinária ou os imper.! 

tivos da. político!! legislativa assim o exijam. 

el Manter, n~o obstante as alterações essen~iaiS su

pra- indicadas, a estrutura do código ora em viçor, por con-

siderar-se inconveniente, consoante opinião dominante dos 

juristas pátrios, a supreSsão da Pa-rte Geral, tanto do pon

to de vista dos valores dogmáticos, quanto das necessidades 

práticas, sem prejp.ko, i cláro, da atualizaçã.o de seus di!, 

positivos, para ~justá-los aos imperativos de nossa época, 

bem como is novas exigência$ d,a Ciência Jurídica. 

dl Redistribu.ir a matéria do CÕdiqo Civil vigente,de 

conformidade c_o_m os ensinamentos que atualmente presidem a 

aU:temáti_oa c:l,vil. 

e.l l-reservar, sempre que possível, a redaçio ela. a-:-

tWl~ _!oei Civil,- por se nãO jU:stif-iCiar --a mudança de seu t.ex

to, a ·não ser c:Omo -d"ecorrênci'a de afterações de fundo, ou 

~ vi,rtw;te __ das ya!-";ações semânticas ocorrid,as no decorrer 

de maia de meio século de vigência. 

61 Atuaiizar, wdavia, o CÓdigo vigente, não só para 

auperar os pressupostos individualistas que corídicionaram a 

sua elaboração, mas também para dotá-lo d'e institutos novos, 

reclamados pela sociedade atual, nos domínios das ativida

dea empresárias e nos demais setores ~a vida privada. 

g I Aproveitar, na revisão do Código de 1916, corrio 

era de se esperar de trabalho cientifico ditado pelos di ta

mes do interesse pÚblico, as valiosas contribuiçõ-es· antei"iQ. 

res em matéria legislativ.!l, tais corno os Anteprojetos de c2_ 

digo ~e Obr~gações, de 19-U e de 1965, este revisto pela. 

douta Comissão constit.u.:rda pelos ilustres juristas OROSIMBO 

NONATO, Presidente, CAIO ~RIO DA SILVA PEREIRA! Relator-G~_ 

ral, SYLVIO MARCONDES, pRLANDO GOMES 1 THEOPHILO DE AZEVEDO 

SANTÓS e NEH~MIAS GUE_IROS; ~ o l\nteprojet6 de Código Civil, 

de 1963, de autoria do Prof. ORLANDO GOMES. 

h) Dispensar igual atenção aos estudos e criticas 

que tais pr-oposições suscitaram, a fim de: ter-se um quadro, 

o mais completo possivel, da!> ~dê ias dominantes no Pais, 92_ 

bre o assunto • 

..i.l Não dar guarida no CÓdigo senão aos institutoS e 

soll1Çõea norrMtivas já dotados de certa sedimentação e esta. 

·:t.~ida_~e_, deixand? pa,ra a leqisb,ção ~ a disciplina 

.:te questões ainda objeto de -fortes dúvidas e contrastes, em 

'>~-i-rtude di! mutações sociais em curso, ou na dependência de 

'71",''!11$ r:la:ras colocações doutrinárias, ou ainda quando fossem 

;,::.revislveis alterações sucessivas para adaptações da lei i 

experiência~ social e: !conômica. 

Eliminar do CÓdigo Civil quaisquer regras de _or

dem pr-ocessual, a não ser quando intimamente ligadas ao di

rei to material, de tal modo que a supressão delas lhe pude.! 

se mutilar o siçnificado. 

.t) Incluir na sistemática do CÕdiqo, com as revisÕes 

indispensáveis, a matéria conti.da em leis especiais promuJ:. 

qadas apôs 1916. 
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mi Acolher os modelos jur!dicos validamente elabora

dos pela jurisprudãncia construtiva de nossos tribunaia,mas 

fi):l:ar normas para superar certas situações CÕnfift.:LvaS, q~ 

de long$ data comprometem a unidade e a coerência de 

V'ida jur!dica. 

nossa 

n I Dispensa de formalidades exces.sivamente onerosas, 

como, por exemplo, a notificação. judicial, onde e quando 

posslvel obter-se o :mesmo resultado com economia natural de 

meiosf ou dispensar-se a escritura pÚblica, se bastante do

cumento particular devidamente reqiatrado. 

o l Consultar entidades pÚblicas e pri vadaa, represen 

tativas dos diversos c!rculoa de atividadea e interesses 

objeto da disciplJ.na normativa, a fim de que o Ant~projeto, 

..além de ae apOiar nos ·entendimentos legisiativoa, doutri'ni

rios e jurisprudencJ.ais, tanto nacionais como al.ien!genas, 

refletisse O& anseios leg! timos da experiência social ;;,raa!, 

!eira, em função· de nossas peculiarGS circunstâncias. 

p} Dar ao Anteprojeto antes :um sentido operàcional 

do que conceitua.!, procurando configurar oa modelos jur!di

eos i luz do principio da tealizabilidade, em funç:io das 

forças sociais Operantes no Pais, para atuarem como instru

mentos de paz. social e de desenvolvimento. • 

Observo, ainda., que o Projeto mui to embora 

discipline as sociedades esnpre•iriau no livro referente à 

Atividade Negocial, não abrange aa sociedades anónimas ,pOis 

estas, de conformidade. com a determinação de V.ossa Excelên

cia, serão objeto de lei especial .. 

consti.tuida em maio de 1969, a .. Comi•aio R!, 

visora e Elaboradora do eódiqo Civil•, apóa vários meses de 

pesquisa• e sucessivas reuniõe•, entregou ao entio Ministro 

c!a. Justiça, Prof. ALFREDO BUZAID, o pr!Dâeiro te.xto do Ante

projeto, solicitando que foa.s0; publicado a f11ll de serem re

cebidas sugestôe• e emendas de todo• os intere•aados. 

Sobre esse ,primeiro Anteprojei:O, publicado 

em 7 de agosto de 1972, manifestaram-se não sOIGitnte as prie, 

cipais co:z:porações jur!dica• do pal•, tribuna18·, 1natit.u1-· 

ç:ões e universidades, mas to!!tmbim entidades representat-ivas 

das diversas eategor;ias profissionais, com a publicação de 

livros e artiqos . em jornais e revi atas especializadas. Coa 

ferências e uimp6sios fOram~ oUti-osSirri~-- -realizados, em vã

rios Estados, sobre a reforma programada, sendo as respec

tivas conclusões objato da maia cuidadOsa análise por par

te da Comissão. 

Valendo-se de todo esse. precioso material, 

a Comissão voltou a .reúllir-se por diversas vezes, fiel ao 

seu propósito de elaborar um.Anteprojeto corresponde~te is 

reais aspirações da sociedade brasileira, graças i rnanife!. 

tação dos diferentes circules jurídicos, e de quantos ae 

interessaram pelo aperfeiçoamento de nossa legislação ci-

vil~ 

De tais estudos resultou novo Anteprojeto, 

publi<.::ado em 18 de junho de 1974, abrangendo qrande número 

de emendas e alterações que a Comissão hduve por bem acõ

lher, assim como outras de sua iniciativa, decorrentes de 

investigação própria. 

Em virtude dessa segunda publicação, novas 

sugestõeS e emendas foram analisadas pela Comissão, da! r!, 

sultando o texto final, que, no dizer de seus autores, 

'franscende as pessoas dos que o elaboraram, tão fundamep.

tal e fecunda foi a troca de idéias e experiências com oa 

mais distintos setores da comunidade brasileira. 

A exposição feita evidencia, Senhor Presi

dente, que o projeto ora submetidO i alta apreciação de VO!. 

s& Excelência, é fruto de longos e dedicados estudos, refl!,. 

tindo a opinião dominante nos meios jur!dicos nacionais, a

lém de se basear na experiência das categorias socia!s a 

que os preceitos se destinam. Trata-se, em suma, de diploma 

legal marcado pela compreensão direta de nossos problemas 

socio-econômicos, e não de .siatematizaç.io de dispositivos 

ditada por meras preferências teóricas. 

~ de lon.ga data, Senhor Presidente, que vem 

sendo reclamada 'a .atualização do Códig9 Civil de 1916, ela

borado numa época em que a Brasil mal amanhecia para o sur

tb de desenvolvimento que hoje o caracteriza, e quando ain

da ·prevaleciam, na tela do Pire·ito, princ!pios individual!!. 

tas qUe não mais se harmonizam com as aspirações do mundo 

contemporâneo, não apenas no dom!nio das ativida.des emprea:!!. 

riais,maa também no que se refere à organização da fa.milia,. 

ao uso da propl!'ieda.de. ou ao direito das sucessões. 

o Projeto, al.ém de conter novos insti tu toa 

e DIOdeloa jur!clicoa, exigidos pelo atual desenvol,vimento-do 

Pa!a, caracteriza-se pelo equil!brio de suas opções, visto 

t$%'-se tido oeD'!pre em mira a concil,iação dos valores 6a tr!. 

d.t,ção com oa i.çerativos do progresso. os interesses 

particulares com as exigências do bem comum. 

dos 

De out:to lado, promul9ado que to i o novo c2, 

digo de Proee••o Civil,. torna-•• .ainda maia b1per1oaa .a .at.U!_ 

1 !sar;io d .. lei aub•t:antiva, .cuja 1rutdequaçio eoa problema ! 
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tuai• ~ •endo apontada ecno uma d&a eauau maia relevantes 

da c:riM 4a Ju.tiqa. 

COI!\ o Projeto de Código Civil, a Politica 1!, 

gialativa, traçada pelo ~:r:no de Vossa Excelincia, atinge 

o aeu ponto culla.lnan'bl, por tratar-.:e, efeti•amt~n,.., do 41-

plcznA legal bisieo, cuja refoma condiciona todas ao deraia .. 

Aprov.ito • oportunidade para ranovar a Voa

•• Excelência proteatoa de profundo, reape1to. 

t .... ! ..... 
F.w:lo/ 

a Just.1ç:a 

Ã Comissão Especial 



DIÁRIO 
ANO XXXIX- N• 070 

l -ATA DA 95• SESSÃO, EM 18 DE JUNHO 
DE 1984 . 

l.l- ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1 - Oficio do Sr. f9...Secretárlo da Câmara dos 
Deputados 

- N9 428/84, encaminhando autógrafo de projeto 
de lei sancionado. 

1.2.2 - Pareceres encaminhados ã Mesa 

1.2.3 - Discursos do Expediente 

SENADOR ITAMAR FRANCO- Homenagem 
póstuma a Bernardo Sayão. ComentáriOs ao editorial 
publicado no jornal A Folha de S. Paulo, de ontem, 
intitulado Diretas contra as sombras do futuro. 

SENADOR MURILO BADAR6- Solução para 
o movimento grevista dos professores das Universi~ 
dades federais autãrquicas. 

SENADOR NELSON CARNEIRO, como Líder 
- Protestos contra a prisão do Líder uruguaio Wil
son Aldunate. 

SENADOR JORGE KALUME- Apelo aos Srs. 
Ministros da área económica em favor da concessão 
de anistia aos débitos dos pequenos agricultores do 
Estado do Acre, contraídos para o custeio da pro; 
dução agrícola. 

SENADOR HENRIQUE SANT!LLO'-- Presença 
na Tribuna de Honra de Delegação do Partido Co~ 
munista chinês, em visita ao Senado Federal. Enca~ 
minhando à Mesa, requerimento de convocação do 
Sr. Ministro da Fazenda para prestar esclarecimentos 
sobre fatos que menciona. 

República Federativa do Brasil 

DO CONGRESSO NACIONAL 
SEÇÃO 11 

CAPITAL FEDERAL TERÇA-FEIRA, 19 DE JUNHO DE 1984 

SENADO FEDERAL 

SUMÁRIO 
I .2.4 -- Leitura de projetos 
- PrOjeto de Lei do Senado o\' l02/84, de autoria 

do Sr. Senador Carlos Chiarelli, que dispõe sob-re o 
abatimento, pela pessoa física, de importâncias pagas 
a empregado doméstico, de acordo com a legislação 
do Imposto de Renda. 

-Projeto de Lei do Senado n~ 103/84, de autoria 
do Sr. Senador Nelson Carneiro e por S. Ex• justifi~ 
cada da tribuna, que dispõe sobre a manutenção da 
correção automática, semestral, dos salários, de acor~ 
do com o INPC e revoga dispositivos do Decreto-lei 
n9 2.065, de 26 de outubro de 1983. 

1.2.5 - Requerimento 
- N~ 115/84, de autoria do Sr. Senador Henrique 

SantiJio, de convocação do Sr. Ministro da Fazenda, 
Ernane Galvêas, para prestar esclarecimentos de fa
tos que menciona. 

1.3 - ORDEM DO DIA 
-Projeto -de Lei da Câmara n9 54/81 (n9 435/19~ 

na Casa de o_rigem) que inclui a filha desquitada, di
vorci~da ou viúva entre os beneficiários do servidor 
público federal. civil, militar ou autárquico. Discus
Sio-encerrada, após a leitura do Requerimento n9 
117/84, voltando às comissões competentes em virtu
de de recebimento de emenda em plenário. 

-Projeto de Lei da Câmara n" 47/83 (n9 
5.615/81. na Casa de origem) intrOdUzindo alteração 
na Lei n9 6.649, de 16 de maio de 1979, que regula a 
locação predial urbana. D~scussão encerrada, após a 
leitura do Requerimento n9 118/84, voltando à co~ 
missão competente em virtude de recebimento de 
emenda em plenário. 

-Projeto de Lei da Câinara n9 48j83 (n"' 
5.019/81. na Casa de origem). que dispõe sobre a 
criação do Tribunal Regional do Trabalho da 13' Re
gião, com sede em João Pessoa, Estado da Paraíba, e 
dá outras providências. (Apreciação preliminar dã · 
ccinStitucioitalidade e juddicidade.) Discussã(J encer-

rada, ap~s leitura do Requerimento n"' tl9/84, vol
tando à Corrlissão de Constituição e Justiça em virtu
de do recebimento de emenda em plenário. 

-Projeto de Lei da Câmara n"' 58/81 (n9 
1.595/79, na c; asa de origem) que dispõe sobre a legi
timação adotiva, e dá outras providências. Rejeitado 
após usar da palavra o Sr. Nelson Carneiro. Ao Ar
quivo. 

-Projeto de Lei da Câmara n9 5/81 (n\"1 3.035/80, 
na Casa de origem) alterando o art. I~ da Lei n9 
6.226, de 14 de julho de 1975, que dispõe sobre a con
tagem recíproca de tempo de Serviço Público Federal 
e de atividade privada, para efeito de aposentadoria, 
e dá outras providências. Votação adiada por falta de 
quorum. 

-Projeto de Lei da Câmara n9 l0/81 (n"' 
1.529/79, na casa d6 origeffi) que dispõe sobre a apo
sentadoria, com proventos integrais, dos ex
combatentes segurados da Previdência Social. Vo-
tação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Lei da Câmara n9 -44/81 (n9 587/79, 
na Casa de origem), que veda aos veículos de comu
nicação de massa (rádio, televisão, cinema, jornais, 
revistas, cartazes, anuârios ou qualquer outro tipo de 
publicação) aceitar a autorização ou a veiculação de 
anúncios e de comerciais que não sejam negociados, 
produzidos, criados, filmados, gravados, copiados
imagem e som - por profissionais e empresas brasi
leiras. Votaç~o adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Lei da Câmara n9 53/77 (n"' 227/75, 
na Casa de origem) que dispõe sobre condições a ob
servar na renovação de contratos de atletas profissio
nais, e dá o"utnis providênciaS. Votação adiada por 
falta de quorum. 

-Projeto de Lei da Câmara n"' 65/79 (n"' 
4.257/77, na Casa de origem) que autoriza a alie
nação de imóveis residenciais da Rede Ferroviária 
Federal a seus ocupantes. Votação adiada por falta de 
quorum. 
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AIMAN GUERRA NOGUEIRA DA GAMA 

Díretor-Geral do Senado Federal 

ALOISIO BARBOSA DE SOUZA 

Oiretor Executivo 

LUIZ CARLOS DE BASTOS 

Diretor Industrial 

RUDY MAURER 

Diretor Admini,trativo 

-Requerimento n9 784/83, de autoria do Sr. Se
nador Henrique Santillo, solicitando, a criação de 
uma comissão especial mista, composta de 11 Sena
dores e II Deputactos, para, no prazo de 120 dias, 
com a colaboração das entidades mais representati
vas da sociedade civil, discutir e apreseritar soluções 
para a crise econômico~financeira do País. Votação 
adiada por falta de quorum. 

-Requerimento n'i' 104/84, dos Senadores Nelson 
Carneiro e Humberto Lucena, solicitando urgêncíã. 
para o Projeto de Lei do Senado n'i' 290/83, de auto~ 
ria do Senador Nefson Carneíro, que revoga a Leí n"' 
7 .138, de 7 de novembro de 1983. Votação adiada por 
falta de quorum. 

- Projeto de Lei da Câmã.ra ___ ii"' 79/79 (n"' 
1.511/75, na Casa de origem) que acrescenta pará~ 
grafo ao art. 5"' da Lei nQ 3.807, de 26 de agosto de 
1960, que dispõe sobre a Lei Orgânica da Previdência 
Social, alterada pela Lei nl' 5.890, de 8 de j~nho de 
1973. (Apreciação preliminar da juridicidade.) Vo
tação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Lei do Senado n'i' 145/81, de__autoria 
do Senador Nelson Carneiro, que atribüi -às Secreta~ 
rias de Agricultura dos Estados, dos Territórios e do 
Distrito Fedefal a competência exclusiva para fixar 
as quotas de farelo de_ trigo cabentes a cada produtor 
rural. Votação adiada por falta de quorum. 

- Projeto de Lei do Senado nQ 76/83, que acres~ 
centa dispositivo à Lei n"' 5.107, de 13 de setembro de 

EXPEDIENTE 

CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 

lmpr,.,.sso ~cb o respo'lsabilidacls d~ Mesa do Senado Federal 

ASSINATURAS 

Vla- Si.i~erfície: 

Semestre 
Ano 

Cr$ 3.000,00 
Cr$ 6.000,00 

Exemplar Avulso, Cr$ 50,00 
Tirag.em: 2.200 exemplares 

1966, visando restabelecer o privilégio da indeni
zação dobrada ao trabalhador que conta mais_ de l_O __ 
anos·· de serviço e é despedido sem justa causa. Vo
tação adiada por falta de quorum. 

1.4- DISCURSOS APÓS A ORDEM DO DIA 
SENADOR OCTÁVIO CARDOSO- Necessida

de do atendimento, por parte do Governo Federal, 
das reivindicações dos orizicultores gaúchos, no to
cante à fixação do preço mínimo do arroz, atualmen
te defasado em relação aos custos de produção. 

SENADOR ALMIR PINTO - Homenagem de 
pesar pelo falecimento do radialista cearense João 
Ramos. Declarações do Sr. Ministro Ernane Gal

_ _véas, defendendo apenas o pagamento dos juros da 
nossa dívida externa. 

SENADOR HELV[D/0 NUNES - Defesa do 
restabelecimento de prioridades el!:equfveis para o 
Nordeste, visando a solução definitiva do problema 
da seca, a propósito de anúncio da elaboração de 
projeto dispondo sobre a perenização de rios daquela 
região. 

SENADOR HUMBERTO LUCENA- Homena
gem póstuma a Bernardo Sayão. 

SENADOR PASSOS PÔR TO- Reportagem da 
revista Brasil Mineral, de autoria do Dr. Edilson de 

Melo Távora, focalizando o Projeto Potãssio de 
Taquãri-Vassouras, no Estado de Sergipe. 

1.5 - DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA 
DA PRÓXIMA SESSÃO. ENCERRAMENTO. 

2 - DISCURSOS PRONUNCIADOS EM SES
SOES ANTERIORES 

-Do Sr. Senãdor Murilo Badaró, proferido na 
sessão de 14-6-84. 

-Do Sr. Senador Itamar Franco, proferido na 
sessão de 14-6-84. 

-Do Sr. Senador Octávio Cardoso, proferido na 
sessão de 15-6-84. 

-Do Sr. _Senador Humberto Lucena, proferido 
na sessão de 15-6-84. 

-Do Sr. Senador Octávio Cardoso, proferido na 
sessão de 15-6-84. 

3- CONVll:NIO 
-Termo de convênio celebrado entre o Senado 

Federal e a Superintendência de Construção e Admi
nistração Imobiliária - SUCAD. 

4 - MESA DIRETORA 

5 - LIDERES E VICE-LIDERES DE PARTI
DOS 

6 - COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PER
MANENTES 

Ata da 95~ Sessão, em 18 de junho de 1984 
2~ Sessão Legislativa Ordinária, da 47~ Legislatura 

Presidência dos Srs. Almir Pinto e Hélio Guelras 

ÃS /4 HORAS E 30 MINUTOS. ACHAMCS:EPRE· 
SENTES OS SRS. SENADORES: 

Jorge Kalume- Fábio Luc_ena- Raimundo Parente 
- Aloysio Cflaves- Hélio Gueiros- Alexandre Costa 
-José Sarney ~-Alberto Silva- Helvídio Nunes-
João Lobo- Almir PintQ- José Lins- Martins Filho 
-Humberto Lucena- Marcondes Gadelha- Aderbal 
Jurema- Marco Maciel- Luiz Cavalcante- Lourival 

Baptista - Passos Pôrto - José lgnãcio Ferreira -
Nelson Carneiro~ Itamar Franco- -Mu_ri_io Badaró
Henrique Santillo- Gastão Mülter- Jorge Bornhau
sen- Lenoir Vargas- Pedro Simon- Octávio Cardo
so. 

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- A lista de pre~ 
sença acusa o comparecimento de 30 Srs. SenadoresA H a~ 
vendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus iniciamás nossos trabalhos. 
O Sr- !"?~Secretário procederá à leitura do Expediente. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 
Oficio do Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputa

dos 
NQ 428/84, de junho de 1984, encaminhando autógra

fo do ProjetO de Lei da Câmara n9 5, de 1976 (nO? 448/75, 
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na Casa de origem), que institui o Plano- Nacional- de 
Moradia - PLAMO, destinado a atender as necessida
des de moradia das pessoas de renda mensal regular até S 
(cinco) salários míniril.Os, e dá oUtf3s' j);QVldêilcias. 

(Projeto que se transformou na Lei n'~ 7. 196; de 13 de 
junho de 1984.) 

PARECERES 

PARECER N• 302, de 1984 

Da Comfssio de Comtihdçio e Justiça, sobre o 
Requerimento IJ9 840, de 1983, "do Senhor Seaador 
Humberto Lucena, requerendo, na forma re&fmental, 
a inserçio, em Ata, de um voto de aplauso aos termos 
da carta com que o ex-Ministro Hélio Beltrio se de-
mitiu, e um voto de louvor pela sua ef.lc:Ieote gestio 
nos Ministérios da Previdência e Assistência Sodlll e 
Extraordinário da Desburocratizaçio". 

Relator: Senador Martins Filho 

De autoria do ilustre Senador Humberto Lucena, o 
Requerimento sob exame visa à inserção eln Ata de um 
voto de aplauso aos tennos com que o ex-Ministro Hélio 
Beltrão se demitiu e de um voto de louvor pela sua efi
ciente gestão nos Ministérios da Previdência e Assistên
cia Social e Extraordinãrio da Desburocratização. 

2. Os requerimentos são espécie do gênero .. propo
sições" (art. 234, II, do Regimento Interno). 

Reza o item 1[1 do art. 100 do Regimento Interno que 
compete a esta Comissão opinar sObre a constitucionali
dade e a juridicidade de qualq-uer proposição sujeita ao 
exame do Senado. Já o item VIII do mesmo artigo men-
clona a compCtência deste Orgão Técnico para opinar 
sobre os requerimentos de voto de aplauso ou semelhan
te. enquanto o art. J03 dispõe sobre o ~ame, quanto à 
técnica legislativa e à regimentalidade, de todas as pro
posições. 

Sob os aspectos constitucional e jurídico, nada hã o 
objetar no Requerimento, bem assim quanto à técnica le
gislativa. 

Regimentalmente falando, encontra ele respaldo no_ 
art 245, da Lei Interna, pelo qual ••o requerimento de 
voto de aplauso, regozijo, louvor, solidariedade, congra
tulações ou semelhante só serâ admitido quanto diga res
peito a ato público ou acontecimento de alta sig!]ificação 
nacional ou internacional". Ora, a carta com que-o ex
Ministro Hélio Beltrão se demitiu dos Ministérios da 
Previdência e Assisiêiiciii"SO-clal e Ex.traoi-d.in_ã-Tio da 
Desburocratização, bem como a respectiva gestão, fo
ram fatos públicos e acontecimentos de alta- sigriificiÇão 
nacional, enquadrando~se, dessarte, na exigência regi
mentai. Poucos desconheceriam ou negariam o reconhe
cimento quase unânime da Nação a esse operoso home~ 
público, bem assim, a cura-gem,-aindependência, a luci
dez e a elegância de suas análises na carta-demissão. São" 
momentos e fatos que merecem ser fixados, como teste
munho dos aspectos mais positivos e exemplares da vida 
nacional. 

3. Ante o exposto, opinamos pela aprovação do Re
querimento, por constitucional, jurídico, regimental e, 
no mérito, oportuno e conveniente. 

Sala das Comissões, 13 de junho de 1984. - Murilo 
Badaró, Presidente.- Martins Filho, Relator.- Odacir 
Soares --Hélio Gueiros -José Ignáclo Ferreira - Pa&· 
sos Pôrto - Octávio Cardoso - Carlos Chiarelli. 

- PARECERES N•s 303 E 304, DE 1984 

Sobre o Projeto de Lel da Câmara, no 19, de 1984 
(nv 2.416-B, de 1983, na origem) cÍue '"'dispõe sobre a 
escala de uiveis de classificação dos cargos de provf~ 
men_to em comissio, integraates do Grupo-Dlreção e 
Assessoramento Superiores, do Quadro Permanente 
da Secretarfa~Geral do Tribunal de Contas da União, 
e dá outras providências". 

PARECER N• 303, DE 1984 
(DA COMISSÃO DE SERVIÇO PúBLICO CIVIL) 

Relator: Senador Martins Filho 

De iniciativa do Senhor Presidente da República, nos 
termos do art. 51 da Constituição, vem a exame desta 
Comissão Projeto de Lei, dispondo sobre a eScala de 
níveis de classificação dos cargos de provimento em co
missão integrantes do Grupo-Direção e AsseSsoramento 
Superiores, do Quadro Permanente da Secretaria-Geral 
do Tribunal de Contas da União e dando outras provi
dências. 

A matéria se fez acompanhar de Exposição de Moti
vos do. Senhor Presidente do Tribunal de Contas da 
União, quando do seu envio à Câmara dos Deputados, 
para início de -tramitação, esclB.fecendo que ••a propo
sição acresce o Nível 5 à escala de níveis de classificação 
dos cargos em comissão, integrantes do Grupo-Direção 
e Assessoramento Supeiores, Código TCU- DAS-100, 
do Quadro Permanente da Secretaria~Geral, do Tribunal 
de Contas da União, prevista no art. }o da Lei n9 5.947, 
de 29 de no_vembro de 1973 e modificada pelo Decreto
lei no 1,474, de 5 de agosto de 1976, a fi_m de compatibili
zar a remuneração dos Jnspetores-Gerais de Controle 
Externo, dos titulares de Secretaria deste Tribunal e do 
Çhefe da Assessoria de Planejamento, Coordenação e 
Controle, àquela conferida aos atuais Secretários de 
Ço_ntrole Interno, ex-Inspetores-Gerais de Finanças, 
com os quais é assegurada, pela Lei Complementar n9 
10, de 6 de maio de I 9{1, a equiparação dos níveis de re
muneração, observada até a revisão admitida por essa 
Presidência ao editar o Decreto n9 86.863, de 19 de janei
ro de 1982. 

Assim a proposição, vazada em cinco (5) artigos, esta
belece que a escala de níveis de classificação dos cargos 
de provimento em comissão, integrantes do Grupo
Direção e Assessoramento Superiores, do Quadro Per
manente da Secretaria-Geral do Tribunal de Contas da 
União, estabelecida no art. to da Lei n9 5.947, de_l973, 
modificada pelo Decreto-Lei n' 1.474, de 5 de agosto de 
1976, fica acrescida do Nível 5; e que a reestruturação do 
Grupo-Direção e Assessoramento Superiores, de que 
trata, e a classificação dos respectivos cargos na corres
pondente escala de níves far-se-ão mediante ato regula
mentar próprio, de acordo co_m a orientação adotada na 
área do Poder Executivo. 

Considerando que as despesas decorrentes da sua apli
cação correrão à conta dos recursos próprios do Tribu
nal de Contas da União, somos no âmbito desta Comis
são, pela aprovação do projeto em exame. 

Sala da Comissão, 9 de maio de 1984. -Passos Pôrto, 
Presidente eventual -Martins Filho, Relator -Alfredo 
Qampos - Mário Maia. 

PARECER N• 304, DE 1984 
(Da Comissão de F1nançttS.) 

Relator: Senador Roberto Campos 
O Senhor Presidente da República, com a Mensagem 

n9 376/83, submete ao Congresso Nacional, nos termos 
do art. 51 da Constituição Federal, projeto de lei, acom
panhado de Exposição de Motivos do Presidente do Tri
bunal de Contas da União, que "dispõe sobre a escala de 
níveis de classificação dos cargos de provimento ein co
misSão, integrantes do Grupo-Direção eAssessoramento 
Superiores, do Quadro Permanente da Secretaria-Geral 

Terca-feira 19 2069 

do Tribunal de Contas da União, e dá" outras providên
cias". 

Na referida Exposição de Motivos, o Presidente do 
Tribunal de Contas da União, Ministro Mário Pacini, 
esclarece que a proposição visa a incluir o NíveiS, na es
cala de níveis de classificação dos cargos em comissão do 
Quadro Permanente da Secretaria Geral do Tribunal de 
Contas da União, prevista no art. 19 da Lei nf 5.947, de 
29 de novembro de 1973, modificada pelo Decreto-lei "' 
1.474, de 5 de agosto de 1976, a fim de compatibilizar a 
remuneração dos lnspetores-Gerais de Controle Exter
no, dos titulares de Secretarias e do Chefe da Assessoria 
de Planejamento, Coordenação c Controle. com a confe
rida aos atuais Secretários de Controle Jnterno e ex.
Inspetores-Geraís de Finanças, aos quais estão equipara
dos por força das normas estabelecidas na Lei Comple-
mentar n910, de 1971, que regulamentou a execução dos 
princípios insCrtos nos arts. 98 e loS,§ 1' da Constituição 
Federal. 

De fato, pela Lei Complementar no 10, de 1971, os 
vencimentos dos cargos em comissão do Poder Judi~ 
ciário devem ser análogos aos dos Poderes Legislativos e 
Executivo, consoante idêntica classificação e posiciona
mento. Em conseqUência desse princípio, a estrutura dos 
níveis dos- cargOs em comissão do Tribunal de Contas da 
União deve manter an3logia com os vigorantes na admi
nistração dos demais Poderes. Assim vem acontecendo 
desde a edição da Lei n' 5.947, de 1973, que, inicialmen· 
fe~ fixou os níveis DAS-I, DÁS-2 e DAS-3, para a escala 
dos cargos em comissão da referida Corte de Contas. 
Posterionnente, com o Decreto-lei n' 1.474, de 1976, a 
citada esCala de níveis foi a·crescida do nível DAS-4. 
Agora, considerando a nova sistemática vigente para os 
cargos em romissão, a qual inclui o nível DAS-5 na esca
la do Grupo-Dífeçãci e Assessoramento Superio_res, é_ 
plenamente justificáVel a medida proposta Do presente 
projeto, reposicionados os cargos em comissão, DAS-4, 
do Quadro Petmanente do Tribunal de Contas da 
União, rio nível DAS-5, conforme indicação anexa do 
presente projeto. Em verdade, a reclassificação desses 
cargos em comissão será feita mediante ato regulamentar 
do próprio Tribunal, obedecidas as normas adotadas na 
área do Poder Executivo. 

No que tange às despessas com a alteração consubs
tanciada no projeto, verifica-se que serão atendidas à 
conta dos recursos orçamentários próprios do Tribunal 
de Contas da União. 

Em face do exposto, o nosso parecer é pela aprovação 
do presente projeto .. 

Sala das Comissões, 14 de junho de 1984. -José Llns, 
Presidente, em exercício -Roberto Campos, Relator
S.Jdanha Derzi - -Albano Franco - Severo Gomes -
Jutaby Maglllhies- AJmir Pinto- Joio Lúcio- Octi· 
vio Cardoso - Passos Pôrto. 

PARECER N• 305, DE 1984 

Da Comissão de Constituição e Justiça sobre o 
Projeto de Lei da Câmara n~' 52, de 1984 (o9 2.681-B, 
de 1983, na Câmara dos Deputados)t que "dispõe 
sobre a assistência e salvamento de embarcaçiio, coisa 
ou bem em perigo no mar, nos portos e nas vias nave
gáveis interires". 

Relator: Senador Martins Filho 

O projeto, originário do Poder Executivo, foi aprova
do pela Câmara, sem restrições, e vem à revisão do Sena
do. Busca-se atualizar o Direito Marítimo Brasileiro em 
relação às atividades efetuadas para assistir e salvar em
barcações, coisas ou bens em perigo no mar, nos portos e 
nas vias navegáveis interiores. 

A _exposição de inotivos firmada pelo Ministro da Ma
rinha, e apoiada pelo Presidente da República, que a 
subscreveu, lembra que os dispositivos em vigor, concer
nentes à matéria que se pretende atualizar, foram elabo-
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rados na época em que predominavam os navios Veleí-
ros. 

E ressalta o mesmo documento, num dos seus trechos: 

.. Além dos inconvenientes de ordem juiídica 
implícitos em tal situação, ficOu ConsfatadO -que a 
ausência-de leís específiCaS regulamentando o assun~ 
to é o principal fator responsável pela inexistência 
de empresas privadas dedicadas a esta atividade, in
dispensável como forma de apoio ao Poder .Maríti
mo Nacio-nal. Embora a Marinha tenha arcado, até 
o presente, com o dnus de prover meios e ínfiaestru
tura de apoio às atividades de assistência e salva
mento madtimo, o desenvolvimento d<i-indústfia de 
off-shore nas costas brasileíras e o incremirüo d.lS 
atividades marítirrias, de um modo geral, recomen
dam o ingresso da empresa privada neste setor. Para 
tanto, são iridispensâVeis aS condições mínirii-ãS--de 
estimulo, fundamentadas por uma li::gü:laçãO apro
J,Jriada. 

Os estudos efetuados pela Marinha, com a parti
cipaçãO -de entidades ligadas ao setor, dentre as 
quais citamOs a Associação Brasileira de Direito 
Marítimo (ABDM), Superintendência -de Seguros 
PriVados -(SUSEP), AssociaçãO dos ArmadoreS Bra
sileiros de Longo Curso, Síridicato Nacional das 
Empresas de Navegação Marítima (SINDARMA), 
Superintendência Nacional da Marinha Mercante 
(SUNAMAM), Empresa Brasileira de Petróleo 
(PETROBRÁS) e Empresa de Portos do Brasil 
(POR TOBRÃS), indicaram -a nt!cessidáde dã -elabo
ração de um diploma legal sobre o assunto. 

Tal documento, o Anteprojeto de Lei que a esta 
acompanha foi ainda apreciado pelo Mirií.Stério dã 
Justiça que apresentou algumas sugestões já incor
poradas ao texto inii::i8.1." 

A matériajá-foí apreciada pela ComiSSãCrae Constr-· 
tuição e Justiça da Câmara dos Deputados, que a julgou 
constitucional e jurídica. Em conseqüência, cabe-nos; 
nesta Comissão, examinar apenas o mêiitO Cfo p-rOJeto, 
consoante as determinações contidas no Regimento In
terno-do Senado- art. lOO, I, n"' 6 cjc o inciso III,letra 
b nq 1 do mesmo artigo. 

A proposiçãO, como se verifica dos argu-mentos ex
pendidos na justificação do Poder Ex.ecutíVo, -só' "encon
tra motivos para ser aprovada; atualiza uma legislação_ 
que já está defa-sada pelo tempo. Por outro lado, tem o 
objetivo declarado de atrair, para os serviços de salva
mento, o interesse da empresa privada, o que só merece 
aplausos. 

Isto posto, opinamos pela aprovação do projeto. 
Sala da Comissão, 13 cfejUnho de 1984~- l\o.hirifõ-Ba~ 

daró, Presidente - Martins Filho, Relator - Odacir 
Soares- Hélio Gueiros- José Ignáclo Ferreira- Pas
sos Pôrto - Octávio Cardoso - Carlos Chiarelli. 

PARECERES N•s 306 E 307, DE 1984 

Sobre o Projeto de Lei da Câmara nq 164, de 1983 
(9-B, de 1983, na origem) que "altera a estrutura da 
Categoria Funcional de Psicólogo, do Grupo-Outras 
Atividades de Nível Superior, e dá outras providên
cias". 

PARECER '<• 306, DE 1984 
Da Comissão de Serviço Públi~o Civil 

Relatara: Senadora Iris Célia 
De iniciativa do Senhor Pr(:sidente da República, vem 

ao exame desta Casa, nos termos do art. 57 da Consti
tuição, projeto de lei que Haltera a estrutura da Catego
ria Funcional de Psicólogo, do Grupo-Outras Atividades 
de Nível Superior, e dá outras providências". 

Iniciando sua tramitação pela Câmara dos Deputa
dos, onde foi aprovado, o projeto se fez acompanhar, na· 

quela opOrtunidade, de Exposiçâo de MotiVOs do Senhor 
Dirctor-Geral do DASP esclarecendo que a "estrutura, 
da categoria funçional de Psicólogo, como se encontra 
atualmente, deve ser corrigida consoante as providências 
gerais de revisão salarial, adotadas pelo Qoverno". _ 

Conforme consta do projeto de lei apresentado, foi 
elevada a referênCia da classe inicial, permitindo-se que 
os atuais servidores p·osicionados nas referências NS-1 a 
NS-4 possam ficar automaticamente lo_calizados na refe
rência NS-5, inicial da classe ''A". 
Cump~ r~_salt_a_r que ___ a_s r~ferêncfaS aCrescidas serão 

alcançadas mediante progresSão fUOCiOilal, com a obser
vância das normas legais ~ regulamemares, _as _quais exi

" gem, inclusive, a comprovação de existência de recursos 
.'orçamentários suficientes e a liberação desses recursos 
pela Secretaria de Planejamento da Presidência da Re· 
pública. 

A alteração proposta não acarretará elevação de ven
cimento oU salário, resSalvando-se-o -rePOS\CíOO~úTI:entO 
dos servidores atualmente si_tuados nas referênCiaS NS-1 
a NS-4, da Categoria Funcional de Psicólogo, que ficam 
automaticamente localizados na referência NS-5, inicial 
da classe ''A". 

Vale salientar, além disso, que o preenchimento dos 
cargos das classes especial e intermediárias, da Categoria 
Funcional de Psicólogo far-se-á medíaiiti:: p-rOgresSão 
funcional ou outras formas regulares de provimento; e 
que os servidores atingidos pela referida alteração serão 
posicionados nas novas classes d_a categoria funcionai, 
mantidas as :respectivas referênciaS de vencimentos ou 
salário. 

Ao projeto foi apresentada Errienda, de autoria do 
iJustre Sen?dor Ga,stãO MUller, acrescentando-lhe um ar
tigo,_com o objetivo de fixar em 30 (trinta) horas semB:
nais a jornada de trabalho dos profissioriais desta área, a 
exe-mplo do estabelecido para outras categorias profis
sionais. 

Considerando que a nova estrutura das classes da Ca
tegoria Funcional_ de Psicólogo não prejudicará a trami
tação e a solução de pedidos de transferências e movi
mentação de servidores, apresentados até à data de sua 
entrada em vigor; e que as despesas com a sua execução 
correrão à conta das do_tacões próprias do Orçamento da 
Uniãõ e das autarqUias federaís; somos, no âmbito desta 
Comissão, pela aprovação do projeto com a Emenda n"' 
I, oferecida pelo eminente Senador Gastão MUller. 

Sala da Comissão, 26-de outubro de 1983.- Martins 
Filho, Presidente eventual, Iris Célia, Relatara- Passos 
Pôito -:__ Alfredo Campos - Gaivão Modesto - Mário 
Maia. 

PARECER N• 307, DE 1984 
Da Comissão de Finança 

Relator: Senador José Lins 
Trata-se de proposição encaminhada à Câmara dos 

Deputados pelo Poder Executivo, objetivando a alte
ração da estrutura da Categoria Funcional de Psicólogo, 
do Grupo-Outras Atividades de Nível Superior. 

Na Casa de origem, tramitou o projeto pelas Comis
sões de Constituição e Justiça, de S~rviço" Público e de 
Finanças, as quais pronunciaram-se-pela sua aprovação, 
o que veio a se efetivar na Sessão Plenária de 22 de se
tembro do corrente ano. 

Encaminhada a matéria à revisão do Senado Federal, 
sobre ela manifestou-se a ComisSãõ do Serviço Público 
Civil, que opinou pelo acolhimento da providência com 
a emenda apresentada. 

Cabe-me, nesse passo, o exame da sugestão, à luz das 
diretrizes que regem as finanças públicas. 

Cinge-se a piopOsição a elevar à referência da classe 
inicial dos servidores atualmente posicionados nas refe
rências NS-1 a NS-4 da Categoria Funcional de Psicólo
go para a referência NS-5, na inicial da Classe A. 
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vrsa~se; a-S.$Ím, a harmonizar a atual sistemátiça Sala
rial já adotada com relação a outras categorias fUncio· 
nais àquela que congrega os Psicólogos. 

No campo da análise d6Ssa Comissão, é de se ressaltar 
_que o projeto em tela não autoriza a aplicação retroativa 
de p~eceitos, injustificando-se, dessarte, o pagamento de 
retribuições ou diferenças atrasadas. 

Cumpre destacar, ademais, que a providência em 
análise _estabelece que as despesas com a sua aplicação 
serão supridas com as d-9!ações _da Lei de Meios e dos 
orçamentos das autarquias federais. 
_ Evidencia-se do exposto, a conveniê!)ciª da medida em 

razão da unifOirilidade que deve presidir o tratamento 
conferido às diversas categorias funcionais de servidores 
públicos e, por outro lado, a inocorrência de obstáculo 
de natureza financeira que possa ser _oposto à sua 
adocão. 

No tocante a Emenda para a jornada de trabalho de 
30 (trinta)_ horas semanais, se aprovada, estabeleceria 
tratamento de desigualdade em relação as demais cate
gorias funcionais dos grupos integrantes do Plano de 
Classificação de Cargos, de que trata a Lei n"' 5.645-de 10 
de dezembro de 1970 - do Plano de Classificação de 
Cargos que ínstituiu a jornada de trabalho de 40 (qua
renta) horas semanais - assim como, contraria ao que 
Oetermina a [nstrução Normativa n"' 3U de 26 de de
zembro de 1974, do DASP, que estabelece a carga ho
rária" semanal para os servidores incluídos no citado Pla
no de Classificação de Cargos, ocorrendo-me lembrar, 
~e outra parte, que os únicos profissionais liberais que 
dispÕe~ de- uma- jorTiada de trabalho reduzida e, assim 
mesmo, com a proporcion-alidade -de salãriõ às horas efe
tivamente trabalhadas, são os médicos e dentistas. 

Do exposto; oPino pela aprovação do Projeto e Pela 
rejeição da citada Emenda n"' I, apresentada pelo ilustre 
S_enador Gastão Müller, perante_a Comissão de Serviço 
Público Civil. 

Sala da Comissão, 14 de junho de 1984.- Saiáa:. 
nha Derzi, Presidente eventual - José Lins, Relator -
Roberto Campos - Albano Franco - Severo Gomes -
Jutahy Magalhi s- Almir Pinto- João Lúcio- Octá
vio Cardoso - Passos Pôrto. 

_ O SR! PR~SIDENTE (Almir Pi.nto).........; O Expedi_ente 
lido vai à_ publicação. 

Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Itamar Franco, 

por permuta com o nobre Sr . .Senador Jorge Katume. 

O SR. ITAMAR FRANCO PRONUNCIA D!S
CURSO QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO 
ORADOR. SERÁ PUBLICADO POSTERIOR
MENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Concedo a pa
lavra ao nobre Senador Murilo Badarô, por cessão do 
nobre Senador Fábio LuCena: 

O SR. MURILO BADARÓ (PDS- MG. Pronuncia 
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

É preciso que alguma coisa seja feita, é indispensável 
que alguma medida seja tomada; é imprescindível que 
uffia lflic\atiVã seja: -deflagrada no sentido de se co\oc_:u:_ 
um termo final à greve nas universidades brasileiras. 

Parece-me, Sr. Presidente, que ninguéfn está pensando 
nos alunos que a esta altura do ano, praticamente, nadã. 
aprenderam, pois já às vésperas dos exames dos perío
dos, estão sem condições de fazê-lo, prejudicando, então 
os seus projetas de carreira. 

Sr. Presidente, não se pode questionar a justeza do pe
dido de quantos trabalham e vivem em torno da univer
sidade brasileira. Falo, inicialmente, sobre os celetistas e 
sobre os estatutários, runcionários que a cada dia mais se 
distanciam. Aqueles recebendo as vantagens de uma le-
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gislaçào especial e estes aprisionados ao Estatuto dos 
FuncionárioS Públicos, Com os seus vencimentos defasa~ 
dos no tempo, com o salário a cada dia com o seu poder 
aquisitivo real diminuldo. - --

Por outro lado, Sr. Presidente, a crise da universidade 
brasileira, demonstrada pela baixa qualidãde de ensino, 
por sua transformação em massa de manobra política 
aprisionada por grupos radicias, estã muito longe de se 
atingir seu objetivo e seu escopo como -instituiÇãO des-tf~ 
nada a elaborar a cultura e a educação de um povo. A 
universidade, Sr. Presidente, com os seus recursos aloca.
dos nos orçamentos públicos cada dia mais reduzidos, 
conforme demonstra este sério e severo documento do 
Corlselho de Reitores as&inaland-o que para 100 cruzeiros 
que as Universidades Federais recebiam em 1980, rece
bem, hoje, 37,80 cruzeiros e receberão em 1985 -tendO
em vista a dotaçãojâ fixada pelo MÍnistêriOde~Educação
e Cultura, 22 cruzeiros e 8 centavos. E é mais graVe; Sr. 
Presidente, a situação, se-levarmos ein conta que o Con
gresso Nacional já aprovou emenda da autoria do nobre 
Senador João Calmon, promulgada, jâ inccirpora~a ao 
texto constitucional, estabelecendo um patamar mínimo 
de verbas destinadas à educação brasileira. 

Convenhamos que tudo isso só serve _para agravar a_jâ 
difícil situação da universidade brasileira. Esta greve já 
dura um mês, 30 dias, e não se tenl visto, a não ser por 
esparsas notícias de jornais no dia de hoje que posSivel
mente a solução será encontrada. Mas, não basta apenas 
corrigir, do ponto de vista salarial, essa enorme defasa
gem existente entre aquilo que recebiam ontem e aquilo 
que hoje recebem. A crise da universidade ê muito mais 
profunda. 

A mim me agrada sempre lembrar formosa conferêi'l
cia do Senador Milton Campos, abrindo um dos cursos 
inaugurais da Universidade de Minas Gerais; a··que- dCU 
o título: "Em Louvor da Tolerância". Nesse trabalho ex
traordinário, produto das convicções liberais, resultado 
de uma sólida cultura humanística do ilustre e saudoso 
mineiro, Milton Campos defendiã a tese de que a univer
sidade, ao se transformar em praça e em foro torna-se 
importante elemento elaborador da cultura de um povo 
através da dúvida _e da busca da verdade, a universidade 
passa a abrir perspectivas novas para o futuro de qual
quer Nação. 

Mas, diz Milton Campos. o que a universidade nâo 
pode é transformar-se na esquina promíscua e irrespon
sável pelos grupos radicais, massa de manobra política 
para perder de vista o seu itinerário e os seus objetiVos 
maiores. E infelizmente, durante muito tempo, Sr. Presi
dente, - não é de agora - a universidade brasileira, 
como de resto os assuntos da educação e da cultura, tem 
sido tratada como algo subalterno, como uma coisa de 
segundo tempo, algo que não merece prioridade. E isso é 
próprio da ideologia tecnocrata que dominou não só o 
Brasil, mas grande parte dos países emergentes do Ter
ceiro Mundo. Para essa ideologia nada importa senão os 
resultados frios e inquestionáveis das estatísticas- que 
muito mais dão importânciã- ao número do qUe a qtiali
dade. Para eles nada significa senão a eficiência comO 
um fim em si mesmo. E o resultado disso aí está. É que a 
eficiência, com um fitn em si mesmo, destrói todos os va
lores axiológicos en-i que se- estrutura a sociedade. E a 
universidade paga pesado tributo a esse desmazelo, a 
esse desleixo em que o·assllfito da educação e da cultura 
foi relegado neste País. 

Sr. Presidente, peço a V. Ex.' que considere lido, para 
que faça parte integrante deste pronuncia-mentõ, o mãril
festo do Conselho dos Reitores das Universidades Brasi
leiras. 

O Sr. Nelson Carneiro- V. Ex~ me dá um aparte?_ 

O SR. MURILO BADARÓ ~ Com muita honra, 
nobre Senador Nelson Carneiro. 

O Sr. Nelsou Carneiro - Acredito que o apelo de V. 
Ex• acabará sendo atendido pelo Governo, não só em 
a_tem;ão aos professores, às necessidades da Universida
de, mas entendendo que uma geração está sendo sacrifi
~ada com essa greve prolongada. Há alunos que vão per
der o semestre com grave prejuízo para a sua educação e 
com grave dano para os pais que mantêm esses rapazes 
nas' Universidades. O apelo que V. Ex• faz hâ de ter res
SOnânCia no Palácio do Governo, certamente, comoverá 
os danos do dinheiro no País. 

O SR. MURILO BADARÓ- Muito obrigado, Sena
dor Nelson Carneiro. 

Tem V. Ex' razão. 

O Sr. Henrique Sandllo- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. MURILO BADARÓ- Com muito-prazer, Sa
nador Henrique Santillo. 

O Sr Henrique Santillo- Apenas parà dizer que tam
bém me associo a V, Ex•, inclusive para solicitar do Go
verno que cumpra a Constituição do País, sobretudo no 
que diz respeito à Emenda João Calmon, e que destine, 
como "Preceitua a Carta Magna os t3% do Orçamento 
Nacional à educação no ·-Pãís, dando, porta.nto, amplas 

.condições d_e atender as justas reivindicações dos profes
sores. 

SR. MURILO BADARÚ- Ouvirei o Senador Ita
mar FranCO, para, em seguida, conclúir, Sr. Presidente. 

O Sr. Itamar Franco- Senador Murilo Badaró, na 
mesma linha de raciocínio do Senador Henrique SB.n
tillo, direi eu também na expectativa do Governo cum
prir a Constituição. ~ o mínimo que se pode pedir ao 
Governo. Mas vale a lembrança de V. Ex•, esta aula de 
Milton Campos na Universidade de Minas Gerais, que 
nós encontramos no seu livrQ "Testemunhos e Ensina
mentos". Lembrar Milton Campos é sempre importante 
e salutar, quando se fala em educação e cultura neste 
País. Queremos juntar a nossa voz a de V. Ex• Há pou
cos dias, tive a oportunidade de ler desta tribuna um ma
nifesto do comando de greve, e V .Ex' pede hoje a trans
crição de um documento importantíssimo do _Conselho 
de RcitÔres do Brasil, na expectativa de_ que o _Governo 
tenha sensibilidade para resolver esse grave problema 
que, como disse V. Ex~. não é apenas. problema salarial, é 
um problema que vai mais fundo, pois se trata eXala
mente da educação e, particularmente, do problema uni
versitário brasileiro. Meus parabéns a V. Ex•. 

O SR. MURILO BADARÚ - Sr. Presidente, vê V. 
Ex~ que hã um sentimento unânime desta Casa sobre a 
necessidade de se pôr um paradeiro a isso. É importante 
que as partes que estão em litígio - se é possível 
denominar-s-e a isso de litígio -encontrem um denomi
nador comum na solução dos seus interesses. 
· Este problema, por exemplo, dos celetistas e dos esta

tutárfos da Uníversidade é um problema dramático. En
quanto os celetistas foram obseqUiados com uma legis
lação que os favorecia de forma acentuada, os funcio
nários estatutários da universidade encotram-se numa 
posição diferencial que perturba até a boa convivência 
entre iguais em meio a uma repartição pública. Eles es
tão numa posição de tal inferioridade que o relaciona
mento se torna atê_ difícil. E agora eles todos se dão as 
mãos para reivindicar uma melhoria que é urgente e in
dispen.sâvel. Que se dê a essa categoria de servidores que, 
dur-ante longos e largos anos, tem trabalhado em favor 
do ensino no Brasil, o que merecem. 

Não ê do meu interesse, e talvez fuja muito a minha 
capacidade, analisar aqui, num pronunciamento tão sin
gelo, aquilo que eu chamaria de crise da universidade 
brasileira. Ela tem raízes profundas no passado, e tem 
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também profundas raízes no presente. Se a nossa Nação 
parasse num determinado instante da sua caminhada 
histórica, para uma reflexão, se as elites responsáveis por 
este Pais Se dessem ão trabalho de colocar à margem de 
suas preocupações os problemas clânic_os, os problemas 
grupais, os próblenias pitrtidâiios, pai-a se entregar ao 
exame aprofundado das dificuldades e dos desafios 
maiores que a ~ação tem que enfrentar agora e para 
frente, todoS nós vamos concluir numa só voz, num só 
sentimento, de que o nosso maior problema, a nossa 
maior vulnerabilidade e talvez o nosso maior defeito se 
encontre exatamente na universidade brasileira, ou me
lhor, na educação brasileira como um todo, na prepa
ração e na formação dos recursos humanos indispensá
veis a um país que quer progredir e que quer se desenvol
ver. 

Nenhuma Nação, Sr. Presidente, serâ capaz de: vencer 
o desafio tecnológico que as nações mais desenvolvidas 
do mundo conseguiram impor ao restante do universo, 
pelo grande avanço que fizeram na conquista de novos 
campos e de novos espaços. Quando o jornalista francês 
Jean Jacques Servan Scheiber escreveu_ "O Desafio Ame
ricano" ele estava muito distante da idéia talvez de escre
ver Jogo depois "O _Desafio Mundial", para mostrar que 
essas nações, qúe jâ conseguiram se apropriar de deter
m-inados estágios tecnológicos, a cada dia mais, vão au
mentando a sua distância com os outros povos, princi
palmente com os povos do chamado Terceiro Mundo. 

Por isso, Sr. Presidente, ê importante que, resolvido 
este aspecto material que assola a vida de quantos estão 
ligados à univerSidade brasileira, solucionado o proble
ma salarial que ê um problema hoje que, eu diria, de 
quase toda a população brasileira, as Lideranças políti-

-cas da Nação, as suas elites, os seus intelectuais devem 
encontrar caminhos para eliminar da vida das universi
dades brasileiras os pontos de estrangulamento, as suas 
defidênciãS, os erreis e os equívocos ·que respondem pela 
má-fOrmaÇão piofissíonal do jovem brasileiro que, mal 
safdo das escolas, tem um reduzido grau de competitivi
dade para enfrentar o seu -projeto de carreira. 

O Sr. Hélio Gueiros- Permite V. Ex' um aparte? 

O SR. MURILO BADARÚ - Ouço V. Ex• 

O Sr. Hélio Gueiros- Nobre Senador Murilo Bada
ró, V. Ex• tem toda a razão em endereçar o apelo em fa
vor de uma solução a esse problema das universidades 
federais do Brasil e escolas superiores. O absurdo de 
tudo isso; nobre Senador Murilo Badaró, é que hã neces
sidade de todo ano haver uma greve, no primeiro ou no 
segundo semestre, para que algumas das reivindicações 
do magistério e também do funcionalismo das universi
dades sejam atendidas. Isto é um absurdo! Vamos espe
rar que, com a Emenda João Calmon, essa situação cala
mitosa de todos os anos tenha um paradeiro. Sem querer 
também me aprofundar no estudo que V. Ex• disse que 
seria necessário fazer sobre a crise da universidade, acho 
que para aproveitar o movimento atual, uma das so
luções que o Governo deveria cogitar seria devolver ao 
corpo docente e discente e ao funcionalismo o direito de 
dirig{r a universidade. Aí está o grande problema da uni
versidade: ela é dirigida por pessoas absohitamente di
vorciadas da realidade da universidade. Esse truque de 
un~_a lista sêxtupla a ser. votada por pessoas nomeadas 
pelo próprio reitor, inclusive essa figura absurda do pró
prio reitor, que é uma excrescência que não tem a menor 
justificati_V?-, são pessoas nomeadas pelo reitor, não elei
tas pela comunidade universitária, mas que se colocam 
entre o reitor e as suas bases e embaraçam atê mesmo 
qualquer contactp dç reitor com essas suas bases. Então, 
haveria necessidade do Governo estudar essa reivindi
cação justa do corpo docente e discente da universidade, 
para dar a eles a oportunidade de indicar os seus gover
nantes. Não é só o Brasil, como um todo, que quer dire-
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tas já. Também a universidade brasileira precisa das di· 
retas para a escolha dos seus dirigentes. 

O SR. MURILO BADARÚ - Agradeço, eminente 
Senador Hélio Gueiros, o seu valioso aparte. 

Sr. Presidente, vou encerrar fazendo um apelo caloro
so, um apelo veemente à Ministra Esther de Figueiredo 
Ferraz, aos Ministros da área econômica do Governo, 
para que encontrem urna solução. Essa greve não pode e 
nem deve continuar. h preciso encontrar tambêm um 
mecanismo operacional que resolva, a um só tempo, a 
diferença salarial entre celetistas e estatutários e, igual
mente, o problema salarial de todas as categorias, princi
palmente dos professores_. 

O Sr. Helvídlo Nunes- Permite-me V. Ex• um aparte? 

O SR. MURILO BADARÓ - Com muito prazer, 
nobre Senador. 

O Sr. Helvídio Nunes - Eminente Senador _Murilo 
Badaró, também desejo, através da oportunidade que V. 
Ex• me concede, juntar o meu pedido à MiníStra Esther 
de FigueiredO Ferraz. Sei e poSs_o_avaliar as dificuldades 
por que passa a Ministra da Educação, sobre tudo quan
do se contesta a extenção da emenda que recentemente 
foi aprovada, de autoria do ilustre Senador João Cal
mon. É que to_dos os recursos deste Pais, que são aloca
dos, que são atribuídos e que são gastos com e_ducação, 
parece, perfazem o total de 13% previsto mi-emenda 
constitudonal. 

A Escola Fazendária, mantida pelo Ministério da Fa~ 
zenda .. 

O SR. MURILO BADARÓ - Como tal é considera
do. 

O Sr. Helvídio Nunes- .~como tal é considerado ore
curso ali aplicado. Os recursos aplicados pelo Ministério 
do Exército também são considerados como destinados, 
originariamente, à educação. Essa, infelizmente, é a in
terpretação que está burlando os efeitos perseguidos, 
não apenas pelo Senador João Calmon, mas por todos 
nós que aprovamos aquela emenda. E, há mais, nobre 
Senador Murilo Badaró, é que a responsabilidade maior 
desta greve, parece que, como bem diz V. Ex•, estâna di
vergência de tratamento que ê dado aos celetistas, de um 
lado, e aos estatutârios, de outro. Os professores estão 
em greve! Pergunto eu: e os alunos? os jovens que estão 
estudando, que estão procurando aperfeiçoar-se para as 
lutas do futuro, podem perder impunemente meio ano, 
do seu aprendizado? Ainda, anteontem, se não me falha 
a memória, o ilustre Reitor da Universidade de Brasflia 
afirmou que possivelmente os alunos perderão o semes
tre porque não terão capacidade de perfazer o número 
mínimo de aulas que necessitam para que possam passar 
ao semestre seguinte. 

O SR. MURILO BADARÓ- Os alunos, afinal, são 
os grandes punidos com esses movimentos. 

O Sr. Helvídio Nunes- Era esta a contribuição que 
queria levar ao seu discurso, com a solidariedade pela 
tese que V. Ex• defende. 

O SR. MURILO _ BADARÓ - Contribuição, como 
sempre, muito lúcida, muito equilibrada. 

O Sr. Henrique Santillo - V. Ex• me permitiria? 

O SR. MURILO BADARO - Com muita horiTa, Se
nador Henrique Santillo. 

O Sr. Henrique Santillo - E jã me escusando por ser 
tão importuno. · 

O SR. MURILO BADARÓ ~Pelo c_ontrãrio, V. Ex~ 
me honra muito com o seu aparte. 

O Sr. Henrique Santillo - Gostaria apenas de dizer 
também que está havendo, por parte do Governo, emi
nente Senador MurUo Badaró, sobretudo de sua área 
económica, muita má fé com relação ao orçamento, es~ 
pecíalmente do MEC e,_ especialmente com relação à 
Emenda João Calmon. O Ministro_ Delfim Netto teve 
duas palavras: a primeira S. Ex• deu a seus colegas de 
Ministério no momento em que solicitou um corte __ orça
mentário, sob a alegação de que era preciso transferir 
mais recursos ao __ Ministério da Educação eC_Yltura para 
fazer cumprir a Emenda João Calmon; a segunda, ao 
Presidente do FófUm de Secretários de Educação, 
dizendo-lhe que a Emenda só seria cUmprida a partir de 
1985. Então, veja V. Ex•, nem o orçamento como um 
todo dedica os 13% à educação, mesmo levando-se em 
conta a interpretação de má fé que a área económica- do 
Governo pretende dar, como também o próprio Minis.:. 
tro Delfim Netto, aos colegas de MiniStério, reconheceu 
a necessidade de que ela fosse cumprida Já a partir de 
1984, já que faz -parte do texto constitucional. Em re
lação aos estudantes, estou de acordo com V. Ex• Os uni
versitários braisleiros, sobretudo a Nação, andam puni
dos pela péssima qualidade do nosso ensino universi
tário. Esta é a grande punição aos nossos jovens. Em re
lação ã UnB citada pelo nobre Senador Helvídio Nunes, 
é outra questão, não se trata da mesma coisa. Lá, os es
tudantes declararam-se em greve há poucos dias e o Rei
tor logo no primeirO instante, ameaçou-os-com a repro
vação, já no primeiro instante. Neste caso os estudantes 
estão lutando por democracia interna na Universidade. 
Todos nós tivemos oportunidade de acompanhar esse 
processo pela imprensa de Brasnia. 

O SR. MURILO BADARÓ - Praza aos céus, Sr. 
Presidente, que o problema da universidade brasileira 
s_eja resumido apenas a uma questão de recursos orça
rizentáfios e àquilo a que se referiu o nobre Senador 
Hélio Gueiros, à eleição dos reitores- pela comunidade 
uriiversltárta:· 1:. claro ·que, se esses do"is problemas são 
variáVeis importantes na-análise da questão, o problema 
é muito mais profundo, a crise é muito maiS--aguda. É 
preciso que, para a sua eliminação, todos nós, Sr. Presi
dente, sincera e devotada mente, nos entreguemos a essa 
tarefã, da qual depende o futuro de uma Nação que tem 
tão largas e risonhas perspectivas de se posicionar no 
mundo moderno como uma das mais importantes, das 
mais ricas e das mais prósperaS. 

Renovo o meu apelo à Sr• Ministra da Educação, ao 
Sr~ Ministro do Planej8.tiii:nto, a quantos, afinal têm res
ponsabilidade e, principalmente, a S. Ex• o Senhor Presi
dente da República, para que dê instruções peremptórias 
para que essa greve encontre logo o seu fim, resolvendo
se o problema salarial dos professores, resolvendo-se o 
problerraa .salarial dos estatutários e dos celetistas e, se 
possível, Sr. Presidente, encontrando caminhos novos 
para que a universidade brasileira, em paz, na busca da 
verdade, na pesquisa científica, na elaboração intelectual 
dos seus mestres, possa, de fato, preparar a mocidade 
brasileira para enfrentar os grandes desafios do futuro. 
(Muito bem!) 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. 
MURILO BADARO EM SEU DISCURS0.-

0 CONSELHO DE REITORES 
EM DEFESA DA UNIVERSIDADE BRASILEIRA 

Ao longo dos anos, as Instituições de Ensino Superior 
vêm dando o melhor de si na tentativa de corresponde
rem às exigências de uma sociedade moderna. 

De- parte da União, registram-se substanciais apli
cações em construção, em aperfeiçoamento de pessoal 
docente, na consolidação do regime de dedicação exclu
siva e no apoio à pesquisa. 

De parte das Instituições de Ensino Superior, impõe
se descatar a cotidiana preocupação Com a quantidade 
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do ensino, a expansão progressiva e sólida da pós
graduação, a integração mais ampla com a socii:dade 
atravês de programas de extenção, o desenvolvimento 
acentuado e qualitativamente mais significativo dãs ati
vidades de pesquisa. 

Estado e Universidade, cada um a sua maneira e 
complementando-se nos esforços para garantir uma ade
quada formação de recursos humanos de alto nível e 
para ampliar suas possibilidades de desenvolvimento 
científico e tecnológico autónomo, acabaram por conso
lidar um parque universitário já respeitável e com imen
so potencial de serviço ao País. 

Esse parque universitârio é um patrimônio da socieda
de brasileir~, Por isso mesmo, os dirigentes das difere:n
tes instituições universitárias sentem-se no dever de reite
·rar, ainda_uma vez, aos responsáveis pelo Governo
autoridades do Executivo e representantes do povo no 
Congresso Nacional- a advertência de que esse patri
mónio está seriamente ãmCaçado. ---- -

Sem rememorar as razões, queremos mostrar a todos 
que·a· advertência não é infundida. E como, para tanto, é 
preciso ser rigorasamente objetivo, ·analisemos os dados
do orçamento do Tesouro para a educação superior nos 
ános desta décãda. 

A análise revela que as verbas para manutenção das 
Universidades vêm sofrendo rápida e implacável re
dução. Para cada CrS 100,00 que as UniversídadeSfeCie
rais recebiam em 1980, elas recebem hoje crs 37,80 e re
ceberão, em -1985, tendo em vista a dotação Já fixada 
pelo Ministério da Educação e Cultura, Cr$ 22,08,- ou 
Cr$ 33,22, Se:" Confirmado o valor previsto para o orça
mento extra-teta (Quadro anexo). 

Em conseqüência, nossas Universidades não têm 
como renovar e reparar seus equipamentos de ensirio, 
atualizar suas bibliotecas, conservar seus prédios e insta
lações, manter o nível de suas aulas práticas, operar seus 
hospitais e nem mesmo pagar os serviços de luz, limpeza, 
tansporte, ãgua, telefone, vigilância e outras despesas es
senciais de custeio. 

Como nos pare-ce inadmissível comprometer todo o 
investimento já· realizado pelo Governo e pelas Insti
tuições de Ensino Superior propomos, para preservá-lo, 
as seguintes soluções emergenciais: 

l. - reTOrmulação do orçamento de 1984 com suple~ 
mentação de recursos para repô-lo ao nível de 1980; 

2. consignação, no orçamento de 1985, de dotação 
em valor real equivalente à do orçamento de 1981. 

Sem a adoção imediata dessas medidas mínimas, será 
impoSsível sustar o processo de deterioração física e de 
queda de qualidade do ensino -que vem afetando nossas 
Universidades. 

Assim, em nome do que jâ se fez pela construção de 
um patrimônio tão valioso, os signatários deste docu
mento confiam em que sua advertência Cale fundo na 
consciência dos que têm o poder e o dever institucíonal 
de manter viva a Universidade brasileira. 

Consideramos também que os vencimentos pagos aos 
professores e funcionários técnico-administrativos das 
autarquias vêm sofrendo, ao longo dos anos, um achata
mento que torna aflitiva suas condições de vida. De ja
neiro de 1979 a abril de 1984, houve uma perda salarial 
de 167,60o/o para os servidores e de 103,00% para os do
centes, tomando-se como referên_cia a evolução do 
INPC. No mesmo período, o pessoal das Fundações tem 
reCebido uma remuneração mais justa, Prestando_ser
viços idênticos e sendo ambas mantidas pelo Estado, Au
tarquias e Fundações pertencem ao mesmo sistema de 
ensino. Por ccmseguinte, é de justiça que se venham a 
CO!DJ?atibilizar as escalas salariais das instituições autár
quicas e das fundacionais mantidas pela União, median
te legislação própría, formulada a partir de estudos apro
fundados, em que se considerem e se equilibrem, na me· 
lhor medida possível, as diversas variáveis envolvidas.-

No entanto, a co~plex:idade do problema, e a evidên
cia de que sua solução definitiva demandará um proces-
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so gradativo, manifestam que essa proposta, ainda que 
de logo endossada pelas autoridades competentes, não 
pode, isoladamente, sem grave equívoco, ser entendida 
como medida eficaz para debelar a crise ora instalada. 

Impõe-se, portanto, urna solução concomitante, emer
gencial, sob a forma de reajuste salarial específico que 
permita, de pronto, minorar a difícil situação dos docen
tes e servidores técnico-administrativos das autarquias 
de ensino. 

De há muito vimos buscando e oferecendo sugestões 
de caráter básico, preventivo, certos de que a crise de ho-

je, como a de ontem, tem origens profundas, de natureza 
conceituai e estrutural. 

o~ signatários deste documento concluem, finalmente, 
que somente através da solução imediata e definitiva do 
problema orçamentário e da pronta recuperação da jus~ 
tiça salarial será possível restabelecer o clima de normali~ 
dade nas [ns_ti_tuições de Ensino Superior, que vem sen~ 
do, desde 1980, anualmente afetado por essas duas ques~ 
tões. 

MEC/SESU - EVOLUÇÃO DO ORÇAMENTO 
Recursos do Tesouro - Cr$ Mil 

DADO EM BRASILlA, NO CONSELHO DE 
REITORES DAS UNlVERSIDÀDES BRASILEIRAS, 

AOS 13 DE JUNHO DE 1984. 

Taxa de 

Período Inflação 

1980 
1981 106,80 
1982 100,00 
1983 211,00 
1984 170,00 
1984 170,00 
1985 170,00 
1985 170,00 

(1)- Suplementaçiio de CrS 28 bilhões 
(2) - Inclusive extra-teto 

Deflfttor 

1,00 
2,07 
4,14 

12,87 
34,75 
34,75 
93,82 
93,82 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Concedo a pa
lavra ao nobre Senador Nelson Carneiro, como Líder. 

O SR. NELSON CARNEIRO (PTB - RJ. Como 
Líder, pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Acredito traduzir o pensamento de todos os homens 
livres deste Pais, de todas as consciências democráticas 
que vivem sob os céus brasileiros ao consignar o nosso 
protesto contra a violência que acaba de ser vítima em 
Montevidéu o antigo parlamentar, o ilustre homem 
público, Wilson Aldunate. Tenho prazer de conhecê-lo, 
de gozar da sua amizade e de conhecer os seus propósi
tos. Lamento que o país vizinho, em vez de receber entre 
palmas um candidato à Presidência, tente calar a Sua voz 
e evitar o convívio com seus concidadãos. 

Sr. Presidente, neste momento, quero, também, signi
ficar o protesto do Parlamento Latino-AmericanO qtie 
tenho a honra de presidir, e que acaba de passar ao Parti
do Nacional do Uruguai a sua palavra de solidariedade. 
(Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRFSIDENTE (Aimir Pinto)- Srs~ Senado
res, a hora do expediente já está esgotada, mas existem 
dois Srs. Senadores inscritos para breves comunicações. 
Eu consultaria à Casa se concordaria com a prorrõgação 
de lO minutos para que S. Ex~s pudessem usar da pala
vra. (Pausa.) 

Os Srs. Senadores que a aprovam q~e-ira~ -permanecer 
sentados. Aprovada. 

Concedo a palavra, para uma breve comunicação, ao 
nobre Senador Jorge Kalume. 

Orçamento Jndice 

Valor Valor !980~1 

Corrente Constante 

6.372.955 6.372.955 100 

14.912.087 7.203.906 113 

25.9HY.548 6.258.586 98 

42.402.440 3.294.672 51 

65.874.000. 2.410.318 37 

n&75.2SO ('l 2.701.446 42 

132.044.200 1.407.421 22 

198.678.700.(') 2.117.658 3~-

O SR. JORGE KALUME (PDS- AC. Para uma co
mUnicação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente e 
Srs. Senadores: 

Gostaria de registrar a presença, em Brasília, de uma 
delegação de pequenos agricultores, chefiada pelo Depu
tado Luiz Pereira e pelo Vereador Helder Paiva. Os pe~ 
qaelloS agricUltores que aí se encontram, num total de 8, 
pertencentes ao Sindicato dos Agricultores, cham~-se: 
Pedro Castilho, que é o Presidente do Sindicato, Juventi
no, Anselmo, Pascoal de Oliveira, Amélia, João Abran
tes e Teixeirinha. 

Esses patrícios, arrostando todas as suas dificuldades, 
vieram do Acre até aqui, no sentido de obterem apoio 
para a ãnistia de seus pequenos débitos junto ao Banco 
do Brasil, ao Banco do Estado do Acre e ao Banco da 
Amazônia. 

Vejam, Srs. Senadores, todo o débito referente à ina
dimplência- vai a, aproximadamente, :1 bilhão, 810 mi
lhões e 900 mil cruzeiros. Foram agricultores que, par
tindo do Sul e do Centro-Oeste, _uumaram para o Acre; 
hã--alguns anos, e ali se encontram sob a égide do IN
CRA. 

Mas, as causas do atraso, Sr. Presidente, são vãifãs.-E 
unia delas! 

-Chuva em excesso durante o verão, o que im
pediu a queima das derrubadas. 

- Intrafegabílidadi das Estradas princip-ais e vi
cinais durante a época chuvosa. 

-'-Epidemias de malária e hepatite, de dimensões 
calamitosas, coincidindo sua maior intensidade Com 
a época da colheita, de um lado a falta de assistência 

-de saúde, de outro lado ... 
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-Custo muito alto para transporte da produção. 
- Falta de Armazéns no interior para estocar e 

can!':en,-at a produção. 
-Falta de estrutura eficiente para escoamento e 

comercia.lização. 
-:-Problemas de cultivo, como pragas e doenças 

de difíceis combates, uso de sementes selecionadas 
não adaptadas às condições regionais. 

3.2._ Causils Indiretas: 
-Política de crédito agrícola não ajustada à rea

lidade do meio rural acreano, no que diz respeito de 
tipo de financiamento, juros, prazos, valores bãsicos 
de custeio (VBC's), época de liberação das parCelas, 
PROAGRO,- prOCesSo burocrático, fiscaliziçào, etc. 

-Orientação técnica deficiente, que não conse
gue alcançar a maioria dos produtores de maneira 
eficiente. 

..:.... Falhas na política global para o setor agrícola 
no Estado. 

4. Justificativas para a Anistia 
- Objetivamente, as condições sócio

econômicas da quase totalidade dos mínimos pro
dutores impossibilitam a restituição de seus débitos, 
a não ser a um preço social muito alto, pois seriam 
obrigados a vender suas propriedades e a se deslocar 
para as periferias da cidade, o que teria sérias e im
previsíveis conseqüências para a economia do Esta
ao;a situação de abastecimento das populações ur
banas e afetaria o quadro, já bastante grave, do de
semprego. 

-A situação de inadimplência impede a reali
zação do "Plano de Operação ConjUnta", ideaiizã.
do pelo MEAF, que certamente abrirá novas pers
pectivas para as populações rurais, além de propor
cionar fortes impulsos para o setor agrícola. Preju
dicado estará, do mesmo modo, o PDRI, uma vez, 
que a permanência dos miniprodutores em suas pro
priedades está a questão. 

-Em risco estão também os PADs, posto que a 
maioria dos devedores são parceleiros assentados 
pelo INCRA-:---- -- -

Eu gostaria de aproveitar esta oportunidade para fazer 
um a pelo aos Srs. Ministros da ãrea económica, inclusive 
o Sr. Ministro .Oanilo Venturini, responsável pelo IN
CRA - pelo Instituto de Colonização e Reforma 
Agrária de nosso País, no sentido ·de encontrarem uma 
fórmula para enquadrar, neste justo pleito, esses peque
nos agricultores que estão contribuindO para colonizar e 
aumentar o índice de exportação do pequenino Estado 
do Acre. 

Estou certo de que com as nossas presenças, amanhã, 
nesses Ministérios, S. Ex•s atenderão esse justo pleito, 
em favor da região que está despontando para sua gran
deza. 

O mesmo apelo foi feito pelas Bancadas do PDS e do 
PMDB, numa prova de coerência e justiça. Muito obri
gado a V. Ex• 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Concedo a pa
lavra ao nobre Senador Henrique Santillo, para uma 
breve comunicação. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO PRONUNCIA 
DISCURSO QUE. ENTREGUE .i REVISÃO DO 
ORADOR, SERÁ PUBLICADO POSTERIOR
MENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto) - A Mesa 
associa-se à manifestação de V. Ex' ao dar as boas
vindas à Delegação do Partido Comunista Chinês, 
desejando-lhe tambêm os melhores votos de uma boa es
tada no Brasil. 

Senador Henrique Santillo, tão logo a proposição a 
que V. Ex~ se refere chegue à Mesa, a Presidência tomará 
as devidas providências regimentais. 
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O SR. PRESIDENTE (A!mir Pinto)- Sobre a mesa, 
projeto de lei que vai ser Tido pelo Sr. !~'-Secretário. 

É lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 102, DE 1984 

Dispõe sobre o abatimento, pela pessoa física, de 
importâncias pagas a empregado doméstico, de acor
do com a legislação do Imposto de Renda. 

O CongressO Nacional decreta: 
Art. I~' As pessoas tisicas poderão abater de seus 

rendimentos, de acordo com a legislação do Imposto de 
Renda, as importâncías pagas, durante o exercíCio, aã 
empregado doméstico. -

Art. 29 Considera-se empregado domêstico, para os 
efeitos desta lei, aquele que presta serviço de natureza 
contínua e de finalidade não lucrativa à pessoa ou à 
família, no âmbito residencial destas. 

Art. _39 Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 411 Revogam~se as disposições em contrário. 

Justificação 

Cumpre esclarecer, preliminarmente, que o conceito 
de empregado doméstico oferecido ao Projeto de Lei sob 
exame é o mesmo constante da Lei n~' 5.859, de 11 de de~ 
zembro de 1972, que dispõe sobre a profissão de empre~ 
gado doméstico. Este asPecto tem relevância porque no 
conceito está inserida a condição de que nas atividades 
desenvolvidas não haja a finalidade de lucro. Em haven
do o o_bjetivo de lucro, não se trata mais de emprego do~ 
méstic6. -

Em verdade, entendemos que as importâncias pagas 
aos empregados domésticos podem ser tidas como uma 
forma de distribuição de renda, se considerarmos que se 
trata de pessoas que habitam o mesmo teta, que compar~ 
tilham do ambiente familiar, e que, mutatis mutandis, po~ 
dem ser consideradas como membros da própria família. 
Por isso, os pagamentos efetuados devem ser abatidos do 
rendimento da pessoa física pagante, comO se se tratasse 
de um dependente, que, realmente assim podem ser tidos 
os empregados domésffcôs~- emDora dependentes sui ge
neris. 

Com efeito, não se pode em sã consciência ConSiderar 
como einpregado na verdadeira acepção do termo, uma 
pessoa que vive sob o mesmo teta do empregador; que 
compartilha do convívio da família, enfim, que convive 
como se da famífia fosse. 

Esses os motivos, principais pelos quais propug-iiiiinos 
pela aprovação do presente Projeto de Lei, na certeza de 
que se trata de uma causa justa, em benefício de quem, 
efetivamente arca com o ônus de sustentar e zelar por ai~ 
guém - o empregado doméstico -, como um membro 
da própria família. 

Sala das Sessões, 18 de jUnho de 1984. - Carlos Chia~ 
relli. 

(Às Comissões de Constltuição e JuStiÇa, de Legis~ 
lação Social e de Finanças.) 

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- Sobre a mesa, 
projeto de lei que vai ser lido pelo Sr. 1q-SecretáriO. 

e_ lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 103, DE 1984 

Dispõe sobre a manutenção da correção automáti
ca, semestral, dos salários de acordo com o INPC e 
revoga dispositivos do Decreto-lei n<? 2.065, de 26 de 
outubro de 1983 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 111 Mantida a correção automática, semestral, 

dos salários, que se fará sempre- medüúlte negociação" en~ 

tre em-pregados e empregadores, mas nunca segundo fa-
tor de variação do INPC abaixo de cem por cento, são, 
revogados os arts. 24 a 42 do Decreto~ lei n~' 2.0.65, de 26 
de outubro de 1983. 

Art. 211 Esta lei entra em vigor na dat~ de sua publi
cação. 

Art. 31' Revogam~se as disposições em contrário. 

Justificação 
(Será feita da Tribuna) 

LEGISLAÇÃO CITADA 
DECRETO-LEI N• 2.065, DE 26 DE OUTUBRO DE 

!983 

Altera a legislação do Imposto de Renda, dispõe 
sÕbre o reajustamento dos aluguéis residenciais, sobre 
as prestações dos empréstimos do Sistema Financeiro 
de Habitação, sobre a revisão do valor dos salários, e 
dá outras providências. 

Art. 24. A revisão do valor dos salários passará a ser 
objeto de livre negociação coletiva entre empregados e 
empregadores, a partir de 1~' de agosto de 1988, respeita

- do o valor do salário mínimo legal. 

Art. 42. No prazo fixado pelo artigo 40, as entida~ 
des nele mencionadas deverão observar que o dispêndio 
total da folha de pagamênto de cada semestre, a contar 
do primeiro aumento salarial que ocorrer a partir da vi
gênclã deste decreto-lei, não poderâ ultrapassar o dis~ 
pêndio total da folha de pagamento do semestre imedia~ 
~amcnte anterior, adicionado ao montante decorrente do 
aumento, apurado na forma-e nos períodos estabelecidos 
nos artigos 26 e 28, e das-parcelas suplementares e acrés~ 
cimos, concedidos nos termos do referido artigo 40. 

§ !9 O limite de dispêndio total da folha de paga
'mento, obtido na forma deste artigo, somertte poderá ser 
ultrapassado se resultante de acréscimo da capacidade 
produtiva ou da produção, e desde que previamente au
torizado pelo Presidente da República. 

§ 211 O Ministro de Estado Chefe da Secretaria de 
Planejamento da Presidência da República poderá expe~ 
dir normas complementares para a execução do disposto 
neste artigo. 

§ 311 _ A inobservância das disposições do presente ar~ 
tigo, por parte de dirigentes de entidades sujeitas à juris~ 
dição do Tribunal de Contas da União, poderá, a critério 
da referida Corte, ser considerada ato irregular de geStão 
e acarretar para os inf['atores inabilitação t.emporâria 
para o exercício de cargo em comissão ou função de con
fiança nos órgãos ou entidades da administração direta 
ou indireta e nas fundações sob supervisão ministerial. 

§ 4<:> Na hipótese de dissfdio coletivo que envolva en
tidade mencionada no artigo 40, quando couber e sob 
pena de inépcia, a -petiÇãO" inícial será acompanhada de 
relatório técnico do Conselho Nacional de Política Sala~ 
ria! - CNPS, no qual se analisará a ocorrênclà dos re~ 
quisitos previstos no§ I~' deste artigo. 

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- Concedo a pa
lavra ao eminente Senador Nelson C3.rneiro, para justifi
cara proposição que acaba de ser lida. S. Ex• dispõe de 
10 minutos. 

O SR. NELSON CARNEIRO (PDT- RJ. Para justi
ficar proposição. Sem revisão do orador.)- Sr. Presi
dente e Srs. Senadores: 

Sucess"ivas vezes tenho ocupado a tribuna desta Casa 
para mostrar a necessidade da revogação de_ dispositivos 
do Decreto~ lei n"' 2.065, desde que os bóias~ frias do inte-

• rior de São Paulo e os metalúrgicos do ABC conseB;ui~ 
ram remuneração superior a que ali foi fixãda. 
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O Sr. Ministro do Trabalho, afirmei desta tribuna, ex~ 
cluía a sua responsabilidade nesta legislação e se vanglo~ 
riava, e com justo título, de ser de sua autoria apenas a 
lei do reajuste semestral. Filho feio, Sr. Presidente, não 
tem pai. 

io de 1984, eu dizia, desta tribuna: 

.. Rompido o dique da proibição legal, não há 
como conter as águas da insubmissão. Os legislado~ 
res fazem as leis prováveis, a necessidade se encarre~ 
ga de selecionar, para cumprir, as leis possíveis. Me
nos de sete meses após a iniciativa governamental, 
os tetos fixados ruíram diante da realidade social. E 
os limites impostos para atender às exigências do 
Fundo Monetário Internacional acabaram por con
tribuir para agravar a crise da Previdência Social, a 
que estão indissoluvelmente ligados, na vida e na 
morte, cerca de cem milhões de contribuintes. Fa
lando à imprensa carioca, o mês passado, o eminen~ 
te Ministro Jarbas Passarinho afirmou:- "Gl-ande 
parte da dificuldade da Previdência Social vem do 
achatamento salarial gerado pelo Decreto~lei n'i' 
2.065 e de benefícios que custam caro e não têm cus
teio". E, ajunto, não hã como diminuir os benefí
cios, tantos os que deles dependem." 

Os bancários, Sr. Presidente, iniciaram neste -mêS uma 
campanha contra o Decreto~lei n'i' 2.065.. 

Leio nota de O Globo, de 9 de junho de 1984, que se 
refere ao ilustre Senador Albano Franco. 

Albano Franco, que participou esta semana da 
70• Reunião da Organização Internacional do Tra~ 
balho, em Genebra, convocando para o dia 20 uma 
reunião da Diretora da CNI p-ara exaininar o traba~ 
lho do Departamento de Economia sobre os efeitos 
perniciosos da atual legislação, imp-osta pelo 
Decreto-lei n'i' 2.065. 

A conclusão do trablho ê a mesma de empre
sários em manifestações isoladas ou em bloco: "não 
haverá recuperação da economia sem mudança da 
Lei Salaríal que reponha o poder de compra da clas
se média e do operariado, para reativar o mercado 
interno". 

Ainda ontem, o Professor Décio Munhoz, em publi~ 
cação que também instrui essa justificação, acentuava 
que o Decreto-lei n~' 2.065, partiu do pressuposto de que 
a inflação fosSe cair com a sua aplicã.ção. De 1983 Pãra 
cá, os salários foram contidos e a inflação duplicou. En~ 
tão, o Decreto-lei n~' 2.065 não cumpriu o· seu p3.pel. 

O Correio Braziliense, do dia 15 deste, anunciava: 

Até mesmo as empresas estatais já começaram a 
rever as medidas impostas pelo Decreto-lei 2.065 
conforme ficou constatado ontem, durante a revisão 
de_curva salarial de t 3 empresas estatais e 2? conces~ 
sionários, realizada pelo Conselho Nacional de 
Política Salarial CNPS. 

E no Correio Braziliense, de 16 deste: 

O Presidente da TELEBRÁS, General José An
tônio Alencastro e Silva, admitiu ontem a seus em~ 
pregados, através do sistema de som da empresa, a 
derrota do Decreto~lei 2.065, na medida que o Con
selho Nacional de Política Salarial, CNPS, aprovou 
na última quinta-feira a revisão da curva salarial das 
duas holdings do sistema, TELEBRÃS e EMBRA
TEL, e de 27 concessionárias. 

Tambêm o Correio Braziliense, na data de ontem, sob 
o título, Estatais jogam a pá de cal no 2.065, voltava ao 
assunto para afirmar: 

Se muitas empresas privadas, em especial no eixo 
Rio-São Paulo, jã não aplicavam as normas sala-
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riais do Decreto-lei 2.065, agora as próprias estatais 
- afinal o objetivo inicial do decreto - consegui
ram contorná-Ias, em decisão referendada pelo 
Conselho Nacion-ãl de--Política Salarial. 

E, em editorial, de ontem também, publicava: 

Aos poucos, e de forma irreversível, o Decreto-lei 
2.065 vai sendo tangido para os pântanos da desva
lia, esmagado que está por força daquilo que não 
conseguiu disciplinar: a política salarial. Inicíando
se através de acordo recente, celebrado entre pa
trões e empregados das montadoras do ABC paulis
ta e bombasticamente combatido pelo interventor 
federal do Sindicato dos Metalúrgicos, o desmonte 
do 2.065 passou a ser uma questão de oportun~dade 
e não de legitimidade. 

E assinalava, depois: 

I! de supor~se, pois, que não será necessário dei~ 
xar a casa ser arrombada para depois providenciar 
as fechaduras. Urge um aprofundamento completo 
na reavaliação da politica salaríal em seuS efeitos 
sobre as estruturas empresariais que sofrem as da~ 
nosas conseqUências de um estado de coisas que 
pode levá-las à reina em seuS padrões de-SetVIço, 
com reflexos maléficos paiã toda a coletiVidade;--

Além de patrões e empregados e das empresas estatais, 
também, Sr. Pi'esíd-ei1Te,- OS --fuiU:ionários j)i10líc0S s·e 
preocupam com o anunciado do reajuste dos se~ s_a
lários. E, assim, o Sr. Ministro Chefe do EMFA, Estado 
Maior das Forças Armadas, Tenente-Brigadeiro Waldir 
de Vasconcelos, ao se referir aos índices de aumento dos 
proventos militares, previstos para vigorar a partir de J9 
de julho, acentuava: 

.. Para recuperar o que o servidor militar perdeu 
com a inflação, o nosso aumento teria de ser supe
rior a 70%." 

Ainda, Sr. Presidente, para cOmpletar a justifiCação, 
que deve ser longa e judiciosa em projetas dessa releyân
cia, eu ajuntaria o comentário publicado ontem na seçã.o 
de economia do Correio Braziliense, com o título "Servi
dor devia ter aumento de265% no mínimo" e que assim 
se inicia: 

Os servidores civis est<itutáiios dC:Veriam receber, 
no mínimo, 265 por cento de reajuste; os militares 
207,5 por cento e sefvídores civiS regidos pela _CLT 
195,7 por cento. 

Sr. Presidente, a nossa missão é fazer leis, leis que pos
sam ser cumpridas. Quando essas leis envelhecem preco
cemente, é dever do legislador colaborar para que elas 
não continuem em letra morta. 

Daí a iniciativa que tomo não revogando integralmen
te o Decreto-lei n9 2.065, mas apenas àqueles dispositivos 
que se referem aos índices de aumento salarial. 

Era o que tinha a dizer. 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- O projeto lido 
pelo Sr. }9-Secretârio e justificado__da tribuna pelo nobre 
Sr. Senador Nelson Carneiro, será publicado e remetido 
às Comissões de ConstitUição e Justiça, de Legislação 
Social e de Finanças. 

Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr. 
I 9-Secretârio. 

E lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 115, DE 1984 

Sr. Presidente, 
Considerando que a posição daqueles que têm a res

ponsabilidade de discutir o problema da nossa dívida ex~ 
terna tem refletido uma atitude de certa subserviência do 

nosso País em relação ãs Nações desenvolvidas do Oci
dente; 
- Considerando que continuamos a não admitir a reali
dade de que somos parte integrante do Terceiro Mundo 
e que a solução dos nossos problemas está diretamente 
ligada ao conjunto de dificuldades e à luta que travam 
essas economias em desenvolvimento para melhorar as 
condições internas dos seus Países; 

-Considerando que a política externa brasileira nos úl
timos 20 anos tem sido marcada por um claro oportunis
mo no plano comercial e por uma frieza e um distancia
mento bastante evidentes no que se refere às questões 
mais importantes que tocam diretamente os interesses es
tratégicos dos países em desenvolvimento; 

Considerando o temor causadO pelas declarações do 
Ministro Ernane Galvêas de que o nosso País está reali
zando um programa de ajustamento sério com o FMI 
quando se sabe que o custo social, político e econômico 
deste programa de austeridade está levando a Nação in
teira a uma situação de extrema pobreza; 

Considerando que não se inclue, ao que nos parece, na 
ordem de preocupações do referido Ministro, o Que po· 
derá acontecer com a sociedade brasileira a médio prazo 
e muito menos como o Brasil vai poder mais uma vez 
justificar o seu individualismo e O seu distanciamento 
d-as posições que estão sendo assumidas faCe aos credo
res internacionais pelos países mais importantes da 
AmêriCi Cã:iína; 
·~Considerando que se torna urgente para o nosso País 
definir um posicionamento interno e externo não contra
ditório e que é preciso esclarecer de uma vez por todas as 
contradições e os desencontros que estão aconteCendo 
entre a área econômica e a área diplomática no trata
mento da questão da dívida; 

Considerando, finalmente, que o conjunto dessas 
questõeS tão importantes merecem uma resposta das 
partes envolvidas, requeiro, nos termos do art. 38 da 
Constituição e do art. 418, inciso I do Regimento Inter
no, a convocação, na mesma data em que deverá ser con
vocado o Senhor Ministro da Fazenda, Ernane GaJvêas, 
para prestar esclarecimentos no plenário desta Casa, 
_sobre a posi~ão goyernamental diante do problema de 
nossa divida externa e da América Latina, e da possibili
dade de suspensão do seu pagamento até que se verifique 
a recuperação de suas bases eço_nômicas. 
- Sala das Sessões, 18 de junho de 1984, - Henrique 

Santillo. 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- O requerimen
to que vem de ser lido será publicado e posteriormente 
incluído em Ürdem do Dia nos termos regimentais. 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES; 
- Eunice Michiles - Gaivão Modesto -- Odacir 

Soares -João Castelo- Cid Sampaio- João LúCio
Albano Franco- Lomanto Júnior- Mauro Borges
Roberto Campos - José Fragelli - Marcelo Miranda 
-Saldanha Derzi- Affonso Camargo- Álvaro Dias 
- Enéas Faria - Jaison Barreto - Jorge Bornhausen 
- Lenoir Vargas- Carlos Chiarelli- Pedro Simon-
Octávio Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto) -Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr. 
1~'-Secretário. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO No 116, DE 1984 

Nos termos do art. 198, alínea d, do Regimento Inter
no, requeremos inversão da Ordem do Dia, a fim de que 
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as matérias constantes dos itens 3 e 12 sejam submetidas 
ao-Plenário em 2~' e 31' lugares, respectivamente. 

Sala das Sessões, 18 de junho de 19S4.- Odacir Soa
res - Gastão Müller. 

O SR; PRESIDENTE (Almir Pinto)- Aprovado o 
requerimento, passa-se ao 

Item 1: 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da 
Câmara n9 54, de 1981 (n9 435/79, na Casa de ori
gem), que inclui a filha desquitada, divorciada ou 
viúva entre os beneficiários do servidor público fe
deral civil, militar ou autárquico, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 179 e 
180, de 1983 das Comissões 

-de Legislação Social; e 
-de Serviço Público Civil; 
- de Finanças. 

Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr. 
19-Secretário. 

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N' 117, DE 1984 

Nos termos do art. 311, alínea b, do Regimento Inter
no, requeremos reabertura da discussão do Projeto de 
Lei da Câmara n9 54, de 1981. 

Sala das Sessões, 1_8 de junho de 1984. - Odacir Soa~ 
res, Líder do PDS - Gastio Müller, Uder do PMDB. 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto) -Aprovado o 
requerimento, está reaberta a discussão da matéria. 

Sobre a mesa, emenda que vai ser lida pelo Sr. J9. 
Secretário. 

É lida a seguinte 

EMENDA N• 1 
(de plenário) 

Ao Projeto de Lei da Câmara 
n9 54, de 1981 

O § 69 do art. 59 da Lei n9 4.069, de 11 de junho de 
1962, passa a ter a seguinte redação: 

"Art. 59 _ ..•• , ••.•••••••••••••••• ~·· .- .• 
§ 1• ........................ _,_,, .•.• 

§ 2o ......... ·-·-·•·""""' ....... - •• 
§ 3o ................................. .. 
§ 4o ............ _ ..................... < 

§59 .................................. . 
§ 69 Na falta dos beneficiários referidos nos pa

rágrafos anteriOres. o Servidor público federal civil, 
militar ou autárquico poderá destinar a pensão ao 
filho, à filha desquitada, divorciada ou viúva e, na 
falta destes, à irmã solteira, desquitada, divorciada 
ou viúVa, que vivãm sob sua dependência econômi· 
ca." 

Justificação 

A medida justifica-se para que também o filho que 
viva sob dependência econômica seja aquinhoado com 
parte da pensão. 

Sala das Sessões, 18 de junho de 1984.- Luiz Cavai· 
cante. 

O Sr. Nelson Carneiro- V. Ex• dá licença para uma 
questão de ordem? 

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- Concedo a pa
lavra ao nobre Senador Nelson Carneiro. 
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O SR. NELSON CARNEIRO (PDT- RJ. Para uma 
questão de ordem. Sem revisão do_Qra.dor.)- Sr. Presi
dente, Srs. Senadores: 

Salvo engano na leitura, o texto lido, com a emenda, é 
exatamente o texto do projeto. Qual é a difereii.Çã? 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- O autor acres
centou a pensão ao filha, estendeu a pensão. 

O SR. NELSON CARNEffiO- Muito bem, Sr. Pre
sidente. Eu acho, no entanto, que o erro mais grave desse 
projeto é na sua expressão ''desquitada", que já existe no 
Direito brasileiro, é separada judicialmente. Esse é o gra
ve erro, Sr. Presidente, é uma emenda de redação apenas. 

O SR. PR~IDENTE (Aimir Pinto) - Em discussão 
o projeto e a emenda em turno únicO-. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra encerro a discos~ 
são. 

Encerrada a discussão, a matêria irá à Comissão de 
Constituição e Justiça para se pronunciar sobre o projeto 
e a emenda e as Comissões de Legislação Social e de Ser
viço Público Civil para se pronunciarem sobre a emenda. 

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto) - Passa-se ao 

Item 3: 

Votação, em turno único, ·do Projeto de lei da 
Câmara ·n,..- 47, de 1983 (n' 5.6'15/81, nà. Casa de Ori
gem), introduzindo alteração na Lei n9 6.649, de 16 
de maio de 1979, que regula a locação predial urba
na, tendo 

PARECER, sob n9 806, de 1983, da Comissão 
-de Constituição e Jusdça, favorável, com voto 

vencido do Senador Helvfdio Nunes. 

Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr. 
J9-Secretârio. -

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N• 118, DE I984 

Nos.termos do art. 311, alínea b, do Regimento Inter
no, requeremos reabertura da discussão do Projeto de 
Lei da Câmara n9 47, de 1983. 

Sala das Sessões, 18 dejllilhO de-1984. -Oda_cir_Soa- _ 
res, Líder do PDS- Gastilo Müller, Líder do PMDB. 

O SR. PRESIDENTE {Aimir Pinto) -Aprovado o 
requerimento, estâ reaberta a discussão da matéria. 

Sobre a mesa, emenda que vai ser lida Pelo Sr. 19-
Secretãrio. 

b lida a seguinte 

EMENDA N• I 

(de plenário) 

Ao Projeto de Lei da Câmara 
n' 47, de 1983 

Acrescenta-se entre a palavr~- "participar" ~-"da as
sembléia do condomínio", a expressão "sem direito aVo
to". 

Justificação 

~justo que o inquilino de um prédio em condomínio 
tenha o direito de participar, sem direito a voto, da as
sembléia de condômínos. 

Sala das Sessões, 31 de maio de 1984.- Hélio Gnei· 
ros. 

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- Em discussão 
o projeto e a emenda em turno único. (PiUsa.) 

Não havendo quem queira discuti-los, declaro-a en
cerrada, 

Encerrada a discussão a matéria volta à Comissão de 
Constituição e Justiça para se manifestar sobre a emenda 
oferecida em plenário. 

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto) -Item 12: 

Votação, em turno único (apreciação preliminar 
da constitucionalidade e juridicidade, nos termos do 
art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei 
da Câmara n9 48, de 1983 (n' 5.019/81, na Casa de 
origem), que dispõe sobre a criação do Tribunal Re
gional do Trabalho da 13• Região, com sede em 
João Pessoa, Estado da Paraíba, e dá outras provi
dências, tendo 

PARECER, soh_n_9 790, de 1983, da Comissão. 

-de Constituição e Jus_tiça (audiência solicitada 
pela Comissão de Legislação S_ocial), pela inconstí
tucionalidade e injuridicidade. 

Sobre a mesa, requerimento que vai ser-lido pelo Sr. 111 

- Secretário. 

~ lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N• 119, DE 1984 

Nos termos do art. 311, alínea "b" do Regimento In
terno, requeremos reab~rtura da discussão dQ Projeto de 
Lei da Câmara n~' 48, de 1983. 

Sala das Sessões, 18 de junho de 1984. - Odaclr Soa
res, Líder do PDS- Gastão Miiller, Líder do PMDB. 

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- Aprovado o 
requerimento, está reaberta a discussão da matêria. 

Sobre a mesa, emenda que vai ser lida pelo Sr. 19-
SeCretário. 

É lida a seguinte 

EMENDA N• I 
(de plenário) 

Ao Projeto de Lei da Câmara 
n9 48, de 1983. 

_ Supriinam-se os arts. 39 e 4~' 

Justificação 

O parecer do Relator, Senador Guilherme Palmeira, 
na Comissão de Constituição e Justiça, julgou inconsti
tucional e injurídica o projeto, face ao disposto nos arts. 
39 e 4~', cuja supressão a emenda preconiza. 

Sala óãS Sessões, 22 de maio de 1984.- Humberto Ln
cena. 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Em discussão 
o projeto e a emenda em turno _único. (Pausa.) 

Não havendo quem queira discuti-los, declaro-a en
cerrada. 

Encerrada a discussão a matéria vai à ComiSsão de 
Constituição e Justiça para se manifestar sobre o projeto 
e_ a emenda e à Corr:iissão de_ Legislação Social para se 
p~~~;;nciarem sobre a emenda. 

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- Volta-se, ago
ra ao 

Item 2: 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da 
Câmara n~' 58, de 1981 (n9 1.595/79, na Casa de ori
gem), que dispõe sobre a legitimação adotiva, e dá 
outras providências, tendo 

PARECER, sob n9 904, de 1983, da--Comissão 
-de Constituição e Justiça, favorável, com 

Emendas que apresenta de n' I a 4-CCJ. 

Junho de 1984 

Em votação o projeto sem prcjufzo das emendas. 

O Sr. Nelson Carneiro- Sr. Presidente, peço a pala
vra para encaminhar a votação. 

O SR.--PRESIDENTE (Almir Pinto)- V. Ex~ tem a 
palavra. 

O Sr. Nelson Carneiro- Sr. Presidente, peço a pala
vra para encaminhar a votação. 

O SR. PRI!SIDENTE (Aimir Pinto)- Concedo a pa
lavra, para encaminhar a votação, ao nobre Senador 
Nelson Carneirci. 

O SR. NELSON CARNEIRO (PTB- RJ. Para enca
minhar a votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presi
..dente, Srs. Senadores: 

-Exce-p-Ci(ui.alm-ente, a meu ver;- o Senado deve remeter 
à Comissão que vai examinar o Código Civil, projetes 
em curso~ tanto mais quando já aprovados pela Câmara. 

Há, porém, projetas- que, por sua relevância merecem 
um exame dentro do quadro na parte em que eles inte
gram o Código Civil. 

A legitimação adotiva foi objeto de várias leis. 
lembro-me que a primeira proposição referente à 
adoção foi do saudoso Senador, então Deputado, Tarso 
Outra. Fui o i-elator na Comissão de Constituição e Jus~ 
tiça e, ao 6pinar contra o projeto, sugefi que melhor se~ 
ria ·se aproveitássemos a oportunidade para apresen
tação de um projeto sobre a legitimação adotiva. Tem
pos depois, o saudos_o Deputado Jáder Albergaria fez 
esse projeto que se converteu em lei. E, então, os disposi
tivos do Código Civil foram substituídos no que diz res
peito à legitimação adotiva pela lei vigente. 

Posteriormente, o Código de Menores estudou ampla
mente a matéria, que chamou de adoção plena. De modo 
que este ê um assunto que merece alguns retoques, mas 
que não deve ser objeto de uma lei própria, neste mo
mento, quando o Senado vai começar a apreciar e deve 
apreciar com a natural brevidade, mas sem atropelo, o 
novo Código Civil. 

De modo que acho de bom alvitre, se possíVel, retar
dar ou enviar para essa futura comissão, que já está 
constituída, como nos informa o nobre Líder da Maio
ria, esse projeto, dada a sua relevância. Já hã uma comis
são, informa o Senador Odacir Soares, constituída para 
estudar o Código Civil. Então, seria a oportunidade de, 
naquele estudo, naquele exame, se incluir esse projeto. 

Quero dizer que esta ê uma atitude excepcional que as
sumo, pOrqUe acho que não devemos parar todos os pro
jetas que dizem respeito à legislação civil, enquanto se 
elabora o Código Civil. Mas esse porque já êobjetivo de 
várias leis, leis que estão dando o devido resultado, sem 
nenhuma necessidade urgente de revisão, acho que deve
ria ser remetido à Comissão que estuda o Código Civil. 
Em todo caso, o Plenário decidirá com a sUa alta sabedo
ria. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! 
Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- Não havendo 
mais quem peça a palavra, vou colocá-lo em votação. 

Os Srs. Senadores que aprovam permaneçam senta
dos. (Pausa.) 

Rejeitado. 
Rejeitado o projeto, ficam prejudicadas as emendas a 

ele oferecídas. 
A matéria será arquivada, feita a devida comunicação 

à Câmara dos Deputados. - -

É o seguinte o projeto rejeitado 
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 58, DE 1981 

(N~' 1.595/79, na Casa de origem 

Dispõe sobre a legitimação adotiva, e dá outras 
providências. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. !9 f: permitida a legitimação adotíva: 
I- do menor abandonado; 
II- do menor exposto, cujos pais são desconhecidos 

ou tenham declarado que pode ser adot_ad_o; 
III- do filho natUi:il reconhecido apenas p~la mãe 

impossibilitada de prover a sua criaç_ão. __ _ 
Parágrafo único. _ _EquiParam-se- ab m-enor ã.bando

nado, para fins de legitimação adotiva, o menor cujos 
pais venham a ser destituídos do pátrio poder e o órlão 
não reclamado por qualquer parente por mais de seis 
meses. 

Art. 2~' Poderão solicitar a legitimação adotiv~ dos 
menores referidos no artigo anterior: 

I - os casais, independentemente do tempo d~ casa
mento e número de filhos; 
II- o homem e a mulher que com lar no["!l'lalmente 

constituído, ainda que não casados regularmete; 
III- qualquer pessoa com mais de vinte_ e: um anos, 

individualmente, que, mesmo não dispondo de lar para 
abrigar o menor, prove possuir outras condições de abri
go capazes de dar ~feto à criança ou recursos financeiros 
suficientes para a manutenção da mesma em _casa-lar, 
oficial ou particular. 

Parágrafo único. A legitimação adõtiva de mais de 
um menor pelo mesmo interessado será condicionada, -
obrigatoriamente, às possibilidades econômicas deste. 

Art. 3~' O processo da legitimação adotiva serâ ini
ciado através de petição, à qual serão anexadOs: 
I- identificação pessoal e profissional do interessado 

ou interessados; -
II- comprovação, por qualquer meio em direito ad

mitido, de que o menor se encontra em uma das si
tuações referidas no art. I"' desta lei; 
III- certidão _de casamento, prova ,de vida em co

mum ou de atendimento de uma das exigências referidas 
no inciso III do art. 29 desta lei, conforme o caso; 

IV- todos os elementos que possam dar ao juiz co
nhecimento exato das condições económico-financeiras 
do interessado. 

Art. 49 Em audiência que se realizará dentro de pra
zo máximo de trita dias, após a data da entrada da pe
tição iniciai, O juiz, ouvido o-Ministêrio Público, proferi
rá sentença da qual caberá recurso de reexame para o 
Tribunal de Justiça, com efeito suspensivo. 

Art. 59 A sentença deferindo a legitimação terâ efei
tos constitutivos, devendo ser inscrita, por mandado, no 
registro civil, como se se tratasse de registro fora do pra
zo, o qual consignará os nomes dos pais adotivos como 
Pais legítimOS-e os nomes-dos respectivos ascendentes. o 
mandado será arquivado, dele não podendo o oficial for
necer certidões. 

§ }9 Nas certidões do registro nenhuma observação 
poderá constar sobre a origem do ato. 

§ 29 O registro original do menor será anulado, tam
bém por mandado de juiz, o qual será arquivado. 

§ 39 Feita a inscrição, cessam os vínculos da filiação 
anterior, salvo para os efeitos de art. 183 do Código Ci~ 
vil. 

Art. 69 A legitimação adotiva é irrevogável e o filho 
legitimado tem os mesmos direitos e deveres do filho 
legítimo, inclusive na sucessão. 

Parágrafo único. O vínculo da ado-çã_o se estende à 
família dos legitimantes, quando os seus ascendentes de
rem adesão ao ato que o consagrou. 

Art. 79 A legitimação· adotiva confere ao menor o 
nome do legitimante e pode determinar a modificação de 
seu prenome, se assim desejarem os pais adotivos. 

Art. 89 A violação do segredo de registro sujeitará o 
responsável às penas do art. 325 do Código Penal. 

Parágrafo único. Somente por determinação do juiz 
-e para salvaguarda de direitos, poderão ser expedidos 
certidões mencionando a origem do ato de adoção e os 
vínculos da filíaçào anterior. 

Art._ 9~' A legitimação adotiva confere a_o_s_legitiman~ 
tes os seguintes direitos: 
I- saJár!o-família especial, não computável para efei

to de imposto de renda, a: ser pago pelo empregador ou 
pela administração pública, coOforme o caso, encarregá
vela que de direito, até a idade de21 anos do legitimado; 
II- dedução, para efeito do imposto de renda, ~o 

dobro do valor permitido para os dependentes normais, 
por criançã adotadá; -
III- garantia, pelo Governo Federal, de gratuidade 

escolar para todos os filhos, até o ensino de nível supe
rior; 
. IV- garantia de assistência médica completa, a cargo 
da previdência social, para a criança adotada, indepen
dentemente de filiação à instituição dos país adotivos; 

V- preferência no emprego público, em igualdade de 
condições. 

Art. 10." O Poder Executivo regulamentará esta lei 
no prazo de sessenta dias. 

Art. 11. Esta lei entrará em Vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 12. Revogam-se as disposições em contrário, 
especialmente a Lei n~'4.655, de 2 de junho de 19'65, e?§ 
29 do art. 1.605 do Código Civil. 

O -SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Item 4: . 

_VotaçãO, em turno único,-·do Projeto de Lei da 
Câmara n~' 5, de 1981 (n~' 3.0~5/80, na Casa de ori
-gem), alterando o art. f9 da Lei n"' 6.226, de 14 deju

_]QQd_e_ 1975, que dispõe sobre a contagem reciproca 
de tempo de Serviço Público Federal e de atividade 
privada, para efeito de apoSentadoria, e dá outras 
providências, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n"S 971, e 
972, de 1981, das Comissões: 

de Segurança Nacional; e 
de Finanças. 

Em votação o projeto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam pennaneÇam senti

dos. (Pausa.) 
Rejeitado. 

O Sr. Gastão MUller - Sr. Presidente, peço verifi
cação de votação. 

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- Va!-se proce
der à verificação soliciiadii. (Pausa.) 

Sendo evidbnte a falta de número, a Presidência irá 
suSPender a sessão por alguns minutos e fará acionar as 
campainhas, a firii de que os Srs. Senadores que_se en
contram em seus gabinetes dirijam-se ao plenário, se as
sim o entenderem. 

(Suspensa às 16 horas e 16 minutos a sessão é rea
berta às 16 horas e 26 minutos.) 

O SR. PRESIDENTE (Almir PintQ) - Está reaberta 
a sessão. 

Persistindo a falta de quorum, a Presidência se dispen
sa de proceder à verificação requez:ida. 

O projeto fica com sua vOtação adiada para a próxima 
sessão. 

Em conseqüência, as matérias constantes dos itens S a 
J 1, 13 e 14, constituídos dos Projetas de Lei da Câmara 
n9s 10 e 44/81; 53J71; e 65/79; Requerimentos n9s 
784/83 e 104/84; Projeto de Lei da Câmara n~' 79/79; 

- Projetas de Lei do Senado n9145J81 e 76/81 e 76/83, to· 
dos em fase de votação, deixam de ser submetidos a vo-
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tos, ficando sua apreciação adiada para a próxima sessão 
ordinária. 

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto) -Volta-se a lista 
de oradores. 

Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Octávio Car
doso. 

O SR. OCTÁVIO CARDOSO (PDS - RS. Pronun
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente e Srs. Senadores; 

A lavoura de arroz do Estado do Rio Grande do Sul, é 
sabidamente a mais técnica, mais segura de toda a lavou~ 
ra nacional, porque, Sr. Presidente, graças ao pianeiris~ 
mo do nosso Estado, graças aos investimentos que· fize
ram os agricultores, graças à tradição e à vocação do 
gaúcho para a líde da lavoura orizícula, ela veio 
aperfeiçoando-se ano a ano. E aquela lavo.ura que im~ 
portava em enorme risco, em enorme sacritlcio, 
transformou-se hoje em uma lavoura têcnica, segur~. 
rentável e, em conseqüência disso, naturalmente, uma la
voura de maior custo. &se maior custo, Sr. Presidente e 
Srs. Senadores, tem nos causado alguns problemas quan
do se trata da fixação de preços ou da liberação de recur
sos para a_ sua comercialização. 

O Governo do Presidente Figueiredo instituiu a agri
cultura .como pfioridade naciõnal, convencido de que da 
terra o homem retira, com rapidez, os produtos neces
sários à alimentação do povo e mesmo à exportação ne
cessária ao equilíbrio da nossa balança de pagamento. O 
ex~Ministro da Agricultura, Dr. Amaury Stábile, fez ex
pedir uma carta que chamou de "Carta do Produtor", 
onde se concita ci homem do campa à produção, onde se 
lhe assegura de que tudo quanto plantar o Governo pro
tegerá do mecanismo do preço mínimO e de compra. 

Assim, recentemente, foram retirados subsidias no 
crédito à agricultura, sob a argumento, Sr. Presidente, de 
que o Governo ao fixar- os preços compen-saria o agricul
tor que acabaria na venda de seus produtos, obtendo dos 
reSultados necessários à liquidação dos seus contratos de 
custeio. 

Pois bem, quando se tratou de encaminhar ao Conse
lho Monetário Nacional a fixação do preço do arroz a 
safra 83/84, estipulou o ex-Ministro da Agricultura 
como data da colheíta o mês de janeiro. Fixando-se, en
tão, o preço para o produto naquele mês em 11 mil e21?0 
cruzeiros a saca. Ocorre, Sr. Presidente, que a safra no 
Rio Grande do Sul não se última no mês de janeiro, pode 

-iniciar-se apenas nesse mês quando se trata de uma la
voura precocemente implantada, mas, normalmente a 
safra só se realiza: nos meses de março e abril. Portanto, 
quem tinha compromissos vencendo-se nos meses de ja
neiro e de fevereiro não tinha ainda o produto para co
mercializar, não tinha conseqüentemente, como não te
ve, dinheiro necessário para liquidação dos seus contra
tos. Enquanto o Governo, tendo fixado esse preço de 11 
mil e 200 CruzeifOS, tomando o mês baSe de colheita/ja
neiro, não reajustou os valores nos meses de fevereiro, de 
março, de abril e de maio; os bancos cobrem do produ
tor juros e c.orreção monetária correspondentes a esses 
meses. Encontra-se, portanto, o agricultor num impedi
mento absoluto de liquidar os seus compromissos frente 
ao banco financiador de seu custeio. Assim, os produto
res do Estado do Rio Grande do Sul pleitearam ao Go
verno Federal que reajustassem os valores do preço do 
arroz tambêm nos meses de fevereiro, março e abril, por
que, na verdade, somente 28% da safra de arroz havia 
sido colhida no mês de março; 66% no mês de abril, che
gando a 98% apenas no mês de maio. Vale dizer que só a 
partir de março, abril e maio tinham os agricultores al
gum arroz para comercializar. Comercializar a que 
preço? Ao preço de janeiro, estipulado em I I mil e 200 
cruzeiros. 

Convenhamos que com uma inflação como a atual, 
que o próprio Ministro do Planejamento a chama de in-
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decente, não podem os agricultores subexistir tendo os 
preços fixados para janeírO e obrigações com os bancos 
financiadores para serem l1quídados cm fevereiro, em 
março, em abril e em maio, com jurOs e correção mOne
tária. 

O Estado do Rio Grande do Sul, que representa 32% 
da produção nacional de arroz, colhe na safra 
83/84;3.084:869 toneladas, é responsável pelo cultivo de 
718 mil hectares de lavoura irrigada, que resiste à incle
mência do teinpo, que não depende de o agricultor 
lançar a semente na terra e olhar para cima, esperando 
que São Pedro lhe mande a chuva. Não é uma la-Voura 
que visa colher pró-agro, é uma lavoura que implantada 
produz- é verdade que a custos altos ou mais altos que 
uma lavoura sem a utilização da técnica- da lavoura gaú
cha. Pois, hoje, nos encontramos, Sr. Presidente e Srs. 
Senadores, naquele Estado, em uma situação verdadeira
mente calamitosa com relação ã oriztcultura. Eu ouvi, 
porque acompanhei delegação de produtores a diversos 
Ministérios - aliás, todos os Partidos: PMDB, PDT, 
PDS enviaram comissõeS conjuntas a Brasflia para- plei
tear das. autoridades o reajustamento do preço do arroz 
- da autoridade monetária dizer que o GOverno-Tem 
responsabilidade com as duas pontas: com o produtor e 
com o consumidor. 

Na verdade tem, Sr. Presidente. Mas, se o produtor 
não for remunerado, _com o alto investimento qUe preci
sa fazer de arrendamento das terras, de coireção do solo, 
de adição de fátilizantes, sementes caras, mãqUíiias e 
equipamentos caríssimos, reajustados todos os dias, se o 
Governo não cuidar do reajustamento da produção gaú
cha e nacional, haverá um desestimulo e nós estaremos 
na contigência de importarmos aqueles produtos para os 

O Sr. Gastão Müller- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. OCTÁVIO CARDOSO- Com muito prazer, 
ouço V. Ex~ 

-o Sr. Gastão Müller- Antes que V. Ex• leia o doeu~ 
menta, eu queria, em nome da Bancada do PMDB e do 
PMDB propriamente dito, solidarizar-me com V. Ex• no 
momento em que faz um apelo ao Governo Federal, 
mais uma vez, para que consigam os a&riciJltóreS brasi
leiros atingir o objetivo principal, que é produzir bem e 
ter preços válidos do seu produto, do suor do seu rosto. 
Quando V. Ex• cita uma série de fatos qUe aconteceram 
no Brasil há poucos dias, fatos que representam pressão 
para o Governo, é curioso se ouvir dizer Sempfe que o 
Pres.idente Figueiredo diz que não decide nada sob pres
são, e os fatos provam que tem se decidido sempre sob 
pessoal. E, aliás, não é nada demais, porque num Go
verno democrático sempre há pressão-social ahavés dos 
grupos, -dos segmentos sociais, de modo que um Gover
no decidir sob pressão não é nada demais, não é dimi
nuição nenhuma. E o Presidente Figueiredo, embora 

_ diga que não, tem sempre resolvido os problemas debai
xo de pressão. Pressões válidas como essas que acontece
ram há poucos dias, embora algumas com carâter de vio
lência, o que não merece os nossos aplausos. A forma 
n_or_m_aLd~ s~ fazer pressão sobre o Governo é essa que V. 
Ex• vai f:izer no momento, para que- seja óUVfda os altos 
escalões da República~ Meus parabéns, e desta vez, pelo 
menos, espero que o Governo Federal ouça os agriculto
res do Rio Grande do Sul, que é a voz de todos os agri
cultores brasileiros, na pessoa do ilustre Senador Octá
vio Cardoso. 

quais temos as melhores condições e toda.a tecnologia o SR. OCTÁVIO CARDOSO - Sou muito grato 
necessâria à sua produção. pelo aparte de V. Ex~ Na verdade, é o apelo do produtor 

Pens-o que 0 Governo tem para com 0 agrícultor brasi- do Mato Grosso, do Senador José Fragelli, é o apelo do 
Jeiro um compromisso muito sério, um·a- vez -que 0 esti.;_ -- - ----agricultor de Rondônia, é o apelo de todos os agriculto-
mulou a plant::ir sob 0 argumento de que fixaria preçOs res de lavoura altamente mecanizada, altamente técnica, 
condizentes e garantiria a sua comercialização. OrJ:i, se de lavoura capaz de arrostar todas as surpresas do tempo 
esse apelo foi atendido e se o Governo, -em ·contrap-artí-- para bem produzir. 
da, não cumpre a sua obrigação, não cumpre a sua pro- Leio, Sr. Presidente e Srs. Senadores, o requerimento 
messa, haverá 0 abandono, e custará muito _dinheiro que dtrigem os otizicultores do Rio Grande do Sul ao 
para fazer com que os agricultores retomem as suas ati vi- Governo Federal através do Ministro-Chefe da Casa Ci-
dades, voltem àquela produção abandonada, reequipem vil, Dr. João Leitão de Abreu: 
as suas lavouras e reestimulem a sua produção. Brasília, 18 de junho de 1984 

O que pretende o Governo que se faça, se não atende Excelentíssimo Senhor 
às comissões pluripartidárias? Pretende que se faça gre- Doutor João Leitão de Abreu 
ve?_Que os agricultores depositem, como estão deposi- Muito Digno Ministro Chefe do Gabinete Civil 
tando na cidade de Cachoeira do Sul, milhares de sacas Palácio do Planalto 
de arroz na frente do Banco do Brasil? Pretende os se- Brasília - Distrito Federal 
qüestros, como agiram os índios, seqUestrando pessoas e Senhor Ministro: 
aviões até o atendimento de seus apelos, das suas reivin- Os orizicultores do Rio Grande do Sul, através 
dicações? O que Se pretende são barreiras, à semelhança do pre.~ente, vêm perante Vossa Excelência expor e, 
do que fizeram os garimpeiros de Serra Pelada? O __ que se finalmente solicitar o seguinte: 
pretende são os movimentoS dos cortadores de cana d-e Em carta dirigida aos agricultores brasileiros, o 
Guariba e de Bebedouro, em São Paulo, com conseqaen- Sr. Ministro da Agricultura da época, Sr. Ângelo 
tes violências, saques e incêndios? Não basta, serâ, a rei- Amauri Stábile, afirri:tava i:J.Li.e com a retirada dos 
vindicação arrazoada justa, pacífica, veemente, _que fà- subsídios ao crêdito agrícola, os produtores seriam 
zem os agricultores do Rio Grande do Sul e do País, em compensados com o reajuste mensal dos preç-os 
favor d_o reajustamento do preço dos seus produtos? mínimos. Satisfeitos conl tal medida os oiizicultores 

Está é a situação, Sr. Presidente e Srs. Senadores, em lançaram-se no plantio de suas lavouras, cumprindo 
que nos encontramos, uma situação de dificuldades de com sua parcela na difícil tarefa de produzir alimen-
um país que estâ em crise e p-iecíSa produzir, de um paíS to à Nação brasileira. 
que apela ao homem simples do interior, que o concita a O reajuste prometido deu-se, entretanto, somente 
lançar a semente na terra, que o estimula a endividar-se, até o dia 31 de janeiro de 1984, fazendO Com que o 
porque nem todo o dinheiro empregado provém de ban- preço mínimo do arroz paralisasse no valor de Cr$ 
cos, há o dinheiro que provém também de suas econo- 11.200, enquanto que os valores de custeio e outras 
mias, o agricultor que arrisca tudo, que coloca na semen- despesas continuam sendo reajustados mês a mês. 
te, todas as suas esperanças, para depois ter a grande Faltaram, ainda, recursos para a comercialização da 
frustração de não poder remunerar o suor de seu traba- safra, causando a inaditnplência do oriZiC:ultor, pois 
lho. como se sabe, somente em 30 de março de 84 apenas 

b por isso que os orizicultores do Rio Grande do Sul 28% da safra havia- Sido colhida; em 30 de· abril já 
dirigiram ao Governo Federal, através do MiniStro- tínhamos 66%-de colheita e, em 30 de maio, 98%, de 
Chefe da Casa Civil, o apelo que lerei para que integre onde se Conclui que a safra de arroz, fere-se nos me-
este meu modesto pronunciamento. ses de março e abril. 

Junho de 1984 

Isto posto os orizicultores do Rio Grande vêm 
perante Vossa Excelência pleitear: a - que sejam 
reajustados os preços mínimos do arroz até 30 de 
maio de 1984- data do término da colheita; b
que Sejam restabelecidas as operações de EGF, com 
opção de venda, para possibilitar a liquidação de 
débitos de custeio. 

Com estas providências, estaria o goVern-o aten
dendo aos anseios do produtor, não estaria aumen
tando os índices inflacionários, pois não haveria au
mento da base monetária e a -ii.lvel de consumidor 
haveria somente um aumento de, em torno de 20%, 
bastante modesto se levarmos em consideração o 
longo período de estabilidade do preço do produto. 

Certos que Vossa Excelência saberia aquilatar a 
importãncia do que estão pedindo os orizicultores, 
aproveitamos o ensejo para renovar os nossos senti
mentos de admiração e apreço. 

COrdialmente 
- -- F A RSU L - Baltazar de Bem e Canto 

FEARROZ- Homero Pegas Guimarães 
lRGA - Paulo Belchior da Costa 
PRODUTOR - Paulo Gilberto Hober 

Era este, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o apelo que eu 
desejava endereçar ao Governo Federal, secundando e 
repercutindo os apelos dirigidos pelos orizicultores aos 
Ministros da Agricultura, Nestor Jost, do.Pianejamento, 
Delfim Netto, e da Fazenda, Ernane Galvêas, sendo que 
tive Oportunidade de acompanhá-los a dois desses Minis
térios, encontrando de parte dos Ministros titulares boa 
receptividade. Entretanto, não foram anui-1ciadas ainda 
as medidas que o Governo Federal pretende tomar e que 
oxalá tome-as sem perda de tempo. 

Muito obrigado. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros) -Concedo a 
palavra ao nobre Senador Almir Pinto. 

O SR. ALMIR PINTO PRONUNCIA DISCUR
SO E QUE, ENTREGUE À REVISÀO DO ORA
DOR, SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros) - ConcedO- a 
palavra ao nobre Senador Helvídio Nunes. 

O SR. HELVlDIO NUNES (PDS- PI. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presi
dente, Srs. Senadores: 

Começo ·as -rápidas considerações, que desejo desen
volver na tarde de hoje, por repetir o óbvio: o Brasil é o 
País das contradições. 

Ainda há pouco, nesta mesma tribuna, o Senador Oc
tâvio Cardoso fazia comentários e promOvia a leitura de 
um documento enviado pelos rizícolas do Rio Grande 
do Sul, solicitando providências às autoridades federais 
da área económica, no sentido se de resolver o problema 
criado pela superprodução de arroz daquele Estado. 

ó -tema que desejo versar é exatamente o inverso: é a 
pobreza, é a necessidade, é a t:arêncía. 

Durante 5 anos consecutivos o Nordeste sofreu os 
efeitos terríveis do flagelo das secas. t: verdade que o Go
verno Federal, durante estes 5 longos anos, promoveu 
atendimento, que eu diria acentuadamente de caráter so
cial, às populações flageladas. E digo de caráter eminen
temente Social, porque as obras que foram construídas, 
sobretudo se consultarmos os relatórios dos órgãos exe
cutores das providências administrativas, todas pratica
mente desapareceram com o primeiro vento m!iiS forte, 
para não dizer em conseqfiência das chuvas que, para fe
licidade dos nordestinos, caíram abundantemente, em 
nossa região em 1984. 

Depois de cinco anos, experimentamos um inverno 
criàdor, copioso, abundante, que se não proporcionou 
resultados maiores foi porque, depois de cinco anos de 
sofrimentos, de agruraS, de necessidades, a economia da 
região estava combalida, depauperada, e,m situação qua-
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se de calamidade. Mas, os frutos, ainda que não os espe-
rados, ficaram, fora colhidos e, na verdade, a paisagem 
nordestina não é aquela ~C- há ~ ano atrás,__ -~ 

Dizem os órgãos _espec!aliza~os_, diz~m os_ó!gãos res
ponsáveis que teremos, agora, um Peffodo de chUV-aS~ um 
período de normalidade de chuvas, mas eles dizem, tam
bêm - e nem precisavam dizer - que dentro de rÍlais al
gum tempo outro período de seca, novamente, atingirá a 
região nordeStina, 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, é curioso observar que 
depois que foi dispensada a emergência, que foi extinta a 
emergência, que foram deSpachados os homens, mulhe
res e crianças que serviram nas famosas frentes de ser:
viço, nàô se conhece um plano, uma determinação cÕn-
creta do Governo Federal, no sentido de resolver, em ca
ráter definitívo, o problema das secas. 

No que diz respeito ao meu Est3do, sei que atravês de 
planos e programas, elaborados pelo Governador Hugo 
Napoleão, obras de importância no contexto piauiense, 
poucas -pois que são poucos Os recursos-.:. estão sen
do executadas. 

Na minha região, naquela à qual estou mais ligado, o 
Governo Federal através do DNOCS, há quatro anos, 
iniciou a construção de um açude. Na última conversa 
que eu tive com o executor daquela obra, que, por sinal, 
é o Comandante do 3~' BatalhãO-de Engenharia e Cons
trução, com sede em Picos, a notíCia ·qUe me foi prestada 
é a de que os recursos necessários parã a construção da 
parede daquele açude estão prometidos ou, na melhor 
das hipóteses, estão garantidos apenas pela metade. O 
Açude de São Raimundo Nonato, a que, com muíta an
tecedência, se batizou de Açude Petrônio Portella,- numa 
homenagem ao mais autêntico Líder do Piauí, e um dos 
mais puros políticos deste País, até hoje. ao que eu saiba, 
não passou da abertura de uma concorrência, que foi 
imediatamente repassada ao Estado, como se o Piauí dis
pusesse dos recursos - bilhões e bilhões necessários -
para a construção daquele açude. 

Tenho procurado informaçõ~ com os colegas desta e 
da outra Casa, no que diz respeito às obrai de ·combate 
às secas, previstas ou em realização nos respectivOS Esta
dos. E as respostas têm sido negativas. 

Ora, Sr. Presidente, Srs. Senadores, face a perspectiva 
de bons invernos, de mais 2, 3 ou 4 invernos, seria o caso 
de ser feito um phmejamento global, e de serem iniciadas 
obras que, realmente, resolvam o pro_blema do Nordeste, 
fazendo com que os nordestinos convivam com a des
graça, com as calamidades, com as secas_. 

Há pouco tempo, foi inaugurada, na Paraíba, uma 
obra, um açude com 2 bilhões e 400 milhões de metros 
cúbicos de água. Não sei dos resultados que esse açude 
está proporcionando. Se se tomar como modelo os de 
pequeno porte, que existem no Piauí, o resultado será in
teiramente desastroso, porque ã exceção de um dos que 
existem no Piauí, apenas o localizado nas proximidades 
da Cidade de Piripiri tem a presença ou o arremCd6 de -
presença do DNOCS, naquela área. I! preciso que os as
suntos, que os problemas do Nordeste sejam seriamente 
examinados, seriamente discutidos, e que as providên
cias indispensáveis, exeqUíveis, sejam adotaCfãS -e concre-. 
tizadas. 

Há poucos dias, a Folha de S. Paulo, na primeira pági
na, noticia-rido a presença do GoVernador do J::»iauí, do 
Governador do Rio Grande do Norte, do Governador 
de Sergipe, do Governador da Paraíba, nos Estados Uni
dos, a convite do Departamento de Estado, informou 
que exatamente hoje, dia 18, os Governadores desses Es
tados seriam recebidos pelo Presidente do Banco Mun
dial, estando em pauta um mastodôntico fmaiiciamento 
de 2 bilhões de dólares para o faraónico projeto de trans
posição hídrica do São Francisco, que permítiriã, segun--
do seus defensores, a perenização dos rios nordestinos, 
irrigando a região e eliminando os maiores males das se
cas periódicas. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, conheço de perto o 
Governador Hugo Napoleão. Sei que é um administra· 
dor moço mas competente, um administrador que zela 
pelas coisas do seu Estado e estou absolutamente con· 

- vencido de que jamais o Governador Hugo Napoleão 
aporá a sua assinatura num projeto de 2 bilhões de dóla
res, para que parte desta importância seja destinada a 
execução de projetas de transposição hídrica do rio São 
Francisco. 

O Sr. João Lobo - Permite-me V.Ex• um aparte? 

O SR. HELV1DIO NUNES.- Pois não, nobre Sena
dor João LobO.~ 

_O Sr. João Lobo- Senador Helvídio Nunes, eu já es
tou habituado aos sérios pronunciamentos que V.Ex• 
sempre faz nesta Casa, coin a sua- eXJ)eriêilcia e 0- seu 
bom senso atingindo pontos vitais de interesses do nosso 
Estado, da nossa Região e do País. _e evidente que V.Ex• 
hoje, não foge à regra, pois adverte exatamente para 
aquilo que vem se repetindo ao longo de toda a História 
deste País: passada a tempestade, isto é, passados os 
anos cruciais, perversos de secas que têm destruido se
guidamente uma infra-estrutura frágil que tenta se cons
truir nó Nordeste, o Governo Federal esquece, pára tudo 
o que teve inicio, todo o pensamento e toda a idéia que 
acudiu aos homens da região e aás brasileiros interessa
dos nesses problemas. Isto jâ está se transformando qua
se que numa rotina, desde as jóias da coroa de Pedro II 
que não foram vendidas porque as chuvas chegaram, e 
todas as outras atitudes como as criações do DNOCS, 
etc., a tudo isso tem se assistido neste País. E parece que, 
agora, a coisa não vai fugir à regra. Já esqueceram os 
cinco anos de secas cruéis que o Nordeste sofreu; e as 
obras pararam. As que foram construídas foram aban
donadas. Nenhum rendimento ou proveito está se tiran
do delas. Os grandes açudes, as pequenas aguadas, tudo 
íss_o_já compõe uma parte da paisagem que vai sendo, 
abandonada para ma1s tarde ser retomado, etc., sempre 
no mesmo modo de proceder. Mas, V.Ex•localiz.ou o seu 
discurso no nosso Estado do Piauí, na barrageni que es.: 
tamos tentando construir no rio Piauí, em São Raimun
do Nonanto, e na outra barragem na região de Picos, na 
Bocaina, onde só apenas a metade dos recursos estão 
previstos para a construção. Nós estamos temerosos e 
apreensivos- o Governador Hugo Napoleão juntamen
te com v .Ex•, comigo, com todos os piauienses qUe re
presentam o nosso Estado-, com a demora da atenção 
do Governo Federal para este assunto. Parece que não 
ternos ·argumento, não temos força para comover a cú
pula administrativa deste País. Falta uma decisão políti
ca igual a que presidiu a construção da Barragem da Boa 
Esperança, que V.Ex•, Governador do Piauí que era, e 
depois Senador, lutou para não deixar que aquela obra 
fosse esquecida. E foi preciso a decisão politica do Presí· 
dente João Goulart e depois do Presidente Castello 
Bran_co, para que a obra tivesse continuidade e fim. Pare· 
ce que precisamos de outra decisão política a respeito do 
Nordeste. O Governador Hugo Napoleão, juntamente 
com os outros Gover-nadoi-es do Nordeste, foi para os 
Estados Unidos a convite do Departamento de Estado, 
ac_ompanhado do Secretário-Geral do Ministério do In
terior, Cel. Rocha Maia, do Superintendente da SUDE
NE, Dr. Valfrido Salmito, mas ao que me consta, foram 
apenas convidados para verem como a América abordou 
o problema da irrigação nas suas regiões mais secas, por· 
que isso interessava a alguns aspectos do célebre Projeto 
Nordeste que a SUDENE está conclui~do de cowum 
acordo com os Governadores do Nordeste. Então, para 
colher subsídios para o Projeto Nordeste foi que o Go
vernador Hugo Napoleão, ou demais Governadores do 
Nordeste e os homens que acãbei de citar, foram convi
dados pelo Departamento de Estado dos Estados Uni· 
dos. Pãriiculãrmente, não acredito que o Governador 
Hugo Napoleão contribua para endividar este País em 2 
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bilhões de dólares para um projeto importante Como é o 
da transposição das águas do rio São Francisco, mas que· 
está muito distante do nosso Estado. O Estado do Piauí, 
praticamente ficou fora daquele planejamento da trans
posição das águas do São Francisco e nós do Piauí, V.& 
x• sabe tão bem quanto eu, temos uma idéia a reSpeito 
dos nossos problemas. Estamos procurando prioritizar 
as principais árcias agricultáveis daquele Estado e temos 
um projeto em marcha, um projeto que o GovernadOr 
Hugo. Napoleão chamou de Projeto Mafrense que disse
mina, a_o longo do. território piauiense, pequenas barra
gens, obras acessíveis aos i:Jossos parcos recursos mas 
que resolverão os nossos problemas, montarão uma 
infra-estrutura capaz de suportar os anos de estiagem, os 
anos de seca que forçosamente advirão pela nossa frente. 
Esta era mais uma informação que eu queria prestar a 
V.Ex•, não sei se já chovendo no molhado, por que V.E
X' é um homem muito bem informado e deve estar a par 
do assunto. Mas, o Governador Hugo Napoleão está 
tentando conseguir recursos para o Projeto Mafrense, es
pecificamente um projeto de irrigação, de construção de 
aguadas, de construção de pequenas barragens nos prin
cipais lugares, na prioritização do território piauiense, 
onde é mais fácil de se irrJE:iir e se tratar da agricultura no 
Estado do Piauí. Era esta a informação que queria dar a 
V.Ex•. 

O SR. HELV(DIO NUNES- Muito obrigado pela 
participação de V. Ex', eminente Senador João Lobo. 
Na verdade, o ponto de vista, a posição que V. Ex• de
fende com relação a esses problemas maiores do Piaui, 
são as mesmas posições que eu defendo. Há uma _coineí
dência perfeita, incluSive no qué diz respeito às noticias 
que ambos temos do verdadeiro objetivo da visita, não 
apenas do Governador Hugo Napoleão, mas de cinco 
governadores do Nordeste, a convite do Departamento 
de Estado, aos Estados Unidos. 

Fiz questão de deixar explícito, fiZ questão de Ier a 
notícía veiculS:da na -Primeira página por um dos jornais 
mais importantes deste País, ? Folba de S. Paulo, que cir
culou no dia 13 do corrente mês, por conseguinte na se
mana passada. Essa notícia referência referência explfci
ta ao mastodôntico finanCiamento de dois milhões para 
o faraôn.ico projeto de transposição hídrica do rio São 
Francisco e, em seguida, fala do Projeto Nordeste, em 
relação ao qual muitos falam mas pouca gente o conhe
ce. 

Eu me lembro que há dois meses atrás, neste plenário, 
o Senador - se não me falha a memória - Saturnino 
Braga ou um representante de Minas Gerais, cobrava 
um exemplar deste projeto; queria conhecê--lo, num legí
timo direito que todos nós temos, sobretudo os Senado
res, de conhecer um projeto que vai interessar diretamen~ 
te a uma das grandes áreas deste País e, de modo particu~ 
lar à nossa área, que é o Nordeste. E, depois da cobrança 
que o Senador fez ao Governo, o nobre Senador Virgílio 
Távora, no exercício da Liderança, informou que tinha 
vâriõs -exeffiplares e qUe, lmedíatamente, forneceria um 
deles ao cobrador do Governo, esquecido S. Ex• de que, 
não o Senador Virgílip Távora apenas, mas a Liderança 
do PDS, nesta Cas;t, deveria, antes ou concomitante~ 
mente, forneCer exemplares deste trabalho pelo menos à 
representação nordestina, com assento no Senado Fede
ral. 

Confesso, Sr. Presidente e Srs. Senadores, eu ouço, 
como todos o1,1vem falar, na existência deste projeto, mas 
eu não o li, eu não o conheço. 

O Sr. João Lobo - Permite V. Ex• mais um aparte? 

O SR. HELV(DIO NUNES- Um momento. por fa
vor. 

Temo, entretanto, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que 
no bojo desse projeto esteja encaixado o problema relati
vo à interligação do São Francisco com o Parnaíba. Te~ 
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mo! Porque esta notícia publicada pela Folha de S. Paulo 
ê altamente denunciadora. 

Tem V. Ext o aparte, nobre Senador João Lobo. 

O Sr. João Lobo- Desculpe V. Ex• se interrompo seu 
discurso, ê apenas para uma informação. Tenho freqílen
tado a SUDENE como representante do Senado, como 
representante da Comissão de Assuntos Rigio-nais, mais 
por curiosidade, para tomar conhecimento desse Projeto 
Nordeste, que está em marcha, e tão de perto interessa 
ao Nordeste e ao Piauí, o nosso Estado, porque V. Ex' 
sabe que o Piauí recebe só de órgãos como a SUDENE, 
mais recursos do que da sua arrecadação tributária men
sal. Então, tudo o que vem daquele órgão nos interessa 
de perto, ê a nossa principal fonte de recursos. Tentei me 
familiarizar com este Projeto Nordeste. Cobrei, na oca
sião, do Superin-ti:ildente e dos Superintendentes Adjun
tos e dos órgãos técnicos da SUDENE um exemplar des-
se projeto, mas sempre esbarrava numa certa resistência, 
numa certa demora, ou reticência em exp!icar o Projeto 
Nordeste, fornecendo-me publicações a respeito ou mes
mo o próprio projeto. Finalmente, quando era impossí-
vel protelar mais aquela informação, o superin-tendente 
disse-me que tinha, apenas, anteprojetos. O Projeto Nor
deste _estava sendo definido.-Aquelas reuniões sucessivaS- -
com Governadores, com os técnicos da SUDENE, com 
os técnicos do BNH, da Secretaria do Planejamento, do 
Ministério da Fazenda, do Ministério da Agricultura, ti
nham a finalidade de quantificar o Projeto Nordeste, 
mas tudo era um anteprojeto. A linha mestra não estava 
ainda definida. Os parâmetros, os quantitatiVóS-rião es
tavam fixados. Então, o Projeto Nordeste ainda estava 
na fase de anteprojeto, porque ainda estava sujeito a mo
dificações, colhidas de cada Governador, de cada região, 
de cada Min"istéiíõ;-de cada órgão público. A SUDENE 
evitou uma idéia pré~ fabricada, uma idéia feita e estava 
ainda colhendo dados, para poder fazer definitiVamente 
o Projeto Nordeste. Essa fOi ã. -eXplicação por que não 
havia sido distribuído para nós, Congressísràs,-·senado-
res e Deputados, um exemplar do Projeto Nordeste. 

O SR. HELVfDIO NUNES- Mais uma vez, nobre 
Senador João Lobo, agradeço a participação de V. Ex• 

Nesse seu segundo aparte, um fato ficou evidente, é 
que a sua informação, que foi buscada em boa fonte, que 
foi buscada na fonte autêritica, colide frontalmente com 
a informação- prestada pelo eminente Senador Virgílio 
Távora. 

Projeto ou anteprojeto, o certo é que ele existe; ele não 
é uma coisa abstrata, é uma coisa material. E, se o Sena
dor Virgílio Távora, naquele dia no exercício da Lide
rança, como V. Ex• agora, prometeu ofei'ecer ã.O Senador 
Itamar Franco ou ao Senador carioca um exemplar desse 
projeto, nada mais natural de que nós, nordestinos, 
cobremos também o conhecimento do projeto ou do an
teprojeto. 

Na verdade, Sr. Presidente e Srs. Senadores, temo que 
este projeto, que fl Folha de S. Paulo qualifica de masto
dôntico, integre, faça parte do corpo do chamado Proje
to Nordeste. 

Aproveito a oporturiidade para deixar bem claro, para 
explicitar nesta oportunidade, que não sou contrário, ·ab
solutamente, a que se faça a interligação do rio São 
Francisco ao rio -Parnafba. Absolutamente, apenas, 
graças a Deus, vivo com os pês no chão e sei que este ê 
um País pobre, pelo menos ainda pobre, que tem muito a 

. fazer, que tem muito a realizar, mas que não dispõe de 
recursos para isso. ~um País que deve mais do que a sua 
capacidade de endividamento. E hâ bem pouco V. Ex•, 
Sr. Presidente, anunciava da tribuna que a dívida de IQO 
bilhões deve ser bem administrada, porque as autorida
des entendem que não pode ser paga. Se neste País não 
há recursos para ressolver pequenos problemas, como 
pensar, então, na interligação do São Francisco ao Par
naíba? 

Tenho para mim que para administrar dívidas ê neces
sário q-ue-se tenha capacidade, e uma Capacidade além da 
capacidade normal, mas para admiriistrar o Nordeste é 
indispensável, pelo menos, um pouco de capacidade. E, 
partindo do pressuposto de que esta exigência mínima 
existe, ê imperioso, portanto, que se elejam prioridades~ 
E o nordeste, de modo especial o Piauí, tem muito o que 
realizar, tem muito o que fazer, tem muito o -que cons
tfuir antes de pensar na execução de um projetO faraôni~
co, como da ligação do São Francisco ao Parnaíba. 

Nós temos o Parnaíba, com l.200 km de via navegá
vel, o rio que separa o Piauí do Maranhão e, até hoje, 
praticamente, inaproveitado. Nós teinoS rios- menores, 
como o Canindé, o Piauí, o Gurguéia, o Poti, temos o 
Long:á, temos uma série de _rios que integram o plano, 
que há pouco tempo, fez referência o Sen3.dor João Lo
bo, o plano, o Projeto Mafrense, do Governador do 
Piauí, e em cujos leitos s-erão constrUídas barragens, a 
fim de que se aproveite, racionalmente, a água que essas 
barragens irão acolher. 

Sr. Presidente, antes que se reafize este projeto menor, 
que é viáVel, que é _raciona_!, e que vai servir dire(arilente 
ao pequeno e ao médio agricultor do Piauf, por que pen
sarmos _em c_onst!uir uma interligação_ do_ rio São Fran-

- ciSCO _cOm O rio Pãrnaíba?-VaÕlos fazei- prÚneiro o que é 
possível, vamos executar inicialmente o que é lógico, o 
que é viável e não nos deixarmos enganar por essas obras 
que ap<irecem de vez em quanto, que surgem meteorica
mente. 

Não gosto de fazer juízo teinerái'iq cOni.-"6 escopo, com 
o propósito de lançar uma cortina de fumaça, para que 
nós que estamos vivendo e que estamos sofrendo os 
problemas, deixemos de sofrer Porque- ulna obra extraor
dinária, porque uma obra excepcional poderá a vir a· ser 
executada. Não, Sr. Presidente e Srs. Senadores, ê preci
so, é imperioso, é necessário, é indispensável que aquilo 
que o piauiense sabe que resolve seja, antes, edificado. 

Sr. Presidente e Srs_. Senadores, foi-se felizmente o 
período de 5 anos de secas consecutivas. Tivemos um 
ano de_safra regular. Os votos são no sentido de que os 
próxinios anos proporcionem boas chuvas; invernos re
gulares. ~ preciso porém que as providências do Gover
no no s-entido de resolver o problema nordestino não se
jam esquecidas. Eu não gostarei, sin-ceramente, de voltar 
a esta tribuna, dentro de mais alguns meses, para cobrar 
providências em relação às secas. A cobrança deve ser 
feita agOi'a, porque se essas medidas não forem adota
das, então nós teremos a prova 'evidente do desinteresse. 
Teremos a prova material de que os problemas do Nor
deste não estão nos planos elaborados pelo Governo. 

Daí, mais do que o apelo, a lembrança, mais do que a 
lembrança, a cobrança que, neste instante, formulo e di
rijo ao Governo Federai. Chegou o tempo de serem exe
cutadas as obras que combatem as secas. Chegou o tem
po de serem tomadas as medidas que levem os il."ordesti
nos a conviver com as secas. As secas poderão tardar, 
mas é certo que voltarão. -

É preciso que o Governo Federal se disponha a execu
tar, imediatamente, um conjunto de obras que levem à 
solução do grande problema da nossa região. E dentre as 
obras que são necessárias para que possamos, os nordes
tinOS, conviver cóm as secaS; p3.rece que riada.mals natu
ral do que enfrentar o problema da açudagem no Nor
deste. Não a construção de açudes com 2 bilhões e 400 
milhões de m3, não a interligação do Rio São FranCis-co 
com o Rio Paranaíba, não! Nós queremos obras meno
res, nós queremos um sistema de barragens em todos os 
rios de médio e de pequeno porte do nosso Estado. Nós 
queremos, e cobramos, apoio do Governo Federal com 
recursos maciços para a execução do plano do Projeto 
Mafrense elaborado sob os auspícios do Governador do 
Piauí. 

O _Sr. Mauro Borges~ Permite V. Ex• um aparte? 
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O SR. HEL VIDIO NUNES - Tem V. Ex• o aparte, 
nobre Senador Mauro Borges. 

O Sr. Mauro Borges- Senador Helvídio Nunes, ouço 
as palavras de V. Ex• com a maior atenção, e sobretudo 
com a maior aprovação, porque V. Ex• está falando a 
lin$ti3.8-em da recionalidade, da simplicidade, rejeitando 
as soluções faraôriicas que são tão a gosto de muitos bra
sileiros_. V. Ex• quer fazer aquilo que pode ser feito ime
diatamente, sem interligações, sem obras s_untuárias. 1:: 
preciso saber realmente e perguntar: das águas disponí
vteS-do Piauí ou do Nordeste todo, qual é a parte que efe
tivamente ·está sendo usada para a irrigação, para a so
lução dos problemas agrícolas, sobretudo porque são os 
que mais demandam a água? Realmente, não tem senti
dó pensar em obra desse porte, antes que- se aprOveite 
aquilo que se já teni.- dos rios maiores, dos menores, das 
possibilidades de açudagem, das possibilidades de utili
zação de água de subsolo, etc. Realmente, agora que se 
ultrapassou o período angustioso da seca, mas, como 
bem disse V. Ex•, ela pode voltar, dentro de pouco tem
po, é hora absolutamente necessãria de o Governo se 
empenhar a fundo na elaboração de um plano global, 
mas, um I?iano que seja ex:ecut2do por parte, por etapas, 
pensando em todos os aspectos. Evidentemente, não bas
ta juntar a água, ter a água sob controle para sua dispo
nibilidade. É evidente, nós todos sabemos, que é preciso 
modificações na parte fundiária e na estrutura empresa:. 
ria I, porque vai se fazer uma lavoura intensiva, uma pe
cuária irilensiva, que exigem uma modernização das es
truturas. Não quer dizer que se vai tomar _terra de nin
guém, mas, pode-se fazer como o Rio Gra-nde do SuJ, um 
Estado que tem mais de 70 anos de experiência de lavou
ra irrigada e todos os brasileiros podem buscar lá a expe
riência que eles já têm. O Instituto Rio-Grandense de 
Arroz, o IRGA, tem feito grandes barragens, desapro
priam, cOmpram as terras que vão ser irrigadas e fazem 
uma distribuição, através, não da venda da terra, mas no 
sistema aqui, do PADEF do Distrito Federal, isto tem 
dado muito resultado também, isto' é, uma concessão, 
por tempo indeterminado, para aqueles que queiram tra
balhar na terra irrigada, tem a terra e tem a água. Então, 
o Governo cobra muito pouco, mas impede, evidente
mente, que o indivíduo transfira aquilo para frente, que 
pegue ·um à-terra que, se lhe fosse vendida, criaria nOvos 
problemas latifundiários. Então, isto é que pode ser feito 
eVidentemente e daria resultado. 

Recentemente, V. Ex•, e eu estivemos juntos em outros 
países e verificamos o suceSso da irrigação, em lugareS de 
grandes dificuldades, com grande falta de água, com 
problemas de pluviosidade inferiores aos do Nordeste, 
cOino vimos na região do Delta do Danúbio, na Romê
nia, uma zona sujeít<i a menos de 400 mm. de chuva por 
ano. Entretanto, com lavouras belíssimas, eles estão ex
pandindo, de uma forma extraordinária; a irríB;ação po
dendo promover, evidentemente, uma condição de vida 
muito melhor para o seu povo. Realmente, Senador 
Helvídio Nunes, esse é o caminho, o caminho da simpli
cidade e da racionalidade, mas, sobretudo, da pesquisa e 
do planejamento. Era o que eu tinha a dizer a V. Ex• 
Muito obrigado. 

O SR. HELVfDIO NUNES - Quem agradece a lúci
da participação de V._ Ex• sou eu, eminente Senador 
Mauro Borges. V. Ex• trouxe dados novos ao despreten
sioso discurso que faço na tarde de hoje, V. Ex• trouxe a 
sua experiência e -apontou outras que podem ser busca
das dentro e fora do País. Dentro do País, principalmen
te no Rio Grande do Sul, onde o IRGA desenvolve uma 
atuação realmente notável, tanto que, há pouco tempo, 
õcupou a tribuna do Senado o Senador Octávio Cardoso 
para reclamar providências do Governo ri:lativas ao tra
tamento da superprodução de arroz no Rio Grande do 
SuLQuanto à experiência que tivemos oportunidade de 
ver, tanto na Bulgária como, sobretudo, na Romênia, e 
no que diz respeito à Romênia, há um dado que é parti-
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cularmente importante para ser referido neste instante: é 
que lá, no Delta do Danúbio, o regime pluvial é peque· 
no, menor do que o do Nordeste, e, naquela região, não 
existe aquilo que acontece no Piauí. É que temos, não 
apenas os rios de médio e pequeno porte que podem ser 
barrados, mas o Piauí tem também um dos maiores 
lençóis de água subterrânea do mundo. Daí, eminente 
Senador Mauro Borges, agradecendo a lúcida partici
pação de V. Ex•, quero também encerrar estas minhas 
considerações, dizendo que ·aproveitando a água das 
chuvas ou do subsolo, há de o Governo FederaJ adotar 
providências imf:dia-tas, urgentes, no sentido de resolver 
a situação, não apenas do Piauí, mas no Nórdéste intei
ro, atacando, com antecedência, através dos órgãõS-pró
prios, à frente a Superintendência do Desenvolvimento 
do Nordeste, aqueles problemas que são necessários,_~s
sencialS para que, dentro de mais algum tempo, não se 
repita neste Plenârio, nãO sC iepita no-Pienário da Câma
ra dos Deputados, não se repíta, nCste País inteiro, a la
dainha dos nordestinos, que estão morrendo de fome na 
terra de Canaã. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- Concedo a pa
lavra ao nobre Senador Humberto Lucena. 

O SR. HUMBERTO LUCENA PRONUNCIA 
DISCURSO QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO 
ORADOR, SERÁ PUBLICADO POSTERIOR
MENTE 

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto}- Concedo a pa
lavra ao nobre Senador Passos Pôrto. 

O SR. PASSOS PORTO (PDS- SE. Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

A revista Brasil Mineral acaba de publicar, em seu úl
timo número, uma reportagem elaborada pelo Dr. Edil
san de Melo Tãvora, Vice-Presidente Executivo -da PE
TROBRÃS Mineração S/ A - PETROMISA, sobre o 
.. Potássio de Sergipe" e cujo texto é o seguinte.: 

"O Projeto Potássio de Taquari-'vassouras, com:
plexo Mina-Usina de grande porte que a PETRO
M!SA está implantando em Sergipe, a 40 _km de 
Aracaju, deverá entrar em operação no final de 
1984, conforme o cronograma da obra, logicamente 
na dependência de fatores críticos, como eventuais 
demoras no processo de importação_de equipamen~ 
tos fundamentais ao desenvolvimento _da mina. 

Esse empreendimento, que produzirá, à plena ca~ 
pacidade, 600 mil toneladas/ano de cloreto de po
tássio, envolvendo investimento total da ordem de 
US$ 300 milhões, tornará o Brasil o único produtor 
no Hemisfério Sul desse fertilizante, hoje produzido 
em pouquíssimos países. 

A PETROMISA enfrentou grandes dificuldades 
técnicas na escâvação dos sluúts que dão acesso à 
mina, por elevadores de grande porte, já concluídos. 
Atualmente, os maiores obstáculos encontram~se na 
parte de mineração, realizada a grande pro fundida~ 
de, em zona geológica em que há gases explosivos, 
uma decorrência da existência de campos petrolífe
ros na área, tendo sido detectados, até o momento, 
cerca de 30 fontes de grisu, altamente explosivo, to
das devidamente controladas pelas equipes de segu~ 
rança. 

A mina também requer cuidados especiais per
manentes com vistas a afastar a ameaça de inun
dação representada pelas formações ãqútferas à 
grande pressão disseminadas acima das regiões de 
lavra, verdadeiros rios subterrâneos. Há ainda 
sérios problemas de mecá'nica -de rocha, 
salientando-se a proximidade da taquidrita, situada 
abaixo do minério que será extraído e cujo conta to 
com o ar atmosférico deve ser evitado, por se tratar 
de rocha altamente higroscópica, de baixa resistên-

cia mecânica, e coniportamento ainda pouco conhe
cido, por nunca ter sido minerada. 

Para superar tais dificulda,dcs, houve a necessida
de da adoção de soluções de engenharia pioneiras 
no Brasil, algumas inovadoras em termos mundiais. 
Desse modo, além da substituição de importações 
essenciaiS, outro importante benefício resultante da 
execução do_ Projeto Taquari-Vassouras cstã na ab
sorção de tecnologia de mineração profunda, sob 
condições adversas, a ser empregada tambêm na ex
ploração das promissoras jazidas de potássio -da 
Amazônia, onde a PETROMISA já delimitou gran
de reserva, em Fazendinha, com 560 milhões de to
neladas de minério de potássio. 

Por sua relevância, cabe especial destaque aos es
tudos que a PETROMISA vem desenvolvendo em 
Taquari-Vassouras e que resultaram em·incremento 
de 20% d:i -produção à plena capacidade, de SOO m_il 
para 600 mil toneladas/ano de cloreto de potássio, 
bem como na elevação da vida útil da mina, de 20 
para 30 anos, mediante aproveitamento de todo o 
depósito de siJvinita, inclusive da parte que se en
contra separada da camada superior por cerca de 
4m de cloreto de sódio. A conjugação desses fatores, 
aumento da produção anual e aproveitamento mais 
cõmpleto do depósito mineral, resultou em eleVaçãO 
global da produção, considerando todo o período ú.
tíl de operação da mina, da ordem de 8U%. 

Ressalte~se que a PETROMISA tem investido 
expressivos recursos humanos e financeiros no de
senVolvimento de estudos voltados para o aumento 
da produção, dado o rigor com que devem ser con-

- duzidos, cm vista da interferência entre a lavra dos 
minérios siTvinita, carnalita, e ainda face à existência 
de petróleo e gâs na região. 

Estágio de Implantações 

Quanto ao atual estágiO das obr8s, cabe inicial
mente menção à decisiva etapa que a Petromisa ven
ceu em agosto do ano de 1982, ao atingir o topo do 
depósifo de Silvinita (minério de potássio}, à profun-

- didade de 500 metros, atravês dos shafts, escavados 
na rocha, sendo o percurso feito desde a superfície 
em desci_da di reta por elevadores. Outras importan
tes etapas, também já superadas, foram a conclusão 
desses shafts, e sua interligação por galeria subterrâ
nea. 

A fase de mineração propriamente dita foi inicia~ 
d_~Lno_segundo semestre de I 982, após atingida a ca
mada ~e Potássio, com a abertura de galerias à pro~ 
fundidade de 500 m, na região dos shafts, onde estâ 
sendo implantada a infra-estrutura subterrânea de 
apoio à mina, constando de pátios de circ_ulação de 
vefculos e equipamentos móveis _(fJ.averá uma frota 
d_e mais de 50 veículos e máquinas especiais de gran
de porte no interior da mina), oficinas de manu
tenção, depósitos e subestações eiétricas, etc.,_onde 
serão feitas a estocagem e o transbordo do minério 
para os elevadores, concentrando-se aí, também, a 
maior -parte do fluxo de pessoal e equipamentos. 
Apesar das dificuldades decorrentes de ainda não 
terem sido recebidos os equipamentos especiais de 
mineração importados, jâ foram abert-os, até o mo
mento, mais de 4.000 m de galerias, em grande parte 
de 7 m de largura por 3 m de altura, tendo sido esto
cada, na superffcie, grande quantidade de ~inério 
que será processado tão logo a usina de beneficia
mento comeêe a operai. 

Nesses trabalhos de abetura de galerias, em di
reção aos painéis de lavra, vem sendo encontrado 
minério rico em potâssio em locais o ride, segundo as 
sondagens, deveria haver apenas estéril. Por outro 
lado, condições geológicas desfavoráveis, verifica
das em certos trechos, determinaram redução na 
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largura de algumas galerias, para que ficasse garan
tida sua estabilidade. 

Ao contrário do que ocorre nas regiões de lavra, 
não se pode acompanhar, na área de contorno dos 
shafts, as ondulações da formação de minério de po
tássio. Nesse local, o traçado das galerias deve se
guir referênciãs topográficas e por esse fato pode se 
tornar necessária, eventualmente, a travessia de ter
renos com problemas de estabilidade como aconte.. 
ceu em certos pontos onde, alêm da redução na lar
gura das galerias, foi realizada contenção mediante 
emprego de estruturas metálicas, com vistas a evitar 
o perigo de desabamento.~ 

Nos locais menos problemáticos, adotou-se a téc
nica de cravar no teto parafusos com 4 m de compri
mento, fixando-os nas rochas mais sólidas. Tudo 
isso requer testes .. in loco" e cálculos altamente 
complexos de mecânica de rocha, envolvendo o uso 
intenS"ívO"-de simulações do comportamento da mina 
em computadores. 

D~vem ser ressaltados os esforços desenvolvidos 
com vista ao aperfeiçoamento das técnicas e equipa
mentos empregados na abertura das galerias, como 
a utilização de tratares, Bob Cats, transportadores 
de correia e de corrente, movidos a ar comprimido, 
que permitiram sensível aumento de produtividade, 
em relação à.fase inicial dos trabalhos, muito embo
ra ainda abaixo do que seria obtido caso a Petromi
sa_já pudesse contar com os equipamentos de mine~ 
ração importados, especiais para operação em am
bientes com gases explosivos. 

Outra importante frente de trabalho desenvolve
se na superfície, estando em franca execução a mon
tagem dos edifícios industriais, em estrutura metâli
ca, destinados ao beneficiamento e armazenagem do 
minério, já concluídas as unidades de apoio, admi
nistrativas e oficinas, assim como praticamente toda 
a infra-estru~u_ra necessária â operação -do comple
xo; cujo furiciOnamento envolve extração, transpor
te à superfíCie e hi!neficiamento de mais de 2 milhões 
de toneladas anuais de silvinita. 

Dentre os trabalhos de toda a naturezajã realiza
dos, destacam-se a terraplenagem e drenagem da ex
tensa área do canteiro de obras, pavimentação de 
acessos e pátios, linha de transmissão própria, com 
33- Km de extensão, abastecimento de água, sistema 
de telecomunicações, etc. 

Equipamentos 

No que se refere aos equipamentos, está prevista 
para logo a chegada daqueles destinados à mina, já 
encomendados e que em boa parte tiveram que ser 
importados, devido às suas características especiais, 
como blindagens nos motores e outros componen
tes. Alguns exemplos são os mineradores contínuos, 
cortadoras de rocha, perfuradores Jumbo, motoni
veladoras, pâs carregadeiras (LHD's), caminhões de 
transporte, etc., todos especialmente concebidos e 
fabricados para funcionar na presença de gases ex
plosivos e em ambiente altamente corrosivo, obede
cendo a requisitos de segurança extremamente seve
ros. Quanto aos equipamentos da usina de benefi
ciamento, a Petromisa se empenhou no sentido de 
que a participação da indústria brasileira fosse a 
maior possível, tendo sido atingido aí o significativo 
índice de 90% de nacionalização. 

Encontram-se as máquinas e os equipamentos, 
em sua maior parte, encomendados, tanto os da mi
na, quanto os que se destinam ao processamento do 
minério e às instalações de apoio e infra-estrutura. 
A Petromisa vem recebendo muitos desses equipa
mentos, devendo ser iniCiada logo a montagem ele~ 
tromecânica. 

-Na operação do Complexo Mina-Usina 
destacam-se os elevadores especiais, que transpor~ 
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tam o minério - 390 toneladas hora - do interior 
da mina, a SOO metros de profundidade, até a su
perfície, num ciclo ininterrupto, através dos shafts, c 
aqueles por meio dos quais se far~ a movil_nentação 
de pessoal, materiais e equipamentos, e tatrlbéffi -de 
parte do m~oé_rio estéril, noS i-ntervalos daquelas 
operações. Essa racionalização operaciOnal_foi_ü~ 
dos elementos que proporcionou a obtenção- de
maior produção do Con'iplexo Mina-Usina. 

Effijunho -do ano passado fo"í COn"clU.ída a prlmei
ra das torres onde ficarão as casas de mãqU.iri.-as dos 
elevador.es, erguidas nas bocas dos shafts, Cada uma 
alcançando 60m de altura acima da_ superfície. 

Salmouroduto 

A destinução a ser dada ao. cloreto de sódio (sal 
comum), produto que resulta do processo de benefi~ 
ciamento da silvinita, constitui o1,1tro importante-as~ 
pecto do Projeto Potássio Taciuari~Vassouras. Em 
principio, a exemplo do que ocorre em todos os em~ 
preendimentos destinados à produção de potássio, 
no mundo inteiro, foi considerado exclusivamen~e o 
aproveitamento do _cloreto de potássio, estando a 
rentabilidade relacionada uniçamente com a pro~ 
dução desse fertilizante,_ 

As 1,5 milhão tfano de cloreto de sódio a serem 
obtidas constituem portanto rejeito, como sucede 
em todas as minas de potássio. O sal, no entanto, es~ 
tará permanentemente à disposição do País, para 
qualquer possível forma de aproveitamento. O go
verno poderá determinar que seja comercializado, 
ou ainda empregado em qualquer de suas aplicações 
indu.striais como, por exemplo, em uma fábrica de 
barrilha, antiga aspiração do povo sergipano. A Pe
tromisa, que tem a seu cargo retirar o -salgema do 
subsolo, e que só terá a ganhar com o aproveita~ 
menta dessa matêria-prima, \'em desenvolvendo es
tudos pertinentes a várias opções nesse sentido. 

Quanto aos aspectos ambientais, o Projeto 
Taquari-Vassouras apresenta a excepcional vanta
gem de localizar-se próximo ao mar, a ser in(egra{
mente aproveitada, enquanto em outro$ países 
lança-se o cloreto de sódio aos rios. No flnal de 
1983, começou a construção do salmouroduto, com 
35 Km de extensão, que levará o sal, de elevada pu~ 
reza, retirado a 500 metros de prOfundidade até o 
oceano, estando assegurada a preservação do meio
ambiente, já que o sal não representa uma substân
cia estranha ao oceano, mas sim um de seus princi
pais componentes. Além do mais, transportado pelo 
salmouroduto, jâ previamente diluído em água, à 
temperatura ambiente, será lançado a 2,5 Km da 
costa através de difusor e_ no sentido predominante 
da corrente marítima, com o que se espalhará por 
uma extensa área. Não haverá, assim, alteração do 
grau de salinidade da água. Por outro lado, o asses
soramento de empresas da mais alta qualidade téc
nica na elaboração do projeto do salmourodLLto re
presenta ma.i_s uma garantia de que não haverá qual~ 
quer problema de poluição." 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito beml) 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Nada mais ha
vendo a tratar, vou encerrar a presente sessão, designan
do, para a ordinária de amanhã, a seguinte 

ORDEM DO DIA 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câma
ra n~> 5, de 1981 (n~' 3.035/80, na Casa de oiigem) alteran
do o art. J9 da Lei n~' 6.226, de 14 de julho de 1975, que 
dispõe sobre a contagem recíproca de tempo cte Serviço 

Público Federal e _de atividad~ privada, para efeito de 
aposentadoria e dá outras providências, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n9s 971 e 972, de 
1981, das Cõmíssõ~s: 
-de Segurança Nacional i e 

- de Finanças. 

2 

Votação, em turno único; do Projeto de Lei da Câma
ra n9 10, de 1981 (n~' 1.529/79, na Casa de origem), que 
dispõe sobre a aposentadoria, com proventos integrais, 
dos ex-combatentes _segurados da Previdênq_ia _ _8ocial, 
tendo 

PARECERES FAVO RÃ VEIS, sob n~'s 354 e 355, de 
1981, das Comissões: 
--de Legislação Social; e 
-- de Finanças. 

3 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câma
ra n~' 44, de 19SI (n9 587/79, na Cas.a de origem), que 
veda aos veículos de comunicação de massa (râdio, tele
visãO, cin-ema, jornais; revistas, cartazes, anuários ou 
q_-!Jalquei' outro tipo de publicação) aceitar a autorização 
ou--a·véículaçào de anúnciOs e de-c_offierciais que não se
j<im negociados, produzidos, criados, filmados, grava
dos, copiridos - íffiagerr.- e som ~ por profissionais e 
empresas brasileiras, tendo ' 

PARECERES, sob'n9s 186 e 187, de 1983, das Comis
sões: 

-de Economia, favorável com voto vencido dos Sena
dores Bernardino Viana, José Lins e LenQir Vargas;-e 

-de Finanças, favorável. 

4 

Votação, em turno' único, do Projeto de Lei da Câma
ra n9 53, de 1977 (n9 227/75, na Casa de orígem), que dis
põe sobre condições a observar na renovação de contra
tos de atletas profissionais, e dá outras providências, ten
do 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 1.360 e 1.361, 
de 1981, das Comissões: 
- de Legislação Social; e 
- de Educação e Cultura. 

s 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câma
ra n9 65, de 1979 (n9 4.257/77, na Casa de origem), que 
autoriza a alienação de imóveis residenciais da Rede Fer
roviária Federal a seus ocupantes, tendo 

PARECERES, sob n•s 335 e 336, de 1980 e 635 a 637, 
de 1981, das Comissões: 
-de Transportes, Comunicação, e Obras Públicas, 19 
pronunciamento: contrário; 29 pronunciamento~ favorável 
aã Projeto e à Emenda de Plenárío; 

-de Finanças, I"' pronunciamento: favorável; Zil-prtr 
nunciamento: favorável à Emenda de Plenário; e 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 

juridicidade do Projeto e da Emenda de Plenário. 

6 

Votação, em turno único, do Requerimento n~' 784, de 
1983, de autoria do Senador Henrique Santillo1 solicitan
do, nos termos dos arts. 75, c, 76 e 77, d_o Regimento In
terno, a criação de uma comissão especial mista, com
posta de 1l (onze) senadores e 11 (onze) deputados, pa
ra, no prazo de 120 (cento e vint~) dfas, com a colabo
ração das entidades mais representativas da sociedade ci
vil, discutir e apresentar soluÇões para a crise 
econômico-financeira do Pais. 
(Dependendo de Parecer da Comissão de Economia.) 

Junho de 1984 

Votação em Jurno único, do Requerimento nQ 104, de 
198-t., dos Senadores Nelson Carneiro e Humberto Luce
na, solicitando, nos termos do _art. 371, c, do Regimento 
Interno, urgência para o Projeto de Lei do Senado n~' 
290, de 1983, de autoria do Senador Nelson Carneiro, 
que revoga a Lei n~> 7.138, de 7 de novembro de 1983, 

8 

Votação, em turno único, do Requerimento n9 8_40, de 
19.83, de autoria dó Senador Humberto Lucena, propon
do -iilii.SerÇão em Ata, de um voto de aplauso aos termos 
da carta com que o ex-Ministro Hélio Beltrão se demitiu, 
e ufn votõ"Oe IOuv.or ·pela sua eficiente gestão nos Minis
térios da Previdência e Assistência SoCial e Extraordi
nário para Desburocratização, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob n• 302, da Comissão 
-de Constituição e Justiça. 

Votação, em turno único (apreciação preliminardaju
ridícidade, nos termos do art. 296 do Regimento Inter· 
no), do Projeto de Lei da Câmara n9 79, de 1979 (n~ 
l.511f-J5, na Casa de origem), que acrescenta parágrafo 
ao art._59 da Lei n9 3.807, de 26 de agosto de 1960, que 

· dispõe sobre a Lei Orgânica da Previdência Soçial, alte
rada pela Lei n9 5.890, de 8 de junho de 1913, terido 

PARECERES, sob n'1s 692 e 693, de 1982, das Comis
sões: 
-de Legislação Social, favorável, nos termos de Substi
tutivo que apre.~enta; e 
-de COnstituição e Justiça, pela injuridicidade do Pro

jeto e do Substitutivo da Comissão_ de Legislação Social, 
com voto vencido, em separado, do Senador Franco 
Montoro. 

lO 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de L~;;i do Se
nado n~' 145, de 1981, de autoria do Senador Nelson Car
néiro, que atribui às Secretarias de Agricultura dos Est.a· 
dos, dos Territórios e do Distrito Federal a competência 
exclusiva para fixar as quotas de farelo de trigo çabentes 

, a Cada produtor rural, tendo 
PARECERES, sob n9s 248 a 250, de 1982, das Comis

sões: 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 
juridicidade, e, no mérito, favorâvel, com as Emendas 
n9s I e 2-CCJ que apresenta; 
-de Agricultura, favorável ao projeto e às emendas da 

Comissão de Constituição e Justiça; e 
~de Serviço Público Civil, favorável ao projeto e às 

emendas da Comissão de Constituição e Justiça. 

11 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Se
nado n9 76, de 1983, de autoria do Senador Nelson Car
neiro, que acrescenta dispositivo à Lei n9 5.107, de 13 de 
setembro de 1966, visando restabelecer o privifégio da in
denizaçào dobrada ao trabalhador que conta mais de; IQ 
anos de _serviço e é despedido sem justa c<! usa, tendo 

PARECERES, sob n"'s 1.018 e 1.019, de 1983, das Co
missões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, 

juridicidade, e, no mérito, favorável, com voto-vencido 
dos Senadores Helvídio Nunes e JÇ>sé FrageiJ[; e 
-de Legislação Social, favorável. 

12 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câ
maia n9 3_5, de 1984 (nt> 1.656/83, na Casa de origem), de 
iniciUtíVa do Senhor Presidente da República, que altera 



Junho de 1984 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

dispositivos do Decretowlei n~> 2.848, de 7 de dezembro de 
1940 - Código Penal, e dá outras providências, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob n~> 291, de 1984, da 
Comissão 
-de Constituição e Justiça. 

13 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câ
mara nl' 76, de 1984 (n~' 1.657/83, na Casa de origem), de . 
in"iciativa do Senhor Presiderite da República, que insti
tui a Lei de Execução Penai, tendo -- --

PARECER FA VORÂVEL, sob n' 290, de 1984, da 
Comissão 
-de Constituição e Justiça. 

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- Está encerra
da a sessão. 

(L(!I•anta-se a sessão às 18 horas e 10 minutoS.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. MU-· 
R/LO BADARr:J NA SESSÃO DE 14-6-84 E QUE, 
ENTREGUE À REVISÃO l>O ORADOR. SERIA 
PUBLICADO POSTERIORMENTE. . -

O SR. MURILO BADARÓ (PDS- MG. Pronuncia 
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Nós vamos falar hoje sobre um grande mineiro, sobre 
o notável brasileiro José Maria Alkmim. Se vivo fosse, 
teria completado na última segunda-feira, dia I t de ju- · 
nho, 83 anos. Há cerca de 10 anos, Minas Gerais, entre 
lágrimas de saudade, sepultava seus restos mortais. 

Sintoma dos mais graves da crise pOr que passam as 
sociedades modernas ê a pesada cortina de silêncio que 
se coloca sobre os heróis, sobre os vultos eminentes, 
sobre os fatos memoráveis e as tradições, na base das 
quais se construiu a grarideza dos povos.- Todos estão se 
esquecendo do culto aos heróis. Tem-se a impressão de 
que tudo começou ontem; quando, em verdade, o que 
nós temos hoje de progresso e de realização espiritual e 
material ê o produto do esforço dos antepassados, entre
gue às gerações que se_sucedem, neste labor interminável 
do próprio fluxo contínuo da vida, na elaboração da 
grande construção a que se propõe o homem. 

Por isto é que estou ocupando hoje esta tribuna, em 
hora tão tumultuada, para recordar uma figura extraor
dinária de político, de homem público, e de parlamentar 
que foi o Deputado, ex-Ministro, ex-Vice-Presidente da 
República, José Maria Alkmim. 

O Professor e historiador mineiro Francisco Iglésias, 
no seu prefácio à obra reeditada do Cônego José Antô
nio Marinho sobre o· .. Movimento Político de 1842", 
contesta a tese metodológíca daqueles que só consideram 
história aquHo que pertence ao passado. Entende ele que 
o fato de alguém ter descrito acontecimentos do dia-a
dia, concede inestimável valor a esses depoimentos, por
que a pretendida busca da neutralidade jamais é atingi
da. No caso do julgamento de contemporâneos como Jo
sé Maria Alkmim decorrido tão pouco tempo da sua 
morte, é provável que nenhum analista de sua vida e de 
sua obra seja isento de se tomar de paixão e de passiona~ 
lismo pela causa ou pela figura. Ainda, certamente, não é 
tempo de se completar o juízo perfeito e acabado da his
tória sobre o seu vulto, sobre o significado da sua época; 
e, sobretudo, sobre o desempenho desse personagem que 
durante quarenta anos participou de tantos aconteci
mentos importantes na vida do País. 

Há todavia, algumas sentenças já transitadas em julga
do com relação a José Marta Alkmim: a impecável hon
radez que a tenaz e dura campanha contra ele dirigida 
pelo Correio da Manhã jamais foi capaz de perturbar o 
entendimento que todos os seus coetâneos tinham ares: 
peito da sua honra e da sua probidade; o amor e a abne
g.:~.ção à causa pública, conceitos esses também definiti
vamente estratificadOs; a bravura e a coragem, citarei no 

curso desta análise biográfica- da figúrà- de JÕSé Maria 
Al.~mim, alguns fatos para demonstrar a sua inecedível 
b"r~~L!:ra, ~_profundo sentimento da farnHia. Eu, pessoal
mente, terei conhecido poucos homens que tinham tão 
arraigados os sentimentos de família e da coesão do gru
po familiar quanto José Maria Alkmim. E, sobretudo, 
uma circunstância que o fez acatado e respeitado; é que 
ele sempre colocou o interesse público acima d-e tudo e 
de todos. 

Considero que esta é uma oportunidade para nós gi
-zarmoso- perfil de José Maria Alkmim, a_téentão coloca
do_em contorno meramente folclórico, em torno do qual 
se fez uma construção superficial, atribuindo qualidades 
de matreirice, de raposismo com que não raro procuram 
atingir toda a coletividade de Minas Gerais. Quem con
viveu com ele tinha pela frente um conversador afável, 
um homem capaz do dito chistoso ou _da ironia mordaz 
com que muitas vezes feria mortalmente os adversários; 
a afabilidade pessoal, com que cumpria um dos ensina
mentos de Capanema em seus "Pensamentos" ,livro ago

-ra dado à luz de qu(: "a arte de viver consiste em criar 
afetos". E na pessoa, e na figura, e na voz, e na palavra 
de Alkmim forarri sendo alinhados muitos fatos da vida e 
da crôníca política de Minas e do Brasil e o famoso afo
risma de qu(: "a versão que é ma:is importante do Que o 
fato", _acabou prevalecendo para ele. Ele próprio narra 
numa das suas muitas entrevistas, que não é dele a frase 
de que "a versão é mais importante que o fato", a fras~ é 
de Capanema que a proferiu, mas disse Alkmim; eu disse 
primeiro aos jornalistas. Fico~ ele com a versão, tal 
como Ca-panema previra. Mas, em verdade, Alkmim não 
pode, não deve, ser visto apenas como símbolo do rapo
sismo, da matreirice, e colocado penas como peça fol
clórica, visão e análise superficial daqueles que não Õ co
nheceram adequadamente, nem analisaram a sua obra 
profundamente. 

O verdadeiro lugar de _ _jo~é Maria Alkmim é o posto 
de honra na História do Brasil e ria Hist6iia d-e Mínas, 
tal a relevância de serviços que ele prestou ao nosso Esta
do e ao nosso País. 

t hora, Sr. Presidente, Srs. Senadores, de relembrar
mos a figura de José Maria Alkmim. Vejo aqui, neste 
plenário, algumas personalidades que participaram in
tensamente ao seu lado e contra ele em muitos episódios 
importantes da vida do País: Senador Virgílio Távora, 
Governador Magalhães Pinto, Governador Mauro Bor
ges, entre outros. 

Entendi que devia aproveitar a oportunidade do 109 
aniversário de sua morte para recordá-lo, inCrusive assi
nalar para muitos políticos de hoje a luminosidade do 
seu exemplo, a falta dos articuladores políticos de hoje, 
resultado de um dos maiores erros cometidos pela Revo
lução que infecundou e esterilizou a vida política, seccio
nando carreiras e vocações que hoje poderiam estar enri
quecendo nossa paisagem humana. 

O exemplo de Alkmim e de tantos outros políticos de 
nomeada, sobretudo da velha escola pessedista e da ve
lha escola mineira, hoje mais do que nunca falem falta
ao País. Substitui-e a articulação política, essa arte sutil e 
quase artesanal de arranjar as coisas para oferecer so
luções às crises, pelo passageiro e fugaz estrépito da 
publicidade. 

Ninguém resiste mais às luzes das modernas nláquinas 
da comunicação. E, nesse momento, como que domina
dos por mecanismo psicológico inControlável, veiri a in
confidência, vem a declaração muitas vezes inconseqUen
te, e os efeitos não acontecem ou, não raro, acontecem 
de forma nociva e perniciOsa. 

Numa hora em que os partidos se esboroam, partidos 
que, onterri, Como hoje, não são nada mais nada menos 
do que meras entidades cartoriais; numa hora em que os 
laços de solidariedade politica se esmaecem e se desfigu
ram, eu entendi oportuno recordar, aqui, alguns fatos da 
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vida e da obra de um grande articulador político, de um 
hábil negociador político, de um excepcional orador 
político, de um notâvel homem público, para que o seu 
exemplo servisse para iluminar os caminhos em meio a 
esse cipoal de incompreensões e de dificuldades em que 
vivemos. 

É claro que eu cansaria o Senado se fosse rememorar 
dados biográficos sobre alkmím; se fosse citar, aqui, a 
longa caminhada do menino que vendia doces nas ruas 
de Bocaiúva, até chegar às culminâncias da Vice
Presidência da República. 

Creio interessante recordar, que ele foi o primeiro bo
caiuvense que se diplomou em curso superior, que aos 15 
anos foi para Diamantina e ali conheceu, tangido pela 
filão in-visível do _destino, aquele que mais tarde iria ser 
seu corrlpanheiro em lutas memoráveis o telegrafista Jus
celino K ubitschek. 

O que vale a pena assinalar é a figura singular deste 
homem. público que, recolhendo durante a vida tantas vi
tórias, mas, também, tantas amarguras e .tantas frus
trações, tendo ocupado os lugares mais proeminentes a 
que é lícito o homem público aspirar, ele, contudo, nun
ca dispensou Sua Tnaior harmonia e título enobrecedor 
que mais fortemente marcava a sua vida: o de ter sido, 
durante 35 anos, provedor da Santa Casa de Misericór
dia. 

O Sr. Virgílio Tii:vora - Permite V. Ex~ um aparte? 

O SR. MURILO BADARO - Com muita honra, 
nobre Senador Virgílio Távora. 

O Sr- Virgílio Távora - Não poderia ter sido mais 
oportuna a lembrança de V. Ex•, 10 anos decorridos da 
morte de um homem que tanto enobreceu a vida pública 
brasileira, ao trazer a esta tribuna esta tentativa da re
constituiçãO de uma personalidade que, fazendo coro 
com V. Ex~ dizemos, fOi injustlçada do primeiro ao últi
mo dia que eu o conheci na vida pública brasileira. Disse 
V. Ex• que a frase era de Capanema. COnhecia eu muitos 
anos antes tambêm, numa crítica que Velasques fazia ao 
espírito latino, de qu~ "nós gostamos muito maiS da ver~ 
são do que do fato, da caricatura do que do retrato, da 
irrealidade do que da verdade". E poderíamos enqua~ 
drar perfeitãmenteAlkmim como uma das vitiffias dessa 
tendência do nosso espírito a sempre olhar deformadas 
as coisas e os fatos. Falou V. Ex~ aqui da probidade, da 
honradez deA\kmim. Fomos de um partido que lhe mo
veu uma guerra sem tréguas. E hoje, olhando à distância, 
sob a perspectiva que o passar dos tempos nos permite, 
temos ·que reconhecer as injustiças que eritão cometía
mos com um homem que, nascido pobre, viveu pobre e 
morreu ainda mais pobre. Nesse momento, 
congratulamo-nos com V, Ex•, numa hora em que os va
lores do Brasil são tão questionados e em que a habilida
de muitas vezes-, aparece não como qualidade mas, mui
tas vezes, como sinônimo da velhacaria, do que há de 
mais abjeto na vida humana. Nós dizemos a V .. Ex•: bra
-vo, Senador! Como ele, outros homens públicos devem, 
também, ter seu retrato traçado, ter sua vida apresentada 
nos seus verdadeiros contornos e não nas caricaturas 
com que eles são lembrados. 

O SR. MURILO BADARO - O aparte de V. Ex• en
riquece muito o meu discurso e o seu depoimento tem 
um'inestimável valor na fixação para a História do ver
dadeiro vulto e da dimensão humana de José Maria Alk
mim: 

V. Ex• que com ele conviveu, ainda que pertencendo a 
partidos antagónicos, certamente guardou por ele o res
peito que todos os seus companheiros daquele tempo por 
ele mantiveram. 

Falava da coragem de José Maria Alkmim, da sua caw 
pacidade e habilidade de articulador público. E só para 
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efeito de recordar alguns epísódios, para que possamos 
corretamente assinalar a particíp"a.Ção de José Maria 
Alkmim, comecemos pelos fatos que antecederam a 
eleição de Juscelino Kubitschek para a Presidência da 
República: a antiga UDN, pelos seus mais"fulgurantes 
talentos, pela sua brava, valente e aguerrida bancada na 
Câmara dos Deputados, investia, de uma maneira cruel e 
impenitente, co-ritra Juscelino Kubitschek. 

Recentemente, Paulo Pinheiro Chagas, que também 
faleceu, fez publicar um livro _de memórias no qual publi
ca trechos de um seu discurso na Câmara dos Deputa
dos. E é de assombrar o teor, a virulência, as verrinas 
que configuravam os ataques, os discursos e os apartes 
dos oradores daquele tempo contra o então governador 
de Minas. Mas não tanto o discurso causava dificuldades 
à formulação da candidatura Kubitschek. A UNO insis
tia em algumas reformas ·na lei eleitoral que, no seu en
tendimento, seriam capaZes de impedir a caminhada de 
Kubitschek ao Palácio do Catete. Era a tentativa de fa
zer desaparecer da vida eleitoral do País a famosa "mar
mita" que, segundo eles, era responsável pelos êxitos do 
seu maior adversário, O Partido Social DemocráticO. 
Instala-se a batalha para a criação da cédula oficial, hoje 
já íncorporada de maneira definitiva aos nossos costu
mes, às nossas tradições políticas e ã nossa legislação. 

E foi exatamente Josê Maria Alkmim, o teCefão, o ho
mem que, através da sua extraordinária habilidade, con
seguiu articular no Congresso o ato final da lei qt.if:, aca
bando com a_ "marmita", possibilitou o surgimento não 
da cédula oficial mas da cêdula única, e, posteriormente, 
um seu derivativo, que era a cêdula que podia ser impres
sa pelos próprios pa-rtidos com as características deter
minadas pela Justiça Eleitoral. 

Juscelino se empossa, José Maria Alkmim, Ministro 
da Fazenda. À época, contr.a ele já se investia duramen
te. Houve alguém que disse; "é uma irresponsabilidade 
colocar José Maria Alkmim no Ministério da Fazenda. 
Ele não entende nada de Finanças". Esqueceram-se de 
que ele era Catedrático da Faculdade de Ciências Econô
micas de Minas Gerais. E foi nessa época que o Ministro 
da Fazenda começou com a sua inesgotável capacidade 
criativa a encontrar os elementos necessáríos- paraque 
Kubitschek pudesse realizar o seu tão _sonhado Progra
ma de Metas. t: que Alkmim trazia como lastro e como 
acervo, apreciável soma de experiências que -começou 
quando Reitor do Ginásio Mineiro, como Diretor da Pe
nitenciária de Neves, onde ele Promoveu uma reforma 
no sistema penitenciário do Estado que serviu de exem
plo para todo o mundo ocidental, pela implantação prá· 
tica do conceito moderno da pena como elemento de re
cuperação do delinqUente. Secretário do Interior, Dire-
tor do Banco do Brasil, Secretãrio da Fazenda, Alkmim 
vai para o Ministério da Fazenda, e ali enfrenta os seus 
mais duros adversários. 

Num depoimento muito franco, muito aberto ·e des
contraído ao saudoso Jornalista Benedito Coutinho, ele 
se queixava.: "no Brasil, só os Ministros da Fazenda liga
dos a gruJlos econômicos têm sido inatacãveís:- QUãSeTci
dos, no dia seguinte em que deixam o Ministério, s~o 
imediatamente nomeados como diretoris das grandes 
empresas estrangeiras". E confessava;_ "não hã manchete 
de jornal que dure quarenta e oito horas. Saio pobre do 
Ministério da Fazenda; meu único ben1 é a casa onde 
moro. Não tenho mais nada". 

Foi ali no Ministério da Fazenda; enfreritiildo as mais 
duras, injustas e inJUriosas acusações que José Maria 
Alkmim também compôs politicamente a resistência do 
Governo Kubitschek, contra as tentativas de se aplicar 
um amargo remédio recessivo pelo Fundo Monetário In
ternacional, com quem ele negociara um crêdito de tre
zentos milhões de dólares, para cuja liberação o organis· 
mo internacional exigíã. uma reversão na política desen
volvimentista, que era a meta e, mais do que a meta, a 

meta síntese, a razão de ser psicológica do Governo Ku
bitschek. 

O Sr. Mauro Borges- V. Ex• dã licença de um apar
te? 

O SR. MURILO BADARÓ - Com muito prazer, 
nobre Senador. 

O Sr. Mauro Borges- Quero congratular-me com V. 
Ex.• pela iniciativa deste discursO que realmente represen
ta uma homenagem merecida, justa, a um homem que 
foi tão vilipendiado, como V. Ex• mesmo reconhece, e 
que a realidade de sua vida, sobretudo a sua morte, veio 
provar a grandeza da sua vocação de homem público, de 
seu carãter, da sua correcão, na gestão dos negócios 
públicos. Não tive o privilégio de manter com ele um 
grande cantata, mas meu pai o teve, o Senador e Gover· 
nadar Pedro Ludovico Teixeira, que fOi por muitos anos 
membro desta Casa. EJe tinha pelo Alkmim uma grande 
admiração e um grande respeito. Pelo que pude ver da 
sua personalidade, notei _um homem culto, discreto e, 
sobretudo, um homem decidido, um homem que sabia 
tomar decisões nos momentos necessários e precisos, 
quando não tinha, como característica fundamental, a 
tradicional prudência dos mineiros. Ele, como muitos 
grandes mineiros, também soube no momento exalo, to
mar as decisões com a energia que precisavam ser toma
das. Muito obrigado a V. Ex• 

O SR. MURILO BADARÓ- Muito obrigado, Sena
dor Mauro Borges. ESsa prudêncía dos mineiros, que 
não pode nunca ser confundida com falta de decisão nos 
momentos graves, é que levou Alkmim a costurar a resis
tênda ~o Governo Kubitschek à tentativa do Fundo 
Monetário lnterna~ional de aplicar mt?didas recessivas 
que praticamente fe~iam de morte o projeto desenvolvi
mentista de Kubitschek. Já não era mais Ministro da Fa· 
zenda José Maria Alkmim, e sim Lucas LopeS, quando 
ocorreu o histórico ePisódio do rompimen_to áo Br3.Síl 
cori1 o Fundo Monetário Internacional ao tempo de Ku
bitschek. 

b bom !em bar que antes ele já participara, intensamen
te dos episódios político-militares que garantiram a 
eleição e depois a posse de Kubitschek, com a necessida
de de ações militares que afastaram o President~_Carlos 
Luz e, postériormente, o Presidente Café Filho. Durante 
todo o período inicial çlo Governo Kubjtschek, o incon
formismo daqueles que foram por ele batido nas urnas, a 
inconformidade de muitos grupos que não se aquieta
vam diante da realidade das urnas, trasformaram os pri
meiros meses do Governo Kubitschek numa peleja cons· 
tante para articular indispensável situação de paz e tran
qíiilidade. Era .. a frente de 11 de novembro", era o "club 
da lanterna" naquela tempo presidido pelo hoje irrequie
to e talentoso Deputado Amaral NeiO-. tUdo isso contur
bando a vida do País que necessitava de paz, de tranqüt
lidade, para poder dar a sua grande arrancada, o que 
acabou_ acontecendo. Nos bastidores, atuando de uma 

--maneira permanente, Líder do Governo, estava a figura 
de José Maria Alkmim. 

Ano 1964, Alkmim, Deputado. Após os episódios da 
ren-ún-clã de Jânio Quadros, na qual ele teve participação 
intensísSima, Alkmim esteve presente a todas as articu
lações que em Minas Gàais se faziam sOb a liderança do 
então Governador Magalhães Pinto, que nos honra, nes
te momento, com a sua ilustre presença. Recordo·me 
bem, era eu líder do PSD na AssemJ:?Iéia Legislativa, 
Líder da Oposição ao Governo Magalhães Pinto, acio
nado pelas nossas bases, pre.mido pelas circunstâncias do 
tempo, o PSD, que enfrentava uma dura luta partidária 
em Minas Gerais, dentro dos padrões de cordialidade 
que informam a vida política do nosso Estado, foi con· 
vacada pelo Governador para que juntos fizéssemos a 
frente política Indispensável ao sucesso do movimento de 
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irrendentismo. Foram criadas duas secretarias especiãís 
para as emergências que poderiam surgir. José Maria 
Alkmim foi convocado para a Secretaria da Fazenda 
logo em seguida, foi escolhido pela Bancada Federal 
para ser o Vice-Presidente da República ao lado do Pre
sidente Castello Branco, o mesmo Castello Branco_ que, 
nos idos de 1922._acolheu no quartel do 129 Regimento 
de Infantaria, então Tenente, o cabo Josê Maria Alk
mim. 

Poderíamos, Sr. Presidente, lembrar a derrota de José 
Maria Alkmim nas eleições de 1970, a única derrota polí
tica eleitoral de sua vida. Esse insucessO ele poderia facil
mente ter transformado numa vitória se se dispusesse a 
violentar alguns postulados básicos da sua vida pública. 
Já em Minas Gerais começavam a surgir os primeiros si
nais de corrupção eleitoral, do uso indevido do dinheiro 
na manipulação do sufrágio popular. José Maria Alk· 
mim-a iSso não cedeu e foi engolfado na voragem desses 
mercadores de votos, que hoje, como ontem e, certamen
te, no futuro, ainda vão enodoar a vida pública brasilei
ra. Nesse período, Israel Pinheiro o convoca para Secre
tário da Educação e, logo em, seguida, morre o Deputado 
Edgar Pereira; Josê Maria Alkmim, li' Suplente da Ban
cada mineira, é convocado para assumir o seu lugar. 

Foi em 1969 que aconteceu na vida desse extraordi
nário mineiro -um episódio que marca de maneira singu
lar a sua longa e fulgurante tragetória: adoece o Presi
dente Costa e Silva. As notícias eram as mais controver
tidas a respeito d'o grau de sua doença. Cercado de todo 
sigilo, não se sabia exatamente o mal que acometia o 
Presidente da República. De repente, o Vice~Presidente 
Pedro Aleixo é convocado ao Rio de Janeiro. Um telefo
nema chama pelo Vice-Presidente em Brasília; era José 
Maria Alkmim convidando Pedro Aleixo para descer em 
BelO Horizonte, pedjndo a ele que ali parasse para dar 
aoS: -pOlíiícõs mirieiros as informações que lhes possibili
tassem identificar melhor o quadro da crise que se pro~ 
cessava. Insistiram com Pedro Aleixo. Pedro Aleixo pre
mido pelas circunstâncias, foi para o Rio de Janeiro, no 
MiníS_t~àó _da Marinha. O resultado, todos c_onhecen1, 
mas Oculta, no tumulto dos acontecimentos, a verdadei
ra faCe do episódio que fevou José Maria Alkmim a pedir 
a presença do então Vice~Presidente em Minas para, em 
nosso Estado, e..c;tabelf!cer um núcleo de resistência em 
favor da legalidade constitucional. Este é um episódio 
sobre o qual a H istõria, no seu- devido tempo, proferirá 
julgamento definitivo. 

O Sr. Gastão Müller- Nobre Senador Murilo Bada
ró antes que V. Ex• continue, a Liderança do PMDB, 
por mim representada, não poderia ficar ausente da ho
menagem que se presta a essa figura notável do político 
José Maria Alkmim, exemplo típico de habilidade, da in
teligêricia do político mineiro. Tanto o foi que caiu até 
no folclore poHtico. I! uma honra para o político cair 
nessa perspectiva_ porque o anedotário é a promoção da 
vida política do cidadão. José Maria Alkmim, graças a 
sua inteligência, a sua habilidade, tornou-se uma figura 
folclórica da política nacional. De modo que, em nome 
do PMDB e em nome do nosso querido e saudoso PSD, 
do qual fomos membros e do qual o, Líder titular do 
PMDB, também o foi, Senador .Humberto Lucena, ren
demos as nossas sentidas húmenagens à memória desse 
gr;mde político mineiro e um daqueles que estâ na gale
ria dos melhores e hábeis políticos brasileiros de todos os 
tempos. 

O SR. MURILO BADARÓ- Ao agradecer a V. Ex• 
o seu generoso aparte, que enriquece este meu discurso, 
devo reiterar que um dos propósitos desta hori de recor~ 
dação da figura do vulto de José Maria Alkmim é exata
rrierite ãrrancá-lo dÕ ambiente meramente folclórico e 
inseri-lo no contexto de honra e dignidade da História 
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do Brasil em que ele deve estar, deve permanecer e deve 
ficar para sempre. 

É claro que as históri3.s que se compõem -cm torno da 
sua figura, daquela sUa famosa surdez em que muitos 
não acreditavam, da sua maneira afável de c6iiverscir 
como homem de espírito bem dotado, de boa cultura hu
manística, com um grau de erudição muito avançado e, 
principalmente, o traço cavalheiresco, a lhaneza no com
portamento, tudo isto acabou por compor em torno de 
sua figura, que foi -personagem cCntral de tantos anos da 
vida brasileira, alguns fatos que anteriormente pertence
ram a Antônio Carlos e outros. Muitas das frases atri
buídas a Josê Maria Alkmimjá foram atribuídas a Antô
nio Carros e, certamente, terão sido colocadas em vozes 
de outros grandes políticos brasileiros. Mas ê que essa 
teimosia, essa insistência de apenas analisar José Maria 
Alkmim sob este ângulo que me fez vir à tribuna, dez 
anos decorridos de sua morte não para restaurar, por
que, a rigor, não é um trabalho de restauração, mas para 
repor no seu devido lugar, sob o ponto de vista históríco, 
a _sua verdadeira dimensão. 

O Sr. Nelson Carneiro- Permite-me V. Ex• uln apar
te? 

O SR. MURILLO BADARÚ - Pois não, ouço o 
aparte de V. Ex•, nobre Senador Nelson Carneiro. Aliás, 
V. Ex• foi comp<inheifo db-Josê Mafia.Alkmim dllfarl'te 
longos anos, não só de Parlamento mas também de par
tido. V. Ex• deve tê-lo conhecido de perto e profunda
mente. 

O Sr. Nelson Carneiro- E de convivência--pess68T, 
não só aqui, mas em sua casa, em Belo Horizonte. V. Ex~ 
faz uma grande obra neste momento ao reviver a perso
nalidade_ real de_José Maria Alkmim, aquela que deve
mos cultuar e que há de passar na história pOtitica do 
Brasil como um facho de luz. O que precisamos, real
mente, é que de vez em quando alguém se lembre de tra
zer a essa tribuna, e através da tribuna à'meditação dos 
homens de hoje, para exemplo dos_ que vierem depois de 
nós, a contribuição que figuras ilustres da vida· pública 
trouxeram ao engrandecimento do País. Figuras que vão 
sendo esquecidas, mas que é bom que de vez em quando 
sejam ressuscitadas ou, ao menos, sejam relembradas. '\!:. __ 
Ex~ presta uma justa homenagem a José Maria Alkmim, 
mas inicia um rosário de outras homenagens necessárias, 
para lembrar homens públicos que vão ficando esqueci
dos na poeira do tempo, 

O Sr. Gastão MUller - V. Ex• permite? 

O SR. MURILO BADARÚ- V. Ex• faz ao Senado 
uma sugestão, que eu espero seja acolhida pela Casa. 
Que esta sej<i a primeirã conta de um grande rosário de 
recordações, para que nós não sejamOs vfiiriláS de acu
sação que sobre nós pesou hã dias, de termos esquecido 
o aniversáriO- da morte de Carlos Lacerda, que foi, tal
vez, o mais brilhante orador parlamentar desta segunda 
metade do século. Para que nós não nos esquecêssemos 
de que há cerca de20 anos, em 4 de junho de 1964,Jusce
Iino Kubitschek, desta tribuna, proferiu seu últilnO dis
curso como parlamentar. E na medida em que nós va
mos nos esquecendo desses homens, desses fatos, nós va
mos perdendo a dimensão do passado e o senso de pers
pectiva do futuro. 

Ouçó V. Ex•, nobre Senador Gastão MUller. 

O Sr. GastiO Müller- Só para me colocar bem na -
posição, quando eu disse do folclore. Eu disse muiiõ 
bem, e estão aí as notas taquigrãficas para provar ... 

O SR. MURILO BADARÚ - Entendi bem, Exo-

0 Sr. Gastio Miillef- ... que ete se distinguiu tantO 
que chegou até a se tornar uma figura folclórica. Não 

com o sentido de diminui-l_o, mas, ao contrário, parares
saltar sua figura, porque não são todos os políticos que 
conseguem atingir esse graU de responsal:iílldade, de po
pularidade entre a própria classe política, a popularidade 
nó sentido global, caindo no folclore da vida nacional. 
São poucos. V. Ex' sabe disso tanto quanto eu. 

O SR. MURILO BADARÓ - A reiteração do seu 
aparte enseja-lhe a oportunidade de renovar também as 
homenagens que, eu sei, estavam no seu aparte. Eu en
tend~ perfeitamente. 

O SR. Jorge Kalume- permite-me v. Ex• um aparte? 

O Sr. MURILO BADARÓ- Tem V. Ex• o aParte. 

-o-Sr • .Jorge Kalume - Cheguei com algum atraso, e 
quero, neste momento, dizer que V. Ex•, com o brilhan
tismo e com a sensibnidade que caracterizam V. Ex', _está 
fendendo um justo preito ao inesquecível José Maria de 
Alkmim, de quem fui colega na Câmara dos Deputados, 
e_Cjue, embora do PSD, como hã poucos momentos ouvi, 
conseguiu ser Vice-~residente d~ Repúbli~ do grande e 
também saudoso Marechal Castello Branco. Quero, nes
ta oportunidade congratular-me com V. Ex• por este seu 
gesto e, ao mesmo tempo, associar-me a essa justíssima 
homenagem._ 

O SR. MURILO BADARÓ- Muito obrigado a v. 
Ex•, Senad!)r_Jor:ge Kalume. 

Sr. Presidente, caminho para encerrar estas conside~ 
rações. 
___h homenagem que presto à memória de José Maria 

Alkmim, da tribuna do Parlamento que ele tanto honrou 
e tanto dignificou, é um pieiio de inquestionãvef.jusÜça: 
Possuindo iilsuperável senso de honra e dignidade no 
exercício _da política José Maria Alkinim, durante 40 
anos, enobreceu esta atividade, "a mais nobre forma de 
servir a Pátria", no dizer de João Mangabeira. Se não se 
pode eliminar da figura de José Maria Alkmim aquilo 
que tem de legendário, de mitológico, de folclórico, isso 

. tudo de certa forma já foi incorpOrado à sua biografia. 

O Sr. Itamar Franco- Permite V. Ex• um aparte? 

_O Sr. MURILO BADARÚ _- Com prazer, ~~nadar 
Itamar Franco. 

O Sr. Itamar Franco - Senador Murilo Badaró, eu 
tive convivência com o Dr. José Maria AlkmiiiJ-, mas há 
pouco conversava aqui com o nosso Governador Maga
lhães P:into sobre a vida desse notável mineiro. Queria 
juntar a minha voz à de V. Ex• V. Ex• disseque seria uma 
hora de recordação. Eu diria que seria a hora importante 
de se cultuar os homens públicos deste_ ~ais,_ que por 
iriàíVel que pareça, Senador Murilo Badaró, são esque
cidos a todo instante. Neste momento dificil da Nação 
brasileira, nada mais justo, mais humano do que se 
lembrar a figura deste ilustre mineiro que é José Maria 
Alkmim. Meus parabéns a V. Ex.• 

O SR. MURILO BADARÓ ~Ao agradecer a V. Ex~ 
o seu aparte, assinalo que V. Ex•, ao dizer depúbl~co que 
estava conversando com o Dr. Magalhães Pinto, direi 
que V. Ex' freqüenta uma boa escola política e, sobretU
do, uma boa escola de grandes homens públicos de que o 
Dr. Magalhães é uma das mais exponenciais personali
dades. 

Termino, S-r. Presidente, dizendo que apesar de não se 
poder mais erradicar o que hã de mitológico, lendário, 
legendário, folclórico na figura de José Maria Alkmim, _ 
tudo isso, tratâdo por a(~-uns observadores desatentos, 
alguns até de maneira desprimorosa, o que de fato fica' 
mesmo, de maneira substancial, é o orador fluente, o 
político- pifirtoroso; o honieln -pú~licO de coriduta irre
prochãvel, o articulador hábil, o parlamentar correto, 

Terça-feira 19 2085 

uriC homem que dignificoU esses plenários por tantos 
anos. É isto o que de fato compõe o vulto de José Maria 
Afkmim, que neste instante recordo para que seu exem
plo sirva de luz numa hora de tantas incompreensões, de 
tantas dificuldades, em que é necessário que os homens 
públicos busquem nas páginas já amarelecidas da his
tória os exemplos dos nossos maiores que sempre coloca· 
ram os interesses superiores da Pátria acima das conve
niências grupais ou dos seus interesses pessoais. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito Bem! 
Palmas. o orador é cumprimentado.) 

José Maria Alkmim, 
- do foldore para a História 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. 
MUR!LO BADAR0 EM SEU DISCURSO: 

Nelson Cunha 
t. muito difícil fazer história, apelando para o jufzo 

dos contemporâneos. A advertência, feita a mim por 
uma figura lúcida da política brasileira, José Monteiro 
de Castro, tem toda procedência. Normalmente, as pai
xões atuam de maneira a impedir um enfoque correto 
dos acOntecim"ehtos; uma avaliação isenta do comporta
mento e do papel dos homens na nossa dinâmica realida
de política, através de informações da exacerbação parti~ 
dá ria, 

Há vultos, contudo, que justificam o esforço de me-_ 
morialistas da nossa história recente, no sentido de pro
curar estabelecer a ~~a ~erda~~ira dit?ensão, ou ~ impor
tância de suas atitudes no cap-ítulo complexo da yida ins
titucional-brasileira, mesmo levando em conta a adver
tência de que a proximidade no tempo dos acontecimen
tos, ou as turbulências de uma atmosfera política em 
ebulição, nào favOreçam muito o trabalho nem a pers
pectiva do anàlistâ. 

É o caso de Israel Pinheiro, figura típica de eStadista, 
governante estóico, paciente e empreendedor. Ou de 
Milton Campos, exPressão da nossa vocação liberal e 
homem que jamais negociou suas convicções no comér
cio subalterno do Prestígio político ou da popularidade 
fácil. E José Maria de Alkmim, alvo de tantas injustiças 
por parte da crônica política contemporânea, mas que 
registra ao longo de sua viçla, momentos de resistência e 
lances da maior bravura, que no momento próprio serão 
identificados pela história. 

Apesar dessa faceta de seu carãter, de homem armado 
daquele tipo de coragem moral a que Kennedy dedicou 
os seus "Pro files" - "a coragem de quem faz o que de-
ve, apesar das circunstâncias pessoais, dos obstãculos'e 
das pressões"- tem sido deformada a visão pela qual se 
constrói a -moldura de Alkmím para o futuro. 

É hora de começar a remover o entulho de acusações 
que desaba sistematicamente sobre os políticos mineiros, 
inclusive José: Maria Alkmim, de quem as novas ge
rações tomam conhecimento através das galhofas e 
"boutades" quejâ se incorporaram ao anedotário políti
co nacional. 

Aliás, isto faz parte do quadro geral de suspeição que 
cerca, de alguns anos para cã, o conjunto de políticos 
profissionais do País, sobretudo os de Minas Gerais. Na 
verdade, contudo, o padrão do nosso político não fica 
nada a dever ao de qualquer outra classe social do Brasil. 
Ao contrário, desde os primórdios de nossa história, a 
representação política mineira se comporta numa linha 
de qualidades e virtudes à altura do que há de melhor na 
sociedade_ brasileira. A nossa política está repleta de ho
mens de bem, que sabem adequar sua atuação aos mais 
rígidos padrões éticos, enqUanto o nível de COmporta
mento <;los nossos parlamentares corresponde às mais ri
gorosãs exigências de moralidade e se ajusta aos melho
res conceitos da autê~tica representação popular. 
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A despeito disto, tão expostos ficaram -os políticos de 
Minas, que figurãs da expressão de José Maria Alkmim 
virou personagem cativa do nosso anedotãrio, como ex~ 
poente da arte de transigir e símbolo de uma atuação 
política sinuosa-, ni.atreira e- evasiva. 

Nada mais injusto. Áfiarticípação de Alkmim em al~ 
guns episódios da nossa história poHtica contemporânea 
é significativa para ilustrar o seu perfil de homem corajo
so e de parlamentar que contribuiu para enriquecer o 
nível da ativ"idade pública no País. 

A propósito, admite-se hoje que o Brasil se prepara 
para. recorrer ao Fundo Monetário Internacional. Vale 
apena, nesta hora, buscar os exemplos da história recen
te, quando Alkmim, Minisfro da Fazenda de Kubits
chek, teve participação ativa nos acontecimentos que de
saguaram no rompimento do Governo brasileiro com o 
FMI, em 1959. 

Alkmim negociou-com o Fundo a liberação do "stand 
by credit" correspondente à cota que deveria caber ao 
Brasil, compromisso que foi saldado com rigorosa pon
tualidade. Juscelino animou-se a recorrer rioVarilerite à 
instituição, que se dispôs a nova liberação, desde que 
adotadas algumas medidas tendentes a re_gularizar as fi
nançl:'.s do Brasil. 

Àquela altura, Kubitschek procurava compatibilizar 
seu programa de metas com uma política antiinflacio
nãria, de maneira a permitir que o desenvolvimento se 
operasse dentro d!! parâmetros de equilíbrio econômico e 
estabilidade social. 

Pleiteava-se do FMI 300 milhões de dólares, mas, à
quela época, como hoje, mãis importante- do qUe a libe
raÇão dos recursos era o agreement do órgão, considera
do essencial para abertura de novos créditos e qualquer 
renegociação brasileira junto à comunidade financeira 
internacionâ.l. O Fundo exigiu ffiodificações p·rofuitdas 
na nossa política económica, traduzidas, sobretudo, por 
mudanças no sistema cambial e restrições dO ã.Umento da 
oferta monetária. 

Alkmim via as medidas pleiteadas cofio irreafistilS-_e 
completamente desajustadas às conveniênCias nacionais. 
Entendia que o Fundo, no seu receituário, faZ-ia comple
ta abstração do custo social de um drástico programa de 
estabilização. Insistia com Kubitschek que o Bi-asil nãO 
devia se curvar às exigências corretivas reclamadas; que 
além de nocivas aos interesses brasileiros, feria a sobera
nia económica do País. 

O FMI indicava um tratamento de Choque para a eco
nomia brasileira. Impunha medidas restritivas; sem quãt
quer preocupação quanto aos riscos sociã.ís de uiri.ã re
cessão. Alkmim alertava que a crescente intransigência 
do Fundo ia nos conduzindo a uma posição vexatóría e 
que a submissão do Brasil representaria atitUde incom
patível com o noss'o-crédito e nosso conceito de Nação 
soberana. 

Renunciou ao Ministério da Fazenda em 1958, mas 
prevaleceu, contudo, seu ponto de vista. Logo depois, já 
na gestão Lucas Lopes e ao fim de intermináveiS nego
ciações, Kubitschek rompeu publicamente com o FMI, 
optando pelo prosseguimento de seu programa de metas 
e recusando-se a subordinar nossa política econômica a 
diretrizes imposras de fora, que nada tinham a ver com 
os objetivos nacionais. 

Não há dúvida de que a atitude ousada do Governo 
brasileiro sofreu influência direta de Alkmim e levou a 
marca de seu caráter digno e afirmativo. 

Outros eventos da nossa êpoca tiveram também a sua 
participação decisiva, mas, certamente, o momento mais 
crucial de sua vida politica ocorreu em 3f de agosto de 
1969, quando a sua intervenção naquela hora, além da 
soma de riscos pessoais, poderia ter mudadõ ci slr.lc_o_:<Ia 
história brasileira. 

Pela manhã daquele dia, jâ se sabia do impedimento 
do Presidente Costa e Silva e o propOsito dil.- Junta de 

Ministros em assumir temporariamente o Governo, op
tando pela inviabilidade da posse -de Pedro Aleixo. 

O Vi ce-P-residente poáerla ter cometido excessos dera
dicalismos nas suas posições políiicas, mas-era essencial
mente um democrata, homem de formação liberal, forja
do nas lutas contra a ditadura. Colaborou ativamente 
com dois Governos revolucionários, mas procUrou seni
pre conduzir sua colaboração numa linha de fortaleci
mento das instituições e de franca oposição a qualquer 
manifesiãÇão mais 6xacefbada de arbítrio. Na famosa 
reunião de 13 de dezembro de 1968, quando o Ministro 
Gama e Silva expôs as linhas gerais do documento que se 
pretendia editar, foi a única voz discordante. A sua po
sição contra o AI-5, expressa com veemência naqUela 
oportunidade, criou-lhe incompatibilidades insanáveis 
com- o sistema e inValidou, em 31 de agosto de 1969, a 
sua condição de sucessor natural do Presidente Costa e 
Silva. 

Por obra do destino, testemunhei o telefonema de Alk
mim para Pedro Aleixo, no Palácio da Liberdade. Àque
la altura, havia chegado ao clímax o isolamento a que 
submetiam Israel Pinheiro. Por incrível que pareça, o 
Governador de Minas se informã.va da evoluÇão da crise 
polítiCa ·através de seu assessor de imprensa, que tinha 
uma· linha direta de comunicação com o Palácio das La
ranjeiras, utilizando-se de velha amizade com o Secre
tário de Imprensa do Presidente, Jornalista Carlos Cha
gas. 

O diálogo completo será divulgado a seu tempo, mas 
Alkmim insistiu cpm Pedro AJeixo para que deixasse de 
atender à convocação da Junta Militar e não viajasse 
para o Rio. Dava ênfase à circunstância de falar também 
em nome do Governador do Estado, naquele instante a 
seu lado. Queria que o V ice-Presidente descesse em Mi
nas e lançasse, do Palácio da Liberdade, uma procla
mação ao Pais considerando-se investido como Presiden
te da República. 

As razões de Pedro Aleixo para não praticar o gesto 
heróico, ou as conseqUências eventuais de súa viflda para 

- Minas, ao invés de se dirigir para o Ministério da Mari
nha, no Rio, certamente serão objeto de estudos por p~r
te dos analistas de nossa política contemporânea. 

Instalada em Minas a sede do Governo Central, aJun
ta de Minist,ros conseguiria manter a unidade já frágil 
das Forças Armadas? O País se sublevaria, a exemplo de 
outros movimentos de mobilização partidos de Minas? 
São perguntas que permanecem no ai-. --

Com relação à atitude de Pedro Aleixo, os depoimen
tos hoje disponíveis indicam que o V ice-Presidente optou 
pela alternativa mais aJUstada à sua formação antibeli
ciSta, à sua aversão por qualquer atitude de violência, ao 
horror à possibilidade de ser o causador de derramamen
to de sangue entre brasileiros. Esta é a versão mais coe
rente e, certamente, a que se incorporará à História. 

De qualquer modo, estabeleceu-se uma amnésia injus
tificada sobre este ato de coragem de Alkmim. O Gover
no de Israel Pinheiro, desde o início, era sinceramente 
voltado, por convicção, à necessidade de respaldar o Go
verno Federal para desdobrar o compromisso da Revo
lução de fortalecer as instituições e retomar o processo 
de normalização política do País. 

Israel era um obstinado_ nesse sentido e daí sua lin_ha 
de comportamento, que importava, muitas vezes, em 
concessão compreensiva, mas sem a submissão, que sig
nificasse subserviência. 

O seu papel no episódio Pedro Aleixo foi típico e a 
atuação de Alkmim encorajadora e solidária, ambos le
vados naquela hora por profundo sentido de legalidade e 
impregnados das tradições do liheralismo, que encontra
vam em Minas o seu último reduto e no comportamento 
de seus governantes, a sua expressão mais forte. 

A nossa história política está pontilhada de inúmeras 
outras participações de Alkmim, com um conteúdo de 
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coragem cívica suficiente para pulverizar a idéia de que 
ele se notabiliza apenas pela sua astúcia, habilidade, inte
ligência, ou simplesmente como mestre na arte sutil da 
política. 

Em i955, participou ativamente dos acontecimentos 
Que redundaram no contragolpe do General Lott para 
abOr-tar o-mov-imen-to Contra a posse de Jusceiíno Ku
bitschek. A sua atuação nesse episódio não se limitou às 
articulações de bastidores_. Às vésperas dos acontecimen
tos de 11 de novembro, já com a conspiração golpista em 
pleno andamento, com Lacerda e outros bolsões da into
lerância nacional pregando abertamente a ilegalidade, 
Alkmim fez Cfiamático discurso na Câmara, concluindo: 
.. não serão as baionetas que impedirão a posse de Jusce
lino Kubitschek". 

Já em 1964, também não tergiversou quando convoca
do por Magalhães Pinto para participar da Revolução 
contra Goulart. Arquivou velhas indiossincrasias políti
cas e se dispôs a participar de um Governo mineiro de 
coalizão, que refletisse a unidade do dispositivo civil cen
trado em Minas, tão fundamental para o êxito do movi· 
mento, quanto a efiCiência das estratégias militares. No
vamente assumiU riscos, em nOtne do compromisso 
maior com a ordem democrática, o ordenamento mais 
adequado da.vida nacional e a recomposição integral do. 
tecido institucíOnal brasileiro. 

Probo e íntegro. ocupou cargos da maior culminância 
neste País e morreu pobre, tal como entrou na vida 
pública. Depois de exercer vários mandatos parlamenta
res, deixou a cena política, da qual participou durante 
tanto tempo cOm dignidade, sem a nostalgia das missões 
rejeitadas por comodismo ou covardia. 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR./TA
MAR FRANCO NA SESSÃO DE 14-6-84 E QUE. 
ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR. SERIA 
PUUCAD-0-POSTERIORMENTE: 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG. Pronun
cia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente e Srs. Senado
res: 

Sr. Presidente, gostaria de começar meu pronuncia
mento perguntando à Oposição brasileira nesta Casa se 
ele esqueceu comidos como este, de Belo Horizonte, (e
xibe fotografia ampliada do comício) em que mais de um 
milhão de pessoas compareceram às praças públicas, 
acreditando na pregação das eleições diretas pelos oposi
cionistas. 

Acho que essa recomendação aqui no Senado da Re· 
pública se faz necessária, neste momento. Eu me pemiti
ria ler Teófilo Otoni, na palavra de Paulo Pinheiro Cha
gas, há pouco lembrado pelo Senador Murilo Badaró: 

"Teófilo Otoni é um pouco do destino nacional. 
Há mesmo, na história de nossa evolução política, 
uma era· otoniana solertemente encoberta no emen
tário suspeito de tanto cronista. Por alguns, no in
tuito quase pueril de assim realçar certos contempo
râneos de Otoni. Por outros, com a evidente má fé 
do desfigurar as origens democráticas de nossa for
maçãQ. A democracia sempre teve os seus sabotado
res, os seus tartufos. Daí o esquecimento em que se 
PrOcura deixar o nome inconfiiildível do nosso pa
triciado. Demais, Otoni nunca foi poder e o poder é 

. quase tudo neste Brasil tão grande que desanima." 

Cito, ain-da, Sr. Presidente, a palavra de Teófilo Otoni, 
numa discuSsãÕ Sobre a maioridade de D. Pedro: __ 

"Sr. Presidente, os nobres defensores do projeto 
parece que hoje tomam o conselho que Felipe II 
dava aos estadistas. Dizia este monarca que o ho
mem político devia corrstatemente voltar as costas 
para o alvo a que pretendia chegar, e proceder como 
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os remadores que, sentados nos seus banco, voltam 
as costas para onde a força de seus braços impele a 
embarcação. Ora", - dizia Teófilo Otorií - "os 
nobres defensores do -projeto voltam prudentemente 
a cara para São Cristovão, mas remam para a rua 
dos Arcos ... " 

Reconheço, Srs. Senadores, com a licença de Teófilo 
Otoni, que alguns oposicionistas -voltam o rosto para as 
diretas, pois afinal a eleição de 1986 aí está, mas remam 
para o Colégio Eleitoral. 

Teófilo Otoni co-nduzia as massas, mas não as iludia, 
Fala-se no conservadorismo mineiro e, ainda há pou

co, o Senador·Murilo Badaró discorria sobre a prudên~ 
cia dos mineiros. Mas, pergunto: teria sido Teófilo Otoni 
um moderado-conservador, particularmente quando se 
referiu à estátua de Dom Pedro I, chamando-a d~ "a 
mentira de bronze"? Teria sido Minas moderada e con-- -
servadora, quando, em 1831, na visita imperial: ás sínoS 
dobraram pela morte de Líbero Badaró, que havia tom
bado em São Paulo, pela liberdade? Teria sido Minas 
moderada ao elaborar o Manifesto dos Mineiros? 

É indispensável refletirmos, com coragem, sobre as 
nossas próprias contradições e sobre a própria grandeZa 
e sairmos melhor de ambas. Sairmos; nós do PMDB, 
"bem, do meio de tanta poeira". 

Fula~se, por exemplo, na "União de Minas". Tudo 
bem. Mas a verdadeira "União de Minas" só será válida 
se se fizer com o povo, dando-lhe participação, trabalho, 
justa remuneração e justiça social. -

Minas tornou-se extremamente reivíndicante e pro
gressista, deixando de ser conservadora, Surgiram novas 
forças sociais em Mirl<ls, o exigente proletariado urbano, 
os trabalhadores rurais, conscient~ de _seus direitos 
(mais de dois milhões de sindicalizados) e uma classe mé
dia progressista, em processo de proletarização. 

As causas dessa nova realidade mineira são a acelera
da industrialização e a explosiva ·urbirlbúi.çãO dàS últi
mas décadas, que mudaram a fisionomia social de M-i
nas, liquidando as oligarquias. 

Mias demonstrou essa mudança em sua sociedade nas 
eleições de 1974, 1978 e 1982, com extraordinárias vi
tórias da Oposição, que defendia teses e causas popUla~ 
res. 

O povo mineiro quer ~m-udança nos métodos adminis
trativos e políticos e na sua estrutura económica e social. 
É preciso sacudir Minas, arejar as meiltes, atender a:OS 

· anseios dos mineiros_._ Há üm tempo novo de Minas, cofn 
uma nova realidade, com novas mentalidades, que al
guns líderes não percebem, ou, se percebem, tentam en
ganar. 

É necessário promover a democratizaç-d.o do poder, 
democratização na economia e participação efetiva na 
política. 

Sentimos todos esses anseios de transformação na 
campanha eleitoral de 15 de novembro de 1982, como jã 
havíamos sentido nas campanhas de 1974 e 1978. -

Sr. Presidente, é preciso ter coragem, e não basta pre
gar, por exemplo, a ••união de Minas", Há pouco me re
feri ao Manifesto dos Mineiros, dois anos antes da queda 
de Getúlio Vargas, em que aqueles mineiros que asSina
ram o manifesto não tiveram medo de perder; tudo joga
ram na busca da liberdade e da democracia neste Pafs. 

A unidade mineira, Sr. Presidente, Srs. Senadores, não 
se fará através do jogo aritmético do Colégio Eleitoral. A 
verdade, e nós aprendemos isso desde o primeiro ano da 
escola primária, em que nos ensinaram a somar, mas nos 
foi enSinadO, tairibém, a diminuir e é isso qUe se precisa 
ter em mente quando se pretende ir a esse Colégio Eleito
ral, que os próprios Líderes da Oposição, e que muitos
Governadores do nosso Partido, consideraram ilegítimo, 
antidemocrático. No entanto, esses mesmos homens que 
verberaram, nas praças públicas e nas concentrações, no 
Congresso Nacional, nas assembléias legislativas, nas câ-

maras municipais, fazem agora as suas contas, I1Uma ten
tativa de conquistar o Colégio Eleitoral. 

Vamos denunciar, como estamos fazendo agora da tri
buna do Congresso Nacional, esse Colégio Eleito.ral. 

Não devemos ter medo de perder o Palácio da Liber
dade ou à Palácio dos Bandeirantes ou o Palácio do Ja
buru. Vamos enfrentar esta dura realidade em que está 
mergulhado o País, uma de suas maiores crises, mas não 
através deste instrumento inidôneo do Colégio Eleitoral, 
-da doutrina da traição que, por incrível que pareça, foi 
exposta por um Ministro dO GOverno. 

Vamos, de peito aberto, combater os demandas aí 
existentes. Vamos continuar a fazer as nossas denúncias 
contra esse modelo econômico ínfquo, contrã essa ordem 
social injusta. Mas não nos vamos confundir na mentira 
aritmétíca, no jogo da traição, nesse Colégio Eleitoral 
que as Oposições brasileiras sempre condenaram e hoje 
parcela dela quer ir. 

Devemos ter, nestes dias, a coragem cívica de resistir 
às luzes do Poder, se para consegui-la formos obrigados 
a vender a nossa alma ao diabo, corou Fausto. Se tiver~ 
mos que perder os nossos palácios, conquistados nas 
praças públicas, vamos antes perdê-los com dignidade 
do que tentar ganhar indignamente esse Colégio ilegít~
mo. 

Srs. Senadores, a perplexidade e a confusão dominam 
n-ossos dias, ni11guém prevê nada, ninguém aposta em 
nada. Os acontecimentos são superados em horas, não 
mais-em-dias. O "disse-não-disse" é o que prevalece; a 
indefinição é o que paira no ar, a estratégia do Governo 
é a do ziguezague: avança aqui, recua ali. 

O Senador José Sarney é a última vítima dessa tática. 
É inacreditável, Sr, Presidente, V. Ex• não estava aqui, 

foram os homens da Oposição que registraram, para que 
-constasse dos Anais do Senado, a renúncia do Senador 
José Sarney. Amanhã, poderia passar desapercebido à
queles que vão manusear os nossos Anais, que riada 
aconteceu, nesta data, ao Partido do Governo, que não 
houve renúncia de seu Presidente~ o Senador José Sar~ 
ney, pois não foi comentada aqui nO Plenário do Senãdo 
da República, Foi o Senador Fábio Lucena, através de 
um aparte nosso ao Senador Henrique Santillo e contra
Q[tado, posteriormente, pelo Senador Alexandre Costa, 
que assinalou o evento. 

O Senador José Sarn~y. Sr. Presidente, é ma.is uma 
vítima dessa complexidade que vive a Nação brasileira, 
em que o Governo, como disse, pratica a estratégia do zi-. 
guezague, levando a Nação a uma penumbra cinzenta, 
que nós, da Oposição, não podemos mergulhar ou per
manecer. 

O que temos de fazer é continuar criticando este caóti~ 
co-estado de_ coisas, mesmo que nossas vozes se percam 
no eco dessa cúpula. 

O Sr. Jaison Barreto- Permite V. Ex• um aparte? 

Q Sr. Murilo 6adaró - Permite V. Ex' um aparte? 

O SR. ITAMAR FRANCO ~-Ouvirei o Senador Jai
son Barreto e, logo a segui~, V. Ex• 

O Sr.Jaison Barreto- Eu quero me solidarizar com o 
pronunciamento- de V. Ex' Ele tranqüiliza amplos seto
res das oposições e da opinião pública brasileiras. Quan
dó ·as opoSições, e não é pOr purismo, nisso irlcltrO-OS de. 
moàatas do PDS, procuravam as ruas e procuravam 
sensibilizar a opinião pública para a necessidade das di
réüls, condenando o Colégio EleÜora-1, Ün.hanios uma ar
gumentação que não era apenas um artifício e um- sofis

- ma. Em primeiro lugar, denunciávamos a ilegitimidade 
do Colégio Eleitoral, que não tinha força bastante para 
se sobrepor â vontade_da Nação. E, mais do que isso, nós 
entendíamos, como entendemos agora e hayeremos de 
continuar -a entender, que só um Presidente gerãdo pela 
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vontade popular expressa em eleições diretas teria a au
toridade moral e a respeitabilidade capaz de administrar 
bem e tomar decisões que qualquer Presidente bem
intencionado vai ter que tomar no encaminhamento de 
soluções para os graves problemas nacionais. Isto, tam
bém, em termos de soberania nacional. Só um Presidente 
assim respaldado teria força bastante para negociar aso
berania nacional, repito, hoje vilipendiada e apequenada 
sob as imposições do Fundo Monetário Internacional. 
Não há como se justificar agora, com esses mesmos 
princípios, a participação no Colégio Eleitoral. E isto ha
veremos de fazer ainda prevalecer entre os democratas 
de todos os partidos, porque esse problema das eleições 
diretas e da legitimidade ultrapassou, felizmente, ultra
passou as fronteiras partidárias. Hoje é a sociedade bra
sileira toda, são as igrejas todas, é a Ordem dos Advoga
dos, são todas as instituições democráticas, sindic"ãis, 
que anseiam, não a escolha de um nome, mas a institu
cionalização verdadeira do regime democrático e a possi
bilidade de nós encaminharmos bem as soluções que o 
flaís precisa adotar em curto espaço de tempo. Por isto, é 
com o maior prazer e com o maior agrado que eu me so
lidarizo com o seu pronunciamento. Entendo mesmo 
que não pode ficar a Oposição perdida na discussão des
sa prévia proposta para os candidatáveis do PDS, por
que neste País o amoralismo chegou a tal ponto, que 
mesmo essa proposta democrática, legítinia, -etiCamente 
defensável, que nós gostaríamos que fosse imposta a to
dos os partidos políticos, para que os seus candidatos re
presenrassem verdadeiramente as bases e não as escolhas 
de cúpulas, mesmo essa proposta vem marcada pela 
traiÇão e -pelo servilismo. Eu não sou advogado do De~ 
putado Maluf, mas não quero aceitar este terrorismo im
posto a setores que não querem ir ao Colégio Eleitoral, 
como se o Deputado Maluf representasse o que hã de 
piof neste País. Ele é ruim, é muito ruim, igual ao Minis~ 
tro Mário Andre:azza, mas o que é preciso denunciar é 
que ele é fruto desse regime autoritário desses vinte anos. 
Muitos dos que querem derrubá-lo agora, ajudaram a 

-gerar este monstrengo que, de alguma maneira, assusta a 
Nação. Mas a solução não é combatê-lo no seu terreno, 
no seu chão. É através de eleições diretas legítimas e eti
camente defensáveis -pelos verdadeiros democratas deste 
Pais. Congratulo~me com o Senador Itamar Franco; V. 
Ex•, hoje, fala pelo que há de melhor nas Oposições bra
sileiras. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Muito obrigado, nobre 
Senador Jaison Barreto. E assiste razão a V. Ex', nós 
precisamos romper essa estrutura de Poder. E nós quere
mos rompê-ia pacífica e democraticamente. Mas nós nã-o 
poderemos rompê-la, jamais a romperemos, Senador 
Jaison, através desse Colégio Eleitoral. O problema nos
so ilão é o DepUta_d_O Maluf, Õ nosso probiema -e a con
quista de plena democracia em nosso País, justiça social, 
direitos lltimanos e o co-mbate à crise econômica, que in
felicita o nosso povo. Nós queremos um presidente eleito 
pelo voto direto e com o respaldo popular. 

O Sr. Murilo Bsdaró- V. Ex•_me permite_ um aparte? 

O SR. ITAMAR FRANCO - Com muita alegria 
ouço V. Ex•, nobr~ Senador Murilo Badaró. 

_O Sr. M~rilo Badaró - Senador Itamar Franco, evi
dentemente que não me compete invadir a seara parti
dária de V< Ex• Mas hoje os jornais trazem duas decla
rações ç:f~. proeminentes próceres do seu Partido. Uma, a 
nfvel de Governador e 'outra, a nível de Secretário do Es
tado, ambas assinalando que o 'PMDB deve comparecer 
ao ColégiO Eleitoral se chances de vitória tiver. Isto leva 
a opinião pública a conduir que,_ se a vitória for pOssível, 
o Colégio Eleitoral é legttimo, se a vitória não for possí
vel, o Colégio Eleitoral é ilegítimo, o que é, evidentemen~ 
te, uma posição que causa estupefação na opiniãO públi-
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ca. V. Ex~. pelo menos, está sendo coerente. Do ponto de 
vista jurídico, há divergências substanciais entre as nos
sas posições~ mas a verdade ê que não passa sem uma 
crítica severa da opinião pública brasileira essa posição 
mascarada de entender que só é legítimo o Colégio elei
toral se houver possibilidade de dele saírem vitoriosos os 
candidatos do PMDB. 

O SR. ITAMAR FRANCO -Senador Murilo Bada
ró, inicíalmente, diria que V. Ex• não está adentrando a· 
minha seara. Ao contrário, eu é que penetrei na seara de 
V. Ex•, ao co_mentar sobre assunto_ interno do PDS_; ou 
seja, a renúnica à Presidência do partido do Senador Jo
sé Sarney. 

Era a primeira observação_ que queria fazer na sempre 
inteligente colocação de V, Ex'" 

Infelizmente, Senador Murilo Badaró, não posso ne
gar o que diz V, Ex• Temos ouvido, por incrível que pa
reça, próceres peemedebistas, dos mais notáveis, dizerem 
exatamente o que afirma V, Ex• Eu não diria que se trata 
de cinismo, porque seria urha expresSão antiparlamentar 
e nem poderia me referir aos meus colegas de Partido 
que buscariam o cinismo nessa expressão: Se nós con
quistarmos o Colégio Eleitoral, poderemos ir às indire
tas. O que significaria, nobre Senador,- eu pensei até 
que V, Ex• fosse complementar o seu pensamento e tal
vez não o tenha feito por cava[heirismo - é que se as 
Oposições brasileiras tivessem conquistado o Colégio 
eleitoral, uma parcela teria entendido que deveríamos 
adotá-lo, e possivelmente, não estaríamos a defender as 
eleições diretas. 

E eu s6 discordo de V. Ex•, quando fala;-·•pelO mf:-nos 
está sendo coerente", Esse "pelo menos" eu não recebo 
bem por parte de V. Ex• Desde que cheguei a esta Casa, 
Senador Murilo Badaró - vou afirmar isto no fmal do 
meu pronunciamento_.:.... tenho procurado -SegUif não só 
a linha de coerência ditada pelo doutrina do meu Parti
do, pela minha consciência, mas, sobfetU.do, em respeito 
ao eleitorado de Minas Gerais que-me' enViou a esta Casa 
pela segunda vez ... 

O Sr._MurUoBadar6- Nobre Senador, retiro o "pelo 
menos" do meu aparte~ considere-se, de fato, como cre
dor do julgamento que todos fazem de V. Ex•, de ser um 
homem coerente_. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Agradeço a V. Ex'" e é 
importante que isto conste dos Anais, porque, como dis
se V. Ex•, ainda há pouco, ao recordar José Maria Alk
mim, mais cedo_ou mais tarde teremos que nos a beberar 
na nossa História para verificar o posiCfOniinento dos 
homens públicos, que Senador Murilo Badaró, em deter
minados momentos da suas vidas públicas claudicaram 
até mesmo junto às suas conciências. 

O Sr. Alexandre Costa- Permite V, EX' uma aparte? 

O SR. ITAMAR FRANCO- Com nülito prazei", Se
nador Alexandre Costa. 

O Sr. Alexandre Costa --Sã tenflo a p-ãrã"bCnizâ-Io,
aliás, sempre' o faço quando V. Ex• fala, embora eu per
tença ao Partido Democrático Social e V. Ex~ ao Partido 
do Movimento Democrático Brasileiro- mas nem eu e 
nem mesmo os que não gostam pessoalmente de V. Ex'", 
acredito, duvidamos da sua coerência permanente du
rante toda a sua vida pública, V. Ex'" tem sido aqui um 
exemplo de oposicionista que defende a causa da Opo
sição, não visando interesses maiores que nãd preciso 
narrar, porque estou aqui num Colégio de políticos dos 
mais sabidos e dos maís íntelígentes. Não desejo entrar 
no mérito do Colégio Eleitoral, ele consta das leis e vejo 
que seria até incoerência minha discUti-lo agora, porque, 
pelas colunas dos jornais, pelos programas de f.-eievisão, 
C:u jâ não conheço mais o PMDB. Hoje, o Líder das 

Oposições é o Dr. Aureliano Chaves, um homem que é 
do Governo, eleito duas vezes pelo Colégio Eleitoral, 
aliás, 4 anos de Governador de Minas Gerafs e 6 anos de 
Vice»Presidente da República, totalizando 10 anos; por
tanto, como dizem os oposicionistas, é o biônico mais 
antigo do Brasil. E creio na sua sinceridade, não lhe pos
-so negar. Se tivesse sido convidado pelo Presidente Fi
gueiredo para mais seis anos de bionicidade, não rejeita» 
ria, porque atê agora a luta tem sido ambivalente, o ter
mo não é meu; querem diretas e querem indiretas, con
tanto que vençam as eleições para a Presidência da Re
pública. Se tenho a divergir alguma coisa; foi do aparte 
do meu querido amigo, do eminente amigo. homem de 
va'lor, que é o Senador- Ja_ison Barreto que acha ruim o 
candidato Paulo Maluf, que acha ruim o candidato 
Mário Andreazza. bum direito que lhe assiste. Mas nós 
assistimos agora mesmo o discurso, aliás muito brilhan
te, do Senador Murilo Badaró em que prestava uma ho
menagem, aparteado por V. Ex•, e com o apoio de todos 
nós, a um dos homens mais combatidos desta República. 
Se passarmos as páginas da História, veremos que nin
guém, ninguém neste País foi mais atacado e vilipendia
do do que Juscelino Kubitschek de Oliveira e José Maria 
Alkmim. A Juscelino, em contrapartida, já erigiram o 
maior monumento que tem a Nação brasileira, porque 
foi realmente o maior estadista quejã tivemos. Quanto a 
José Maria Alkmim, se ainda não fizeram atê hoje, have
rão de fazê-lo no futuro, por todas aquelas qualidades já 
expostas pelo Senador Murilo Badaró e por V. Ex•, 
como a sua inteligência e, sobretudo, o seu talento; talen
to que nos corredores da Câmara dos Deputados e do 
Senado Federal, assim como nos dois plenários, é citado; 
e até mesmo nas piadas que contava, sem falar nas coisas 
sérias, nas seriíssimas coisas que Alkmim praticou em 
benefício do Brasil e dos brasileiros. E quando falo em 
ambivalência, é claro que não atinjo a V, Ex• Conheço 
seus pontos de vista. V. Ex~ é dos homens --não digo 
como eu, que sou pequenino ... 

O SR. ITAMAR FRANCO - Não apoiado! 

O Sr. Alexandre Costa ... mas ê dos homens que não 
co"stumam silenciar, mas sempre externa os.seus pontos 
de vista. 1:: dos homens que erram mais erram na cons
ciência de que estão acertando. E só os que trabalham, 
só os que lutam, s6 os que têm capacidad-e e inteligência, 
erram. E erram por quê? Porque trabalham, e-porque lu
tam. Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior. Fazendo 
soar a campainha)- Quero cOmunicar ao nobre orador 
qlie o tempo de V. Ex• está esgotado. Mas V. Ex• terá a 
tolerância da Mesa para concluir o seu pronunciamento. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Sr. Presidente, t~ntarei 
mais alguns minutos, evidentemente mutilando parte do 
meu pronunciamento, atender às ponderações de V,_Ex'", 
das quais agradeço a atenção. 

Nobre Senador Alexandre Costa, muito obrigado pe
las palavras carinhosas de V. Ex•, ditadas pelo amigo e 
pelo companheiro de Senado. Discordo quando V. Ex'" 
diz que o Vice-Presidente da República ê hoje o Líder 
das Oposições. Pelo que me consta, atê agora, o Vice
Presidente pertence ao Partido de V. Ex• e, por certo, 
deve ser o Líder de V. Ex• e da parcela do Partido do Go
verno que segue a sua orientação. Até agora, o Vice
Presidente ainda não pode ser considerado, por nós ou
tros, pelo menos, como Líder das Oposicões. Creio que 
Sua Excelência .. 

O Sr. Jaison Barreto_- Permite-me V,E~• um aparte? 

- O SR. ITAMAR FRANCO- Com prazer; nobre Se
nador. 
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O Sr. Jaison Barreto- Eu tomarei a liberdade, não 
sei se regimentalmente, de solicitar atê, dada a importân
cia do pronunciamento de V. Ex•. que a Liderança do 
PMDB cedesse o seu horário de vinte minutos, para que 
V. Ex'" completasse o seu discurso, se fosse possível. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Senador -Barreto, real
mente estou expressando pontos de vista que, às vezes, 
podem não significar o que pensa a Liderança do meu 
Partido. Portanto, agradeço a sua gentileza e sei que por 
certo o Senador Gastão MUller, que está à frente da li
derança, até poderia fazê-lo, mas os conceitos que emiti
do nesta tarde são conceitos pessoais e que se eu falasse 
pela Liderança poderia estar, por certo, comprometendo 
a Liderança do nosso Partido no Senado, quando verbe
ro, violentamente, contra o colegio eleitoral. 

O Sr. Jaison Barreto - Ainda com a permissão do 
orador, exatamente por se tratar de um partido demo
crático e respeitado o posicionamento da Liderança, 
quer me parecer que, pela importância e até pela oportu
nidade de esclarecimento, a Liderança acabaria por aca
tar a solicitação que faço. 

O Sr. Gastão Müller- Permite V, Ex' um àparté 

OS~ ITAMAR FRANCO- Pois não. Ouço o apar
te de V. Ex~. 

O Sr. Gastão Müller- Nobre Senador Itamar Fran
co, através deste meu aparte a V. Ex•, consulto a Mesa, 
na pessoa do ilustre Senador Lomanto Júnior, se esta Li
derança poderia tranferir ao eminente Senador Itamar 
Franco o seu tempo regimerital, para que S. Ex'" tenha 
mais tempo para concluir o seu discurso. Se for regimen
tal, a Liderança , neste momento, -cede o seu tempo com 
muito prazer, 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) - Consulto 
o nobre Senador Itamar Franco para o fato de que o Or
dem do Dia é improrrogável- e nós já ultr~passamos o 
horário da Ordem do Dia. Perguntaria, então, a S. Ex• se 
necessita çios vinte minutos ou se concluirá dentro da
quele tempo que a Mesa lhe concedeu. 

O Sr. ITAMAR FRANCO- Sr. Presidente dentro de 
dez minutos, talvez, poâeref concluir o meu pronuncia
mento. 

SR. PRESIDENTE (Lomanto lúnior) - V. Ex•, 
então, pode concluir. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Agradecendo, Sr. Pre
sidente, antes de mais nada, à Liderança do meu Partido, 
representada pelo carissimo companheiro, Senador Gas
tão Müller, que permite a este orador ... 

O SR. PRESIDENTE (lomanto Júnior) --Aliâs, 
quero esclarecer que nàQ é_ anti-regimental mas não que
ro, inclusive, absorver o tempo destinado à Liderança do . 
PMDB, já que- a Mesa decidiu aqui ser compreensiVa 
com V, Ex• e aceitar que conclua o seu pronunciamento 
com algum tempo a mais, 

O SR. ITAMAR FRANCO- Tentarei, Sr. Presidente 
ser-o mais breve possíVel, agradecendo ao nobre Senador 
Jaison Barreto, também, pela gentileza da lembrança 
para que eu pudesse falar no horário destinado ao meu 
partido, 

Repito, Sr, Presidente e Srs. Senadores, que o Gover
no adota a política do ziguezague, ora avançando e ora 
recuando, e lembrava, inclusive, para que cOnstasse-mais 
uma vez, dos Anais, a minha manifestação ao nobre Se
nado_r José Sarney. Mas pergunto, Sr. Presidente, :i V. 
Ex.' e ao Senado da República: o que e a quem serve, afi
nal, essa confusão? Propósitos continuístas do próprio 
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Presidente da República, ou de um de seus amigos mais 
chegados? Seria a priineira interrogaçãO- que deixaria ao 
Senado da República, nessa atmosfera conturbada da 
vida nacional. 

Já que: estou me referindo hoje, a tantos mineiros, 
menciono mais um, que, inclusive, serviu na Casa Mili
tar do Governo, e aproveito para perguntar: teria razão 
o General Hugo Abreu ao traçar o perfil do chamado 
grupo palaciano? ~ mais uma indagação que dirijo a-o 
Senado da República, nesta tarde. E vale a pena, nessas 
horas difíceis, reler o que disse aquele que viveu num 
grupo palaciano e que dele discordou, que foi o Genei3.1 
Hugo Abreu. 

Deixo, Sr. Presidente, uma outra interrogação ao 
meus nobres pares; o que há, enfim, por baixo do pano, 
quando ontem, por incríVel que pareça, vimos um presi
denciável anun.ciar-se como porta-voz de Sua Excelência 
o Senhor Presidente da República'? Já seria esse presiden
ciável não só o porta-voz de Sua Excelência o Senhor 
Presidente da República, mas também o ungido pelo 
Presidente para ir a esse Colégio Eleitoral, em que teimo
samente a Oposição vai ser batida, através da maledicên
cia e do jogo aritmético, se lâ comparecer'? 

Sr. Presidente, este é o momento em que o Governo 
precisa do povo, e mais uma vez ele volta as costas ao 
povo, mais uma vez não se estabelece o liame entre o Go
verno e o povo. Mais uma vez, Sr. Presidente eSrs. sena
dores, procura-se a ruptura do poder entre a Nação e 
aqueles que a dirigeni. 

Creio ver, sobretudo, meus companheiros de Opo
sição, um momento de afirmação para o nosso Partido. 
Não podemos esquecer que a Nação é uma alma, um 
princípio espiritual. NãO podemos esquecer o que signifi
ca a Nação para nós da Oposição e, particularmente, 
para nós que estamos vivendo na Oppsição há cerca de 
vinte anos. t preciso Crer, Srs. Senadores, que ê neces
sário continuar a ter- fé neste ·nosso País. b. primacial 
manter os princípios, ainda que o poder fique mais lon
ge, ainda que o poder se distancie de nós. Não podemos 
fugir aos nossos princípios, mesmo que cheguemos ao 
poder no século XXI, como já falava aqui o nobre Sena
dor Virgílio Távora. Não faz mal se isto acontecer. O 
que será profundamente lamentável é se quebrarmos os 
princípios. O PDS hoje é uma sigla maldita, não os seus 
homens, mas a sigla. Não vamos fazer com que também 
Q PM D B se torne um partido amaldiçoado pela quebra 
da doutrina, pela quebra de nossos postulados. 

O Sr. Jaison Barreto- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. ITAMAR FRANCO - Ouço com muito pra
zer. 

O Sr. J aison Barreto - Perdoe-me quebrar o riilno dO 
pronunciamento de V. Ex•, mas quero colaborar. V. Ex• 
dá uma dimensão êtica hoje ao comportamento do polí
tico, que se transforma no- úniCOcaitlinfio Capaz -a.eaar 
credibilidade novamente à nossa classe. As pesquisas aí 
estão a demonstrar a pouca credibilidade que temos, e se 
perdermos o úniCo ·c-aminho que nos sobra, que ê o da 
dignidade, da coerência e da representatividade real dos 
anseios_ que vão lá foi-a - esse processo maquiavélico, 
que V~ Ex• está a denunciar de desagregação da vida par
tidária, visando a objet!VõS Outros ainda não bem defini
dos, que passou-pela desestruturação do PDS- acabarâ 
por implodir não só o PMDB, nem o PDT, nem o PT, 
mas todas as correntes político-partidárias deste País-: 
Isso é que ê o grave, porque o grande malefício, que estâ 
sendo ocasionado ou provocado intencionalmeiúe por 
homens que precisam ser denunciados no Congresso, ê 
exatamente esse estímulo, esse vai e vem, é essa manipu
lação que visa, claramente, a desestabilizar as correntes 
partidárias com· o objetivo do continufsmo, do golpismo 
que está sempre embutido nessas propostas. Mas, eu me 

permitiria dizer- pois estou roubando_dem~is_o tempo 
de V. Ex~- até pela citação que fez aqui o nobre Sena
dor Alexandre Costa, para que não pareça injusto só ao 
julgamenco que fiz do Andreazza e do Maluf- que tam
héiri_ã figura doVice-Presidente não cresce na respeitabi
lidade da Nação com essa postura ambiva_lente e dúbia. 
Se B. Ex• tem restrições ao Colégio Eleitoral, se S. Ex• 
entende também que as eleições di retas são o único cami
nho palpável para a redemocratização deste País, que 
largue essa aventura do Colégio Eleitoral e venha para as 
ruas conosco e_com a Nação toda, em greve, paralisada, 
lutar e vota~: "sim" por eleições diretas. Este é o único 
caminho que os homens haverão de trilhar e não essa 
participação, nessa montagem e nessa farsa,_ que tem o 
nome de tudo, menos de entendimento e conciliação, 
mas de capitulação. 

Sabe V. Ex• que defendemos J}_ão só uma candidatura 
mas, fundamentalmente, um programa que diga respeito 
às necessidadeS sociais- hoje ouvimos há pouco, atra
vés do Ministro Jarbas Passarinho, o problema da Previ
dência Social falidª-_-:-:' o problema do BNH, do salário e 
da Previdência Social. Se não sairmos com eleições dire
tas já e um candidato, seja ele qual for, irichisive ã.té ~ 
para colaborar com V. Ex• -o nome de Tahcredo Ne
ves, com quem decididamente não concordo na sua 
imensa ativldade política, mas que seria aí, sim, legitima
do, sacramentado com esses compromissos que haveria 
de assumir nas praças públicas, _isso haveria de dar possi
bilidade ao entendimento amplo de todos os democratas 
e isso não exige filiação partidária para que posSamos le
v.ar este País a bons caminhos. De modo que, mais uma 
vez, meus cumprimentos por este excelente discurso que 
Pronuncia e que possibilita, às claras, um entendimento 
que nós todos não negamos. 

O SR. ITAMA~ FRANCO- Muito obrigado, nobre 
Senador Jaison Barreto. 

Há pouco, eu declarava exatamente isso. É preciso que 
não se tenha medo de perder- e fiz questão de frisar
o Palácio da Liberdade, o Palácio Bandeirantes ou o 
próprio Palácio do Jaburu. É preciso ter coragem, ê pre
ciso lutar na linha de frente. Não é necessário, nobre Se
nador Jaison Barreto, estar fazendo conta aritmética de 
mais dois ou mais tiês, ou mais vinte, para tentar vencer, 
ilegitimamente, nesse Colégio Eleitoral. 

Imagine V. Ex•, o Presidente deste País eleito por este 
Colégio Eleitoral - e ainda eleito sob a doutrina da 
ii-aição. Esse ê 6 jogo a que estamos assistindo, o da ma
ledicência e o aritmético. Mas eu não sei, nobre Senador 
Jaison Barreto, se há coragem para abandonar os nossos 
palácios, ou mesmo as nossas cadeiras cOnfortáveis de 
Senadores da República, para que possamos manifestar 
que o Brasil real não é o Brasil aqui de Brasília, não é o 
BrasH da corte em que vivemos, mas é o Brasil das gre
ves, dos bóias-frias, daqueles que estão lutando por uma 
situaÇão social melhor e que estão pedindo a esta Nação 
profundas modificaçõ_es nas suas estruturas económicas 
e sociais. Há pouco V. Ex~ se referia ao Fundo Mone
tário lriternacional - e ainda ontem eu dizia, aqui em 
um aparte ao nobre Senador Henrique Santillo, que lá 
está escrito, assinado pelos nossos Ministros, que nem a 
estr_utura de poder fará com que aquele estatuto, capita
neado pelo Banco Morgan, possa ser alterado. 

Sr. Presidente, vou encerrar, para dizer aos Srs. Seria
dores da República, que comecei com Teófilo Ottoni, 
esse grande tribuno, o homem do lenço branco, o ho

,mem que não enganava as massas, que não ficava nos 
seus palácios, mas que ia para a linha de frente comba
ter, e terminarei com uma oração do grande mineiro: 

"Os meus constituin-tes decidirão se agi bc;:m ou 
mal; eles, ou me darão o bill de_ indenidade, _ou, 
lançando-me fora dos bancos desta Casa, manifes
tarão que desaprovam e que censuram o meu proce
díinento." 
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Sr. Presidente, até agora, reeleito pelo Estado de Mi_
nas Gerais, mantenho-me fiel às nossas causas liberais, 
fiel às convicções de Minas. Quero tambt:m declarar des
ta tribuna, quando se prega esta unidade mineira, que os 
mineiros não desejam esse Colégio Eleitoral espúrio; os 
mineiros querem eleger o Presidente da República pelo 
valo direto; os mineiros não aceitam ver seu filho chegar 
ao Palác-io dá Plã.nalto pelo processo indireto. Que ou
tros lá cheguem, não os mineiros, esses mineiros tão 
cheios de tradição! 

Muito obrigado, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. OC
TÁVIO CARDOSO NA SESSÃO DE 15-6-84 E 
QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, 
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. OCTAVIO CARDOSO (PDS- RS. Para en
caminhar a votação.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
preciso esclarecer uma posição pessoal e uma posição de 
liderança com referência a este projeto de lei. Ontem. eu 
dizia, causava-me certa preocupação que pessoas coo
cursadas, aprovadas em concurso ptíblico para ingresso 
na Caixa Econômica Federal, fossem impedidas de assu
mir os seus cargos porque determinado grupo de pes
soas, vindo de uma liquidação, por força de lei autoriza
tiva e posterior decreto ocuparia esses lugares destinados 
aos concursados. 

Sr. Presidente, eu dizia isto baseado no conhecimento 
de que cerca de sete mil pessoas concursadas e aprovadas 
não poderem ingressar na Caixa porque houve proibição 
de expansão no quadro de pessoal da daquela empresa 
por parte do Senhor Presidente da República. Então, me 
parecia que, embora essas pessoas aprovadas em concur
so pú_blico não tivessem o direito de serem nomeadas, ti
nham elas, abertas as vagas, o direito de não serem prete-
ridas na sua nomeação por terceiros que viessem a ser 
autorizados a ingressar na Caixa por força de lei e poste
rior de decreto, como agora se revê. 

Essas pessoas, no meu entender, Sr. Presidente, seriam 
titulares de direito, seriam protegidas e serão protegidas, 
por mandado de segurança. Recebi a informação, on
tem, de que, havendo concursados aprovados aguardan
do nomeações, o Senhor Presidente da República auto
riou a Cãixa Económica Federal a admiti-los. E só de
pois dessas admissões e mediante as condições dessa lei 
autorizativa e do decreto posterior, a ser exarado pelo 
Poder Executivo, é que essas pessoas egressas da Delfin 
poderão, ingressar, mediante as normas naqueles diplo
mas estabelecidos, na Caixa Económica Federal. 

Eu dizia também, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que 
me causava certa preocupação o problema da carreira na 
Caixa -Económica. V. Ex• e os Srs. Senadores sabem que 
a Caixa Económica seleciona o seu pessoal e admite o in
gresso apenas por concurso público; os cargos são insti
tuídos em carreira, e nessa carreira se faz uma progres
são por mérito e por antiguidade. E eu temia, dizia on
tem e repito hoje, Sr. Presidente, que essas pessoas que 
venham a ingressar, tais sejam as suas qualificações, pos
sam ser colocadas em posições superiores pela experiên
ci~f que têin e -cargos que jâ exerceram, evitando que 
aqueles que estão no pé da carreira façam a sua gradual 
ascendência até o mais altos cargos. 

Mas, a posição da minha Bancada é favorável à apro
vação do projeto e, na condição de Líder eventual, exter
no, este posicionamerito, tendo em vista o problema so
cial que visa a resolver, o do desemprego do pessoal de 
empresas em liquidação. Mas, gostaria de fazer esseS re
paros para que não passasse desapercebida uma situação 
neste plenário, para que não se dissesse que não se exa
minam ~qui todas as particularidades de um problema, 
quando se discute e se vota um projeto de lei. Espera
mos, Sr. Presidente, que, efetivamente, sejam convoca
dos todos os concursados aprovados, para, só então, me
diante as vagas que se abrirem pela expansão dos ser-
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viços e dos programas da Caixa, serem absorvidos os 
funcionários ex.::rntegrantes dos quadros da Delfin. 

Esta é a posição da Bancada do PDS, neste projeto. 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. 
HUMBERTO LUCENA NA SESSÃO DE 15-6-84 
E QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORAJ)OR, 
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE: 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB - PB. Pro
nuncia o seguinte discurso.)- Sr. Prf;Sidente, Srs. -Seria~ 
dores, o funcionário público civil, continua a sofrer toda 
a s.>rte de iniqUidades. -

O confisco salarial a que vem sendo submeiido a classe 
dos servidores civis, toca às raias ·do 1mi.dmissíve1. 
CotJ.firmã-se, inclusive, com base em dados governamen
tais, que o salário do funcionário públicO civil já atingiu 
a uma defasagem de mais de duzentos por cento e, isso, 
mais ou menos, em um período de cinco anos. 

Ademais, outras justas reiVindicaçõeS -dos servidores 
públicos civis, taiS co"mO feajustes semestrais, décimo ter
ceiro salário, o aperfeiçoamento de seu estatuto, etÚim, 
uma série de reclamos que não são mais do que, como já 
afirmC:i, justas pretensões de uma classe que, segundo o 
próprio Governo, pela palavra do Presidente da Re.. 
pública, é o capital mais importante da administração 
pública,_ 

E, no entanto, continua o Poder Executivo a se escusar 
em atender aos funcionários, -como se o sistema econó
mico que aí está, pulverizando, a cada dia que passa, o 
salário_áo trabalhador, não afetasse os parcos orçamen
tos domésticos do servidor público civil. E sabe-se, per
feitamente, que uma faixa de mais de quarenta po-r cento 
dos funcionários públicos não_ atinge nem o salário míni-
mo. 

Mas, além desses enfoques em que aqui apresento, e 
que têm sido objeto de constantes pronunciamentos que 
fiz desta tribuna, há um dado que merece, também, ser 
destacado e em especial. Trata-se, Sr. Presidente, Srs. Se
nadores, da sindicalização do __ servidor público civil. 

Embora, preceitos constitucionais, se âevidamente 
analisados, hão de levar ao claro entendimento de que 
nada obsta a que o servidor do Estado não possa se sin
dicalizar, permanece essa proibição apesar d-o que dispõe 
sobre a própria Constituição. 

Vejo na Constituição o parágrafo primeiro -do artigo 
153. Diz ele: 

"§ I 'i' Todos são iguais perante a lei, sem dis
tinção de sexo, raça, trabalho, credo religioso e con, 
vicções políticas .. ~" -

Talvez, possa aos mais desavisados parecer uma análi
se simplista desse conceito constitucional que informa 
serem todos igUais perante a lei - e destaco, sem dis
tinção de trabalho - quando se objetiva combinar esse 
dispositivo cOm o que preceitua o artigo 166, tambêm da 
Lei Maior. 

O artigo 166 a que me refirO-, reia que: ----

"~ livre a associação profissiorial ou sindical; a 
sua constituição, a representaÇão -legal das con
venções coletivas de trabalho e o exerclcio de 
funções delegadas do poder público serão regulados 
em lei." 

Ora, Sr: PreSidente, Srs. Senadores, se não se pode fa
zer distinção, perariie a lei, em razão do trabalho, indago 
eu qual a razão porque o funcionário públicO civil nãõ 
pode sindicalizar-se, já que é uma classe- trahilliãdora 
como qualquer outra. Repito que, diante da Consti
tuição, falecem argumentos para essa oposição à sindica
lização do servidor público civil. 

Portanto, entendo lesivo aos interesses do servidor 
público- e diria mesmo sobre sua eiva de inconstitucio
nalidade- o que informa o artigo 506 da Consolidação 
das Leis do Trabalho. 

Prescreve o citado artigo que, 

"Não podem sindicalizar-se os servidores do Es
tado e os das instituições paraestatais." 

Essa disposição, Pois, veda ao servidor púórico civil 
um direito que a Constituição assegura em seu texto. 

E o que causa maior espécie; ainda, é que esse mesmo 
artigo das leis trabalhistas, em seu parãgrafo único, dis
põe que, 

''Excluem-se da proibição deste artigo os empre
gados em sociedades de economia mista e das Fun
dações criadas ou mantidas pelo poder público da 
União, dos Estados e Municipios." 

Observa_-se, então, Sr. Presidente, Srs. SenadQres, que 
se avoluma a discriminação que a Constituição, em seu 
artigo 153, parágrafo únicO, veda. Determinadas classes 
trabalhadoras de instituições mantidas pela União ou em 
que ela, União, tem participação, podem sindicalizar-se. 
Entretanto, em manifesta incongruênCia, -os- demais ser
vidores da União não têm o direito de se aglutinarem em 
sindicatos, para defenderem suas reivindicações. 

E desejo que se faça notar que eSsa proibição 
posiciona-se dentro do texto da Corlsolida_ção das Leis 
do Trabalho que deveria, sob o espírito que rege as nor
mas do Direito do Trabalho, orientar-se de acordo com 

_o que recomenda a Organização Interna-cional do Traba
lho. Pretendo, ainda neste meu pronunciamento, abor
dar o problema da sindicalização face-as Convenções In
ternacionais do Trabalho. 

Mas, continuando com essas minhas primeiras razões 
sobre a sindicalização do servidor público civil, quero fa
zer observar, também, que legislação em vigor, se bem 
examiilada, leva a entender, mesmo diante do discutível 
dispositivo das leis do trabalho, que a formaÇão de sindi
cato de servidores civis do Estado é permissível. 
- O Decreto-lei n'~ 200, que -tratou da reforma adminis
trativa, não deixou de proporcionar aquela permissivida
de quando dispôs em seu artigo 94 que: 

"O Poder Executivo promoverá a revisão da le
gislação e das normas regulame~tares ao pessoal do 
Serviço Público Cív.il, com o objetivo de ajustá-las 
aos seguintes princípios: 

XII- Estabelecimento de mecanismos adequa
dos à apresentação, por parte dos servidores, nos 
vários níveis organizacionais, de suas reclamações e 
reivindicações, bem como à rápida apreciação, pe
los órgãos administrativos competerites, dos assun
tos nela contidos." 

Por outro la9o, isso em 1950, a Lei n'1 l.l34, afirma 
que: 

·•As associações de classes existe"ntes na data da 
publicação desta lei, sem nenhum caráter político, 
fundadas nos termos do Código Civil e enquadradas 
nos dispositivos constitucionais, que congreguem 
funcionários ou empregados de empresas industriais 
da União, administradas ou não por ela, dos Esta
dos, Municípios e de entidades autárquicas, de 
modo geral, é facultada a representação coletiva ou 
individual de seus associados, perante as autorida
des administratiVas e a justiça ordinária," 

Vê-se, assim,--que, a par da própria Constíhifção~-a-Sin
dicalização do funcionário Público civil é um fato que aí 
está presente, permitindo-a inclusive a legislação ordi
nária. 

Além disso, Sr. Presidente, Srs. Senadores, não se veja 
no fato de o funcionário público sindicalizar-se, um peri
go, um a ameaça, às atividades do Estado. E nem se veja 
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como uma conseqLiência constante aos sindicalizados, a 
greve. Mesmo porque, nos dias de hoje, ainda que se tra
te de atividades essenciais ou serviços públicos, a política 
salarial imposta pelo Governo comprime tanto as classes 
trabalhadoras que, mesmo face ao dispositivo constitu
cional que proíbe a greve nos serviços públicos ou em 
atividades essenciais, o que se vê, no dia-a-dia, são greves 
nesses serviços, nessas atividades, surgindo a todo o ins
tante em razão do .. arrocho" salarial que aí está. E diga
se que, apesar de nomeadas pelo Governo de ilegais, es
sas greves, normalmente, surtem seus efeitos, em razão 
da procedênCia das reivindicações. 

Dessa maneira, tenha-se por princípio que não é pelo 
fato de, sindicalizado o funcionário público, venham sis
tematicamente as greves. Pelo contrário, podendo-se se 
sindicalizar o servidor público civil e tendo direito à livre 
negociação, seus reclamos serão_ reconhecidos por força 
da atuação do sindicato que o representa. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, a sindicalização, po
rém, é um dado, na poHtica social, que extrapola as fron
teiras nacionais no que tem ela de direito inalienável de 
qualquer classe trabalhadora. 

Existe, cóino- todos nós sabemos, a Organização Inter
nacional do Trabalho a que, aliás, o Brasil estã filiado 
desde a sua criação, nos idos de 1919. 

Nessa Organização são deliberadas as questões as 
mais importantes no camPo do direito do trabalho. E o 
resultado dessas deliberações transforma-se nas Con
venções Internacionais do Trabalho ou nas Recomen
dações_ aos Estados participes. 

Pois bem, dentre as Convenções que têm merecido o 
apoio maciço dos países subscritores das normas inter
nacionais do trabalho, está a que estendeu a todos ostra
bãlhadores e empregadores, sem nenhuma distinção -
conforme se frisou no próprio texto da Convenção - o 
direito de se sindicalizarem. A todos os tr_abalha.do_res e 
empregadores o direito de se filiarem às suas organi
zações sem autorização prévfa. Observa, inclusive, essa 
Convenção, que o Estado deverã abster-se de toda a in
terferênCia no sentido de limitar esse direito ou de entra
var seu exercício legal. 

Refiro-me, Sr. Presidente, Srs. Senadores, à Con
venção de n9 87, da Organização Internacional do Tra
balho. 

Dá ela tão forte amparo ao sindicalismo que não ex
clui cio direito de sindicalizar-se o funcionãrio público ci
vil, não admitiildo qualquer proibição à classe de se or
ganizar em sindicatos. Claro que essa Convenção a-dver
te para o respeito que devem ter os sindicatos pelo orde
namento jurídico do país. E em razão da Convenção 87, 
surgiu a Convenção de n" 151 que, especifiCamente, reCo
nheceu o direito dos funcionários públicos em se organi
zarem em sindicatos_. 

Cumpre o~servar, para se ter uma idéia da importân
cia do_sindicalismo, na esfera do direito internacional do 
trabalho, que a Convenção 87, que ditou normas gerais 
sobre a sindicalizaçãO, obteve, na Conferência de São 
Francisco, em 1948, a expressiva votação de 121 a zero, 
tendo havendo apenas II abstenções. O Brasil não a rati
ficou e nem, como conseqilência, a de n'i' 151. 

A par dos argumentos que, neste meu pronunciamen
to, já alinhavei e nos quais procurei mostrar a impl-oce
dência das razões contrárias à sindicalização dos servi
dores civis, é preciso observar que a própria Convenção 
n'~ 87 dá ao funcionário público a liberdade de 
sin_d_içaJi~ar-se mas, dentro da ordem legal instituída. t 

-· evi.dente que não é permitido ao sindicato atentar contra 
o ordenamento jurídico do país. 

Diz o art. 8'1, da Convenção 87: 

.. No exercício dos direitos que lhes são reconhe
cidos pela presente Convenção, os trabalhadores, os 
empregadores e suas respectivas organizações são 
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obrigados, à semelhança das outras pessoas ou cole
tividades organizadas, a respeitar a lei." 

Então,· pergunto eu, por que essa incompreensível 
proibição contida no esdrúxulo art. 566 da Consolidacão 
das Leis do Trabalho do Brasil? Sinceramente, ou torce
se a realidade dos fatos ou_ continua a incógnita, 

O Sr. Gastão Müller- Permite V. Ex' uln aparte? 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Com muito prazer, 
nobre Senador. 

O Sr. Gastio Müller- Senador Humberto Lucena, 
V. Ex• como sempre, como Líder e como Senador, está 
fazendo um discurso substancial, com profunda análise 
sobre o problema da sidicalização dos funcionários 
públicos. Eu queria dizer o que V. Ex• pergunta. ~a 
Consolidação das Leis do Trabalho, que é produto de 
uma época da vida brasileira - se não me engano foi do 
tempo da didatura Vargas -e ainda não se conseguiu 
transformar em código, era válida essa posição.do Go
verno, a meu ver, naquele tempo, de manter os funcio
nários públicos afastados da sindicalização. Era uma 
forma de controlá-los._ Mas os tempos são outros e as 
modas são outras também. De modo que nos tempos 
atuaís não há por qucn:>s- funcionários públicos nãO te
rem também o seu sindicato. V. Ex• diz, com muita ra
zão, que não hâ sindicato para defendê-los, mas eles fa~ 
zem greve do mesmo jeito, e sem um órgão competente 
da própria classe para defendê-los e declarar a greve le
gal ou ilegal. Aconteceu, por exemplo, agora em Betim, 
quando vimos pela televisão o Tribunal Regional do 
Trabalho declarar a greve dos metarlúrgicos ilegal. Eles 
voltaram ao trabalho, recorreram para a instância_ supe
rior tudo dentro de um processo democrático. EntãÕ, os 
funcionários públicOs poderiam ser sindicalizados, 
atualizando-se a legislação brasileira, nesse sentido, para 
que eles pudessem ter mais um fórum de debate -e-Oe de
fesa dos seus interesses. Meus parabéns pelo discurso de 
V. Ex• 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Agradeço·a-inter
venção de V. Ex• e lembro que, na verdade, se os servido
res públicos civis tivessem os seus sindicatos, os seus mo
vimentos seriam melhor ordenados e, inclusive, procura
riam, como afirmei hâ pouco, a negociação direta com 
os seus empregadores. 

E veja, V. Ex•, que apesar de não haver sindicatos, as 
greves estão ai se repetindo. Agora mesino estamos com 
quase todas as universidades brasileiras paralisadas, em 
face da greve dos docentes; os médicos residentes e os 
servidores universitários tambêm estão paralisados. 

O Sr. Gastio Müller- Eles são funcionários Públicos 
também. 

O SR. HUMBERTO LUCENA - E é de se notar 
que, apesar de essas greves serem tidas como inco~stit~:~
cionais, ilegais, os seus líderes são recebidos pela Minis
tra da Educação, são recebidos pelo próprio Presidente 
da República. Por conseguinte, nós temos aí o quê? Os 
fatos contra a lei. 

O Sr. Gastio Müller - Ou endossado pelo Poder 
Público. O fato contra a lei. 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Então quando isso 
se observa, está evidente que essa lei estã defasada no 
tempo e tem que ser substituída. Daí porque este meu 
pronuncíamento, tendo em vista os apelos que tenho re
cebido de várias Lideranças dos servidores pllbtícos, em 
todo o Brasil, a nível nacional, regional e municipal. 

O Sr. Fábio Lucena- Nobre Lfder, se me permite. 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Pois não. 

O Sr. Fábio Lucena- Aqui em Brasília, ainda com o 
agravante de os alunos da UnB, por estar em greve, se 
encontrarem sob a ameaça feita pelo Reitor da Universi
dade de decretação do fim do semestre, com a conse
qüente reprovação de todos os alunos matriculados na 
UnB que estão em processo de greve. V. Ex• vê que, 
como :disse _o Senador Alberto Silva, esse processo de as
fixia ditatorial, agora, transforma a juventude ~m spar
ring, naquele instrumento que os boxeurs utilizam para 
treinar os seus mais veementes desfechos, os mais-vee
nlentes gOlpeS, os mais violentos murros na luta do rin
gue. 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Muito grato a V. 
Ex~ 

Prossigo, Sr. -Presidente, como afirma a Coilvenção n"' 
!51 -corolário que é da 87- os servidores públicos de
vem se beneficiar de uma proteção adequada contra to
dos os a tos de discriminação qu~-visem o seu constrangi
mento para não exercerem os direitos sindicais:-

_Observa, também, a mencionada Convenção, que as 
organizações dos servidores públicos devem gozar de 
uma co[npleta independência relativamente às autorida
çtes públicas, às quais fica vedada a prática de quaisquer 
atas de ingerência, quer na sua formação, quer nõ seu 
funcionamento, quer na sua administração. E não deixa, 

. outrossim, essa Convenção, de ressalvar que essa líber
dade de sindicalizar-se oferecida aos servidores civis não 
deve entravar o funcionamento eficaz da administração. 

Portanto, ao ditar as Convenções de n9s 87 e 151, a Or
garl-ização Internacional do Trabalho soube, também, 
res~uardar _o_s interesses do Estado. Teve, apenas, como 
escOpo, oferecer ao funcionário público um instrumento 
legal para que ele possa fazer valer seus direitos que, no 
caso do Brasil, vêm sendo sempre postergados. Quero 
crer que ai está a razão maior- o_u talvez a única -da 
não ratificação, pelo nossO País, das citadas Convenções. 
No entanto, é preciso que o Poder Executivo se conscien
tize que o sindicato é apenas um instrumento de que fa
zem uso as classes trabalhadoras para compor interesses 
entre empregados e empregadores. Não se veja, j8.mais, 
na_ figura do sindicato, um corpo estranho à ordem le~a! 
instituída. E é isso qtie -o servidor público deseja, não -po
dendo ele continuar ao arbítrio das decisões unilaterais 
do Governo, decisões essas que, sistematicamente, resul
tam em desfavor da classe. 

Ainda ontem, eu !ia nos jornais de Brasília que jã está 
mais ou menos fixado em 70% o reajuste dos militares 
das três Armas e, enquanto isso, até a data de hoje, em 
que pese que, a partir de 19 de julho, terá que haver o au
mento dos servidores civis, não se sabe em que percen
tual será o mesmo fixado, porque, apesar de todos os 
cóillatoS feitOs pelas lideranças da classe com a direção 
dO Departamento Administrativo do Serviço Público, 
não se tem notícias ainda das decisões finais, que ficam a 
cargo da Secretaria de Planejamento da Presidência da 
R-épública. 

E, neste iJlstante, faço um apelo ao Senhor Presidente 
da República para que aproveite a ocasião para, em não 
repondo tudo aquilo a que o servidor público tem direi
to, pelo menos que, a partir de 1"' de julho, essa numero
sa classe, que tantos serviços tem prestado ao Pais, possa 
ser melhor aquinhoada, diante do surto inflacionário 
que aí eStá, fazendo crescer vertiginosamente, a cada dia 
que passa, o custo de vida, sobretudo os gêneros de pri
meira necessidade. 

E, Sr. Presidente, Srs. Senadores, é sempre bom 
lembrar que o próprio Presidente da República, como 
observei no início destes argumentos em favor da sindi
calização do funcionário público civil, reconheceu que o 
servido~ pú~~ico é o capital mais Íf!JpOrtante da adminis
tração pública, quando era candidato ainda a candidato. 
Aliás, disse, com outras palavras, o que já afirmava 
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Francis Blanchard, na abertura do relatório à Sexagési
ma Quinta Conferência Internacional do Trabalho, 
lembrando que o homem é a principal riqueza das 
nações. 

Ademais, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o que dispõe 
a Convenção n"' 87 não é mais do que preceitua a nossa 
Constituição, __ A Constituição diz que todos são iguais 
perante a lei, sem distinção, inclusive, de trabalho. A 
Convenção 87 assegura a todos os trabalhadpres, sem 
nenhuma distinçâ_o, o direito de se organizarem em sindi
catos. 

Assim, a classe trabalhadora dos funcionários públi
cos civis da União, principalmerite por não se lhe permi
tir uma representa~ão sindical, tal como lhe assegura a 
Constituição, tal como preconiza a Organização Interna
cional do Trabalho, tal como se inscreve mesmo no art. 
23, da Declaração Universal dos Homens e mesmo como 
dispõe a legislação a que me referi neste meu pronuncia
mento, continua a ver os seus direitos postergados ad ln~ 
finiturÕ, porque o Estado assim qP,Ier. 

Por sinal, não se sabe se é pelo fato de o nosso País 
julgar-se perfeccionista ou pelos fatos dos longos perío
dos de autoritarismo e arbítrio do Estado, o Brasil, corno 
Membro da Organização Internacional do Trabalho, 
não tem por hábito ratificar as Convenções ou aceitar as 
Recomendações da OIT. 

Como parte integrante do meu pronunciamento, Sr . 
Presidente, Srs. Senadores, junto quadros demonstrati
vos das Convenções Internacionais do TrabalhO, confor
me publicação do DIEESE, eni que se verifica qUe oBra~ 
si!, conforme afirmei, apresenta um percentual nada ani~ 
mador no que se refere ao reconhecimento do direito do 
trabalhador. 

Das 153 ConvenÇões aprõvadas pela OIT, o Brasil ra
tificOu apenas 47 e já denUnciou 3. Por outro lado, das 78 
Recomendações adotadas no período de 1948 a 1979, o 
nosso País submeteu somente 48 às autoridades .. E. no 
período de 1968 a 1981, o nosso País não ratificou urna 
Convenção sequer da Organização Internacional do Tra
balho, apesar de, anualmente, estarmos com uma nume
rosa delegação, em Genebra, participando da OIT. Ago
ra mesmo, o S_r. Ministro do Trabalho está em Genebra, 
com Uma grande delegação, discutindo em várias fórmu~ 
la& para as nOvas convenções, sem que o Brasil dê o devi~ 
do apreço a essas decisões da OIT. E por falar em OIT, 
aproveito a oportunidade para fazer desta tribuna o mais 
veemente protesto em nome desta Casa, porque jã o fiz 
pessoalmente ao Sr. Presidente Moacyr Dalla, pelo fato 
de, há três anos conse_cutivos, o Poder Executivo, através 
do Sr. Min"iStro do Trabalho, alegando medidas de eco
nomia, retirar da delegação os observadores parlamenta~ 
res da Câmara e do Senado, o que representa um verda
deiro desprestígio, e mais do que isso, um acinte ao Con
gressO Nacional. El).quanto por alegadas razões de or
d"é~ financ~ira, diminui-se a delegação para não se in
cluir os observadores parlamentares, aumenta-se _o nú

-mero de assessoreS do Sr. Ministro e as delegações, Sr. 
Presidente .. Sr. Presidente, chegam às vezes a espantar, 
chegam a 30, 40, 50 pessoas, Com-o ocorreu, há pouco, 
com a viagem do Senhor Presidente da República à Chi
na e ao Japão, formando a delegação, segundo o li pela 
imprensa, foi constítuída de 67 pessoas. E, nesse particu
lar, o Senador Itamar Franco, que tem um projeto de de
creto legislativo que até hoje não foi votado, regulando 
as viagens presidenciais ao exterior, vai segundo me in
formou, fazer um requerimento de informações à Mesa, 
solicitando da Presidência da República a relação nomi
nal de todas essas personalidades que acompanharam o 
Seilhor Presidente da República à China e ao Japão. 
Numa hora, Sr. Presidente, Srs. Senadores, em que a 
Nação está aí asfixiada por uma inflação galopante, com 
uma situação de déficit público imenso, que estão nos le
vando a medidas de compressão cada vez maiores, atra-
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vês das exigências do Fundo Monetário Internacional, é 
de estarrecer que o Senhor Presidente da República se dê 
a este desplante de levar consigo, ao extremo oriente, 
uma delegação tão numerosa. Isso é um escárnio ao 
povo brasileiro. 

Sr. President~, Srs. Senadores, dessa forma, nesse pa
norama que procurei apresentar sobre a sindicalização 
no País, especialmente_ com respeito ao direüo-do sávi
dor público civil em organizar-se em- sindicato, 
apresenta-se o Brasil em uma posição nada consizente 
com a sua qualidade de Membro da Organização Inter
nacional do Trabalho. 

E, referindo-me, novamente, à situação da classe dos 
servidores civis, é preciso qtie o Esfado Veja; na sindicali
zação dessa c!asse de trabalhadores, um direito sagrado 
que lhe é inerente, inscrito que está na própria Consti
tuição, nas convenções da OIT e na Declaração Univer
sal dos Direitos do Hom_em. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem!) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. OC
TÁVIO CARDOSO NA SESSÃO DE IS-6-84 E 
QUE. ENTREGUE À R-EVISÃO DO ORADOR. 
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE: 

O SR. OCfÁVIO CARDOSO (PDS- RS. Pronun
cia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente e Si-S.-Senado
res, o momento político que estamos vivendo, embora 
para uns pareça caótico, politicamente, penso que ape
nas repete episódios que nós já viverrios- ria ·noSsâ His
tória em períodos de renovação do mandato presiden
cial, 

Não foi pacífica, Sr. Presidente e Srs. Sena-dores, a su
cessão do Presidente Vargas, embora lançado e em plena 
campanha o Marechal Eurico Gaspar Dutra, sentindo o 
Marechal, então candidato, o risco de proceder à eleição 
com Vargas na Presidência, tomou as providências que 
se conhecem, e Vargas acabou sendo deposto pouco an
tes das eleições que elegeram o Presidente Gaspar Outra. 

Não foi diferente a sorte de Juscelino Kubitschek fica, 
depois de eleito, teve que enfrentar a campanha pela 
maioria absoluta, deflagrada pela UDN e, especialmen
te, pelo ex-Deputado Aliomar Baleeiro. Conhecein os 
brasileiros os epíSódiOs de Aragarças e Jacareacanga, re
gistra a História a deposição de Carlos Luz e de Café Fi
lho. Não foi diferente a fumlilfuã.d8. POSse-do Presidente 
João Goulart. Sua assunção à ma:is alta Magistratura da 
Nação foi negociada estando ele no exterior, Por uma 
pessoa ainda viva e testemunha do episódio, o nobre Go
vernador Tancredo Neves, o prinCipal negociador, 
implantando-se, então, o sistema parlamentarista de go
verno para que S. Ex•_ assumisse a Presidência da Re
pública. 

Hoje, vivemos novamente um período de grande sensi
bilidade, quando sa[dos de_um longo lapso de Presidente 
militares indicados, cabe aos Partidos escolher, através 
de suas convenções, os seus candidatos a serem eleitos 
pelo Colégio EleitoraL 

Penso, Sr. Presidente e nobres colegas, que o que se ve
rifica hoje e:{plica-se, especialmente, por duas razões. 
Primeiramente,- pelos altos interesses, de toda ordem, 
que envolvem a Presidência da República: interesses de 
ordem econômica, de ordem política, de ordem social. ~ 
o poder mais alto da República que está em vias de ser 
renovado. 

De outro lado, o inconformismo da Oposição; com 
um processo a que nega legitimidade, de escolha pelo 
Colégio Eleitoral, c.onvencida que está, a OpoSíÇão, de 
que o processo de transição poderia se dar do Presidente 
indicado ao Presidente escolhido pelo povo, sustentando 
o governo, como sustenta, que nesse período de tran
sição, melhor fora que os Partidos escolhessem os seus 
candidatos, e que eles fossem eleitos pelo Cólegio Eleito-

ral, procedendo-se à eleição direta num outro período 
Presidencial. 

Respeitável a opinião da Oposição. Entretanto, penso 
que o Presidente figueiredO conduz o processo político 
brasileiro com prudência, pretendendo levá-lo a bom ter
mo com segurança, através de uma transição que não ve
nha perturbar o nosso caminho de reencontro com a de
mocracia. 

Hoje, ouvimos o nobre Senador Fábio Lucena dizer 
que o PMDB, participando do Colégio Eleitoral, firma 
um pact_o táCito com o sistema. Penso _que os Partidos da 
Oposição desenvolveram uma magnífica campanha de 
consclentização do povo brasileiro pelas eleições diretas; 
penso que fizeram uma mobilização democrática, ordei
ra e expressiva, e defenderam com galhardia, no Con-

--gresso Nacional, a instituição das eleições diretas no 
País. 

Entretanto, Sr: Presidente e Srs. Senadores, vivemos 
subordinados, vivemos dob a égide de uma constituição 
que prevê um quorum para a sua emenda, para sua refor
ma, e não tendo atingido as Oposição o- quorum pã.ra a 
ulteração constitucioQal, implantando já as eleições di re
tas, não temos outra coisa a fazer senão rendermo-nos à 
soberania do fato consumado nos termos constitucio
nais. 

Reconheço, entretanto, que a Oposição tem o dever, 
tem o ditei to, tem a mais legítima possibilidade de conti
nuar a sua p-rigação, mas não penso como o·nobre Sena
dor Fábio Lucena, que em participando do Colégio Elei
toral, firme um pacto com o sistema. Ao contrário, pen
so que se rende à evidência de uma legislação, ao im
pério, mais que à evidência, ao império de uma legis
lação oOde Se prevê a eleiÇão do Presiderlte da República 
pelo Colégio Eleitoral. 

Não sou, entretanto, juiz da conveniência, da ética ou 
da postura da Oposição. 1:. uma opinião mUito pessoal de 
que nessas circunstâncias, se qUisermoS viVCr segundo as 
regras do regime democrático, a primeira coisa que te
mos que fazer é rendermo-nos à vontade_ da Maioria e 
sermos submissos ao império da lei e da Constituição. 

De outro lado, Sr. Presidente e Srs. Senadores, penso 
que temos de insistír na vafOiii:aÇão doS nossos Partidos, 
e foi nesse sentido que aparteei, há pouco, o nobre Sena
dor Fábio Lucena. Na valorização dos Partidos, como 
instillinentos necessários, indispensáveis, eficazes para o 
exercício democrático, evitando de dar àqueles que pre
tendem nos desagregar, nos dividir, nos enfraquecer, evi
tando de dar-lhes- repito- a evidência que não mere
cem, 

Nós devemos fazer com que as agremiações parti
dárias coesas e unidas cumpram com o seu dever; deve
mos ter a mais profunda divergência com os candidatos 
do Partido da Oposição; a Situação com relação aos da 
ÕpoSição; os da Üposidio_c_OTn- relação- aos candidatos 
do Governo; divergência quanto aos programas, mas 
não divergência quanto ao-direito de disputar livremen
te, dentro do seu Partido, a preferência do seu colegiado. 

E é o que acontece, Sr. Presidente e Srs. Senadores. 

O Sr. Fábio Lucena- Perinite V, Ex• um aparte? 

O SR. OCfÁ VIO CARDOSO- Com milito -prãzer. 

O Sr. Fábio Lucena- Nobre Senador Octâvio Cardo
so, V. Ex• faz uma dissertação baseada numa visão clas
sista de partido político, sobre o processo de sucessão 
presidencial. Eu lembraria Max Weber, segundo quem 
não se luta só por interesses de classe mas, também, por 
diferentes concepções de mundo. E a verdade, nobre Se
nador? é que esse divórcio entre o Poder e_a sociedade, 
essa_hermetizaçào dos homens que detêm o Poder há 
mais de 20 anos, em quem V. Ex• vislumbra hoje uma 
sensibiHdade que seria urna saída para um hiato de indi
cação de militares para a Presidência da República, atra-
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vés da indicação de um candidato urdido, brotado den
tro do_ PDS, esse hermetismo ... 

O SR. OCfÁVIO CARDOSO - Não só do PDS. 
Um candidato que também venha da convenção do 
PMDB. 

O Sr. Fábio Lucena - Só do PDS, no meu entender, 
com chances de vitória no ColégTO Eleitoral. Só o PDS 
tem condições de vitória no Colégio Eleitoral. Esse her
metismo, dizia eu, aprofundou os problemas sociais em 
nosso País, os problemas classistas e, em assím sendo, 
nós os parlamentares, nos inclinaríamos pelo atendimen
to à lição de Weber, devendo também lutar por diferen
tes concepções de mundo, concepções de poder, con
cepções de sociedade, concepções de partidos políticos. 
Veja V. Ex• que o PDS, ao tentar escolher um candidato 
presidencial, enveredou por um processo irreversível de 
auto-destruição. O PDS é um partido que caminha a 
passos apressados para o seu auto-aniquilamento, o que 
é uma pena, porque é mais um partido político que perde 
a sua expressão, dentro do contexto político nacional. 
Há pouco, explicava eu ao Senador Alberto Silva o real 
sentido da colocação que fiz sobre o Partido Popular e o 
PMDB. Hoje, o Partido P_opular faz falta à política na
cional brasileira, porque, sem dúvida alguma, aquele 
Partido era a única alternativa válida, viável, exeqülvel, 
factível entre PDS e PMDB. por se tratar de um partido 
liberal de acentuad~ tendência centrista, c-apaz de con
globar convivências duradouras em seu seio de partido 
político. A mesma falta fará ao País o Partido a que mui
to honrosamente pertence V. Ex• Mas, observe: antes de 
o PDS lançar-se nessa aventura trágica, e agora tragicô
mica. de e_scolha de um candidato à Presidéncía da Re
pública, ele recebeu delegação de poderes expressa para 
esse fim, do próprio Presidente da República, em sua 
mensagem de fim de ano, no dia 29 de dezembro do ano 
passado, o Senhor Presidente da República compareceu 
à televisão, em cadeia nacional, e abdicou o Chefe da 
Nação da prerrogativa de conduzir o processo suces
sório. E fez mais: delegou essa atribuição ao Partido de 
V. Ex• A seguir, o que aconteceu? O seu Partido, ao invés 
de se desatrelar do Palácio do Planalto e cuidar de sua 
auto-afirmação, com a escolha de um candidato ainda 
que para o Colégio Eleitoral, o seu Partido continuou 
fiel, obediente, C(msulente das assessorias ministeriais do 
Presidente da República e do próprio Presidente da Re
pública. A seguir, nobre Senador, o que faz o Presidente 
da República? Ele golpeia o PDS, e daquilo de que ele 
havia abdicado ele se reapossa, ele usurpa de novo ao 
PDS a prerrogativa, o predicamento de conduzir o pro
cesso sucessório. Eu não quero ser tautológico em meu 
aparte, em absoluto, eu quero ser conciso, não _quero ser 
prolixo, esta é que é a realidade, mas a prolixidadejâ faz 
parte do comentário político nacional e eu não posso a: 
ela fugir, mas o que se conclui, nobre Senador, é que nem 
o Presidente da República, nem o PDS coordenam atual
mente o processo sucessório nas suas respectivas hostes, 
onde imperam atualmente a desagregação, a demolição e 
o pior, Senador Octávio Cardoso, as manobras manifes
tadas, reiteradamente, pelo Presidente João Figueiredo, 
no sentido de descortinar o PDS de qualquer perspectiva 
que possa valorizá· lo, que possa revalorizá-lo como Par
tido político nacional. E eis aí o quadro formado; de um 
lado o PDS desartTculado, sem comando, sem candidato, 
o Presidente do Partido é deposto; ele, de sumo pontífi
ce, ele, de papa, destituído do burel, da mitra e de outros 
instrumentos inerentes à sua compostura cardinalícia, 
dentro do PDS, e subitamente transformado em um 
monge, sem mosteiro, sem sacristão e até sem sacristia. 
Veja, nobre Senador Octávio Cardoso, que a sucessão, 
pelos rumos em que ela vai, ela vai mal. Porque informo 
V. Ex' a respeito do que nos chega agora, Sr. Presidente, 
há 5 ou 10 minutos, de Fortaleza, a informação de que, a 
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esta hora, cerca _de 45_ mil nordestinos, famintos,- andra
josos, flagelados, foragidos do interior nordestino, pela 
fome, pelo flagelo da seca, pela subnutrição, pela des
graça, pelo abandono, pela acentuação entre o divór~ío 
que predomina entre o poder e a sociedade, e esses cercas 
de 45 mil nordestinos, lá em Fortaleza, já estão cercan
d.o, com amecaça inclusive de apedrejamento, o banque
te em que será lançada a candidatura do Deputado Flá
vio Marcílio à Vice-Presidência da República. ObserVe, 
Senador Octávio Cardoso, e releve o alongado da minha 
incursão em seu oportUno pronunciamento, observe que 
já se brincou demais com o povo, jâ Se -brincou -demaiS, 
nobre Senador. E recordando Karl Marx, cuja filosofia 
hoje ê recitada dentro dos próprios auditóríOS dO Vatica
no, não se perdoa nunca a uma nação ou a uma mulher 
que se deixe- aproveitar pelo -primeiro aventureiro que 
aparecca em seu caminho. No meu entender, os atuais 
candidatos _do PDS não são o primeiro aventufeiro; eles 
são parte de uma sêiie de aventureiros que já se apodera
ram, inpunemente, dos destinos da sofrida e amargurada 
Pátria brasileira. Era o aparte que eu queria dar a V. Ex• 

O SR. OCTÁVIO CARDOSO.:...... Eu havi3 detiberà-dó 
responder a um discurso de V. Ex• e agora sou compeli
do a responder a dois. 

Nobre Senador Fábio Lucena, V. Ex• fala no esfacela
mento do meu Partido, o PDS. Ora, qi.J.eifl? 

O Sr. Fábio Lucena- Mas ressaltei que era lamentá
vel. 

O SR. OCTÁVIO CARDOSO- Certo, mas V. Ex•, 
embora lamentando, fez uma constatação; uma consta
tação que também me enseja a devolver-lhe c_om outra 
constatação. O Partido de V. Ex• se bate, desesperada
mente, entre as alternativas: comparecer ou não compa
recer ao Colégio? Ulysses ou Ta~credo? Montara ou Bri
zola? Oposição do maior Partido _ou Oposições unidas. 

O Sr. Fábio Lucena - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. OCTÁVIO CARDOSO- Agora, peço a V. 
Ex• que me deixe terminar o meu raciocínio. 

O SR. FÁBIO LUCENA- É para lhe dar razão; só 
com a ressalva de que Ulysses Guimarães, Tancredo Ne
ves, Franco Montoro e outros grandes dirigentes de par
tidos, jamais compareceram a reuniões dos partidos ar
mados, como o Senador José Sarney compareceu a reu
niões dos partidos armados, como o Senador José Sar
ney compareceu armado com dois revólveres, na última 
reunião do PDS. E o comentário de imprensa, aliás isso 
está no Jornal de Brasflia no dia subseqUente aO da re
núncia do Senador José Sarney; infOrma, ·e essa infor
mação não foi contestada, de que dois revólveres esta
vam ao alcance das mãos do Senador Josê Sarney, e um 
dos alvos era o Deputado Amaral Netto. Veja, nobre Se
nador, que o PMDB ainda não chegou a esse estágio. E 
eu lhe asseguro que o PMDB ainda não chegou a esse cú
mulo, e tenho. certeza de que não chegará; porque esse 
desespero que se apossou do Partido de V. Ex• não pode 
se confundir com a disputa, com a contenda, com a con~ 
corrência dentro do PMDB. No PMDB está havendo 
concorrência, está havendo luta aberta. Eu discordo do 
meu Partido, na tribuna do Senado Federal, sem o risco 
de levar nenhum tiro de revólver dos dirigentes do meu 
Partido. 

O SR. OCTÁVIO CARDOSO- Agora V. Ex• hã de 
me permitir prosseguir um pouco, o meu discurso. Eu 
não empresto à circunstância de alguém tomar pre
cauções exageradas, se é que as tomou o Senador Sarney, 
não empresto a isso uma relevância tão grande; afinal 
isso faz parte do temperamento, da feição pessoal de 
cada um. O fato é que o Partido de V. Ex• realizou, não 
sei se ontem ou anteontem, o Partido de V. Ex• e os ou-

tros Partidos de Oposição, uma reunião de portas fecha
das; a Imprensa não pôde entrar. O meu Partido realizou 
uma reunião de portas abertas, bem ao contrârio do Par
tidO de V. Ex• e dos Partidos de Oposição. Na reunião 
do Partido saíram algumas coisas que se tornaram públi
cas, conhecidas de V, Ex• através da Imprensa, e eu, infe
lizmente, não posso saber o que se passa no Partido de 
V. Ex•, porque as portas são fechadas; se as portas fos
sem abertas à Imprensa talvez eu tivesse algum argumen
to_para cOnfrontar CQQl o argumento de V. Ex• 

Mas, prossigo, Sr. Presidente. 
V. Ex• fala na tragicomédia que é a sucessão dentro do 

PDS. t uma sucessão CÇlmO qualquer outra; é uma suces
são em que quatro pessoas_ disputam ~ pre~erência d~ seu 
Partido. Não vejo diferença intre as aspirações que pos
sam ter os correligionários de V. Ex• Não censuro o De
putado Ulysses Guimarães de querer chegar à Presidên
cia da República. Ele já tentou uma vez, no Colégio Elei
toral, dizendo que .. navegar era preciso". O Partido de 

- V. Ex• já tentou, outra vez, chegar à Presidência da Re
pública, através do Colégio Eleitoral, pelo General Euler 
Bentes. Eu não condeno o Partido de V. Ex• de ter, ago
ra, dois ou três candidatos, posso atê citar três: Ulysses 
Gtiirilarães, Tancredo NeVis,_-FerrlaildO flenfique C_ar
doSo, posso citar ainda F'ran~ MOntoro, qUe indicou 
Ulysses Guimarães para Vice-Presidente, e Ulysses Gui
marães devolveu a indicação, dizendo que Franco Mon
tara ficava muito bem, tambéffi, na Vice-Presidência da 
República. Então, dentro do Partido de V. Ex• também 
existem aspirantes à Presidência e à Vice-P~~idênc1a da 
-República. Parece-me que são fatos normais nos Parti
dos políticos. 

V. Ex• falou na dependência do meu Partido à Presi
dência da República. V. Ex• sabe que os prrisiden-ies, nos 
regimes democráticos, nos regimes em que os Partidos 
têm representação, a Presidência da República sempre é 
sustentada por um Partido. O Presidente da República ê 
Presidente de Honra do nosso Partido, ê nosso correli
gionário. Recebeu uma delegação do nosso Partido para 
coordenar o processo sucessóriO e devolveu essa dele
gação. V. Ex• diz que o Partido deu e usurpou essa dele
gação. Não usurpoU, foi-fhe devolvida a delegação, e o 
Partido pensa, agora, coordenar o processo sucessório. 

Naturalmente, nobre Senador Fábio Lucena, com· 
preehdo as dificuldades do processo, e foi assim que abri 
o meu modesto pronunciamento, citando fatos anterio
res de outras sucessões na História da República, em que 
também a Pátria viveu inomentos de grande tensão. Mas 
o que eu queria especialmente ressaltar é que nós, ho
mens de Partido, nós, Parlamentares, devemos ter con
fiança no processo estipulado na Constituição para a 
substituição do Senhor Presidente João Figueiredo. Nós 
devemos ter confiança em que os nossos Partidos, ao 
cabo das fricções de que possam ser vítimas, cheguem às 
suas convenções escolhendo um candidato, cheguem às 
convenções em condições de, o candidato vencido, ter 
condições de apoiar o outro. 

O Sr. Fábio Lucena- Permite-me V. Ex• um aparte? 

Ó SR. OCTÁVIO CARDOSO- Pois não, ouço V. 
Ex• 

O Sr. Fábio Lucena - A propósitO das suas refciiên
cias às sucessões em passado recente, eu diria já, Sob o 
regime da ConstituiçiiO de 46. É bem verdade que a indi
cação do General Outra,_ a e!eição dele foi anter!Q! _à 
Constituição de 46, ele foi eleito no dia 2 de dezembro de 
1945. 

O SR. OCTÁVIO CARDOSO- Quem falou na 
Constituição de 46 foi V. Ex• Eu àpenas falei. .. 

-O Sr. Fábio Lucena- V. Ex• começou a exemplificar 
com o exemplo do General Outra. Mas, o que quero ... 
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O SR. OCTÁVIO CARDOSO- Exato, não falei na 
Constituição de 46. 

·o Sr:-Fábio -Lucena - Mas, onde quero adentrar não 
é bem nesta questão. É que V. Ex• menciona, com muita 
propriedade, os processos sucessórias por eleição direta: 
Outra, Juscelino e Jânio Quadros, e, a partir de 64, V. 
Ex' silencia. 

O SR. OCI' Á VIO CARDOSO - V. Ex• não me façil 
injustiça. Eu faJei "nã.s sucessões que se procederam por 
indiCaÇão -dã-Pi-eSidêncía da República. V. Ex• sabe que 
eu fiz isso. 

O Sr. Fábio Lucen·a- Eu não lhe faria nunca injustiÇa 
eu faria apenas, mais uma justiça a V. Ex• a de recordar
lhe a expressão sensibilidade, hoje utilizada por V. Ex•, 
qua·n-do enaltece, a seu modo, a sarda de um grande hiato 
de militares indicados - expressão de V. Ex• - pela 
provável indicação de um candidato não mili'tar pelo 
PDS. Mas observe, Senador Octávio Cardoso, -esSês pro
cessos sucessótiõS, a partir do General Dutra, por 
eleição direta, foram todos eles disciplinados por con
v.ençÕes disPutaçlas renhidamente, mas dentro dos postu
lados democráticos. Tinha eu 18 anos de idade quando 
assisti, no Rio de Janeiro, à convenção da UDN, que in
dicou Jânio QuadrOs para Presidente da República, em 
abril de 1960,1á no ano eleitoral. Muito bem, o principal 
adversáriO de Jânio Quaàros, naquela convenção, foi o 
Generaf, ex-Gove~nador, Juracy Magalhães: Os conven~ 
cionais manifeStaram-a preferêOcia por Jânio QUadros e 
lembro-me que Juracy, o grande Juracy Magalhães. 
quando discursou, endossando a decisão dos convencia· 
naíS, recOnh6cei1do a sua derrota, apoiando a candidatu
ra deJânio Quadros, ele se dirigia à Nação com uma per
gunta de Carlos Drummond de Andrade; ''E agora José? 
E agora José? Repetiu Juracy Magalhães e, naquela 
oportunidade, a pedra que, do poema de Drummond, 
havia e há no caminho de José, ainda podia ser retirada 
pela partiCipação do povo na escolha do Presidente da 
República. Hoje, não temos apenas uma pedra no cami
nho de José, isto ê, no caminho do povo brasileiro, te
mos verdadeiras montanhas, Sen3dor Octávio Cardoso e 
só há um meio de erradicar essas montanhas, e V. Ex•, 
no íntimo, concorda com o que vou dizer, esse meto é a 
restauração da eleição direta para Presidente da Re
pública. 

O SR. OCTÁVIO CARDOSO- V. Ex•, se me per
mitir prosseguir, deu-me um bom argumento. V. Ex• ci
tou os processos de escolha dos candidatos daquele tem
po, do período a que me referi, e lembrou que as eleições 
foram diretas, pois nem assim, sendo diretas as eleições, 
o País se viu livre dos momentos de grande tensão, de 
grande fricção que viveu a nacionalidade. Não s_e debite 
pois somente, e tão-somente ao processo de eleição pelo 
Colégio Eleitoral todas as fricções, todos os contratem~ 
pos, todos os sobressaltos que temos vivido nos últimos 
dias. 

Mas o que queria dizer, nobre Senador Fábio Lucena, 
é que devemos tudo fazer para chegarmos a bom termo 
dentro do processo estatuído na Constituição. O Partido 

··de v:EX• e as Oposições tudo fizeram para implantar as 
eleições diretas, não tendo sido possível, cumpriremos a 
Constituição, elegendo o Presidente através do_Colégio 
Eleitoral. Penso que a partir da aprovação da emenda 
que enviou a este Congresso o Presidente da República, 
instltuind_o as eleições diretas para o próximo período 
presidencial venha a ter acolhida no Congresso Nacional 
e venha a ser o príncípio de uma conciliação maior em 
torno deste tema de grande sensibilidade para o mundo 
poHtico atual. 

Mas, eu gostaria ... 
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O Sr. Fábio Lucena- Nobre Senador, V. Ex' há-de 
permitir, porque V. Ex• é um Promotor de Justiça por 
profissão, por vocaç~o. C Senador por determinação do 
seu Estado ... 

O SR. OCT Á VJO CARDOSO - Mas veja que, ago
ra, estou defendedo _e não acusando. 

O Sr. Fábio Lucena - V, Ex", com certeza, deve 
recordar-se dos grandes momentos do tribunal do júri, 
em que muita vez, quer o advogado, quer o promotor, 
tudo fazem para pedir um ãparte, u-ma intervenção. O 
advogado na peça do libelo, da acusação do defensor da 
lei, antigamente defensor da lei, porque, hoje, V. Ex• sa
be, o ministêrio público, a partir do seu chefe maior, é 
um funcionário do Podet- ExCcU:tiVO; e o promotor, da 
sua parte, tantas vezes se esforça para obter uma intra~ 
missão, um aparte, no advogado, que tem sempre a últi~ 
ma palavra na, às vezes, desesperada tentativa de fazer 
justiça, pelo que ele entende, com a absolvição do seu 
próprio réu, isto é, do réu da sociedade, do réu do pro· 
motor. O réu, no caso, nobre Senador Octávio Cardoso, 
é o colégio eleitoral. Se o colégio eleitoral é espúrio, é ca· 
suístico, esta caracterfStica não prevalece apenas para al
guns homens do PMDB, que assim o intitulam, que as
sim o consideram, que assim o rotulam, porque V. Ex• 

· como cultor da Ciência do Direito, hã com certeza de se 
recordar da mais sãbia lição de Hans Kelsen, que se en
contra na sua Teoria Pura do Direito, isto é, a divergên
cia que existe entre o que é o Direito e o que deve ser o 
Direito. Kelsen fixa a posição sobre o que é o Direito, 
sobre o que é a norma jurídica, e não sobre o_que deva 
ser o Direito ou a·normajuridià, chegando; inclusive, a 
acrescentar, a característica eminentemente do Direito 
como fenômeno natural. Em toda a expressão material 
do Direito há uma participação natural, com que que
rendo Kelsen aliar a sua co_ncepção pura, - ele utiliza, 
sabe V. Ex~. a expressão "a pureza do Direito"- como 
que querendo aliar a pureza do Direíto ao princípio de 
Montesquieu de que a lei é o fenômeno que deriva da na
tureza das coisas, isto é, em todas as leis existe uma in
nuência da natureza d:is coisas. Então, nobre Senador, 
aquilo que numa instituição é ilegítimo para um legisla
dor da oposição, é também "ilegítimo para-unllegTsTacfor 
da situação, porque o Direito não pode ter duas faces, 
ele não pode ser um Janus, um deus c_om duas faces, ele 
tem uma só diretriz. Então, se o Colégio Eleitoral, por 
mim, por alguns colegas do PMDB, pela maioria dosju. 
ristas, é ilegítimO S:ob o ponto· de vista jurídico, essa ilegi
timidade não é levantada sob cores político-partidária, 
sob argumentos de partido político; ela é sustentada, é 
levantada à luz do Direito, Senador Octávio Cardoso e, 
como o Direito, segundo Kelsen, é a norma jUrídica que 
é e não a que dt>ve si-r. Evídentemente, o Colégio Elcito· 
ral, se é ilegítimo para mim é ilegítlrito p-ãra V. EX:~-por--:: 
que todos somos parte do mesmo Parlamento de onde 
não saiu O Colégio Eleitoral. O Colégio Eleitoral é Uma 
criação, é Um:l invenção, nobre Senador-, coril a conti
tação atual de que está revestido, do pacote de abril, do 
hediondo pacote de abril, do qual não particiPOU V. Ex~, 
não participei eu, não participou nenhum Senador, ne· 
nhum -Deputado do Congresso Nacional brasileiro. Ele 
teve um autor único, era-acj_U:ete solitário constituinte da 
Granja do Torto, a que se referia- o emirit::nte Senador 
Paulo Brossard, era o Geileral Geisel qui!- legisJava para 
o bem legislava para o mal. E de tanto legislar par o mal, 
transformou a sua cria, o General Figueiredo, nO patíbu
lo onde hoje em dia foi instã.lada uma guilhotina para 
ceifar a Cabeça política do próprio ex-Presidente Ernesto 
Geisel. Desculpe-me por ter-me alongado. 

O SR. OCI'ÁVIO CARDOSO- Vou teiltar-dar-al
guns pequenos apartes, ao discurso de V. Ex• ... 

V. Ex• diz que o Colégio Eleitoral não saiu do Par li
menta. Lembro, entretanto, a V. Ex• que o Colégio Elei-

torai se não saiu também não caiu no Parlamento. O 
Parlamento tentou derrubá-lo, não conseguiu, logo é 
princípio constitu-Cional, 

Não vou mais longe. Cabe ao aplicador da lei aplicar a 
lei, não pode do julgador suprir aqueles conceitos de di
reito~ -de justiça que faltaram ao legislador. 

O Sr. Fábio Lucena- Pode Ex•! Pode e eu lhe cito um 
exemplo histórico. 

O SR. OCTÁVIO CARDOSO - V; Ex• me permite 
concluir? 

O Sr~ Fábio Lucena - Permita-me. e o conflito ... 

O SR. OCTÁVIO CARDOSO- Espero que V. Ex• 
não esteja querendo perturbar o meu discurso. 

O St;. Fábio Lucena - Permita-me o deb.at~. V. Ex• é 
uma democrata sobretudo e, além disso, é um professor. 

O SR. OCTÁVIO CARDOSO- O debate tem Iimi· 
tes, tem proporções, o Regimento Interno diz que os 
apartes duram 2 minutos. 

O SR. PRFSIDENTE (Lenoir Vargas. Fazendo soar a 
campaínha.) - Os Srs. Senadores -deVem· soHCitar os 
apartes e esperar que sejam concedidos. 

O Sr. Fábio Lucena- Nobre Senador, V. Ex•, além de 
demo~ata é um Professor de Direito, ... 

O SR. OCTÁVIO CARDOSO- Não! Não sou Pro
fessor. 

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas. Fazendo soar a 
campainha.)- V. Ex• deve solicitar o aparte, Senador 
Fábio Lucena. 

O Sr~ Fábio Lucena-·~· e há de concordar com que 
um mero estudioso, um curioso ... 

O SR. OCfÁVIO CARDOSO- Não se faça de mor
to para ganhar sapato novo! 

V. Ex~ tem o mesmo curso que eu. Não sou Professor 
de Direito, sou apenas um modesto Promotor Público. 

O Sr! Fábio Lucena - V. Ex' hã de me permitir o 
aparte, pela vez derradeira, para ilustrar, com um exem
plo, segundo o qual se pode, nobre Senador, esquecer a 
lei para promover a justiça. Nisto, nobre Senador, reside 
todo o princípio da eqUidade e a eqüidade é precisamen~ 
te o antônimo da iniqüidade. Lembra-se V. Ex• das nos
sas aulas de Direito Romano, quando os nossos profes
sores nos ensinavam o que era a eqUidade como exemplo 
dos portões de Roma que tinham de ser fechados às 6 
horas da tarde, para evitar qUe os bárbaros adentrassem 
por esses portões para saquear Roma em seu próprio co~ 
ração. Mas, certa vez- e esse era o exemplo do Direito 
Romano - uma guarda romana, depois das 18 horas, 
atacada pelos bárbaros, teve os portões de Roma abertos 
e a permissão de entrar na Cidade de ROma, colltrarian
do.a lei, porque a lei mandava que os portões fossem cer
rados às 18 horas. Levados a julgamento, Ex•, o juiz-de~ 
cidiu em favor da abertura dos portões, contrariando a 
lei romana, porque se a lei tivesse sido mimtidéi -os solda~ 
dos teríam sido massacrados, do lado de fora, pelas bos
tes bárbaras que tentavam invadir a Cidade de Roma. 
Logo, naquele episódio, o juiz esqueCeu a lei, a lei que 
mandava fechar os portões e fez ajustiça mandando que 
os portões fossem abertos para que a vida dos soldados 
romanos fosse salva. Este é o exemplo clássico que V. 
Ex• conhece, tanto quanto nós outros, de que epossível 
colocar a lei de lado para promover a justiça. E no mo
mento, a maior necessidade de promoção da justiça se 
restringe no seguinte: colocar a norma constitucional de 
lado e substitui-la por outra que extinga o Colégio Elei
toial· e que promova eleição direta para Presidente da 
República. 
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O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas. Fazendo soar a 
campainha.)- Lembro ao orador que o seu tempo está 
começando a terminar. 

O SR. OCTÁVJO CARDOSO- O meu não, o de S. 
Ex• 

O Sr. José Ignáclo Ferreira - Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. OCTÁVIO CARDOSO- Pois não. 

O Sr. José Ignáclq Ferreira- t apenas, porque com 
todo Q pompenheirismo que tenho em relação ao nobre 
Senador Fábio Lucena, eu não posso, como V. Ex; não 
pode, como jurista, como advogado, como membro de 
um órgão_do Ministério Público, nenhum de nós pode 
aceitar essa afirmação feita pelo nobre Senador Fábio 
Lucena, que agora, aqui, já não está em jogo o nosso 
conflito cordial de adversários de PDS e PMDB. Não 
colocaremos, em hipótese alguma, a lei de lado para pre
tender fazer justiça, porque aí vamos deixar a eSpeco· 
lação sobre o que é justiça. Acho que temos que obede· 
cer aos regramentos jurídicos que estão af; Não apóio 
essa visão. Lamentavelmente. embora com toda a cor
dialidade, afeto mesmo e admiração profunda pelo Sena
dor Fãbio L_ucena, busco a justiça, busco o aperfeiçoa
mento das leis no rumo do justo, mas não as desrespeita· 
rei para fazer justiça, para fazer aquilo que entenda ser 
justo. Quero que as leis sejam cumpridas. Aliás, não que
ro me aloiigar, mas quero dizer a V. Ex• que, nesse pon
to, devemos colocar uma questão também muito impor
tante. É que os governos da Revolução promoveram um 
tipo de anarquia que em nada se diferencia da anarquia 
de baixo para cima. t a anarquia de cima para baixo, 
que é tão semelhada à anarquia de baixo para cima que, 
inclusive, confunde a população. Hâ o momento em que 
a ação anárquica de cima para baixo, pela algaravia das 
leis de circunstância, as leis de _ocasião que foram feitas, 
inclusive essa do Colégio Eleitoral, produz uma situaÇâo 
de equilíbrio, de compatibilidade com um outro tipo de 
anarquia de baixo para cima. Quer dizer, são duas anar
quias que produzem um momento de encontro, e que se 
equivalem na medida em que fazem com que o povo per
ca o respeito pelas leis_ e perca a cr:~nça e a respeitabilida-
de na justiça. . 

O SR. OCTÁVIO CARDOSO -Sr. Presidente, que
ria comunicar a V. Ex' que não concederei mais aparteS. 
e, nesta circunstâncias, espero que nos termos regimen
tais, V. Ex• me asseg4re a palavra. 

O SR. PRFSIDENTE (Lenoir Vargas)- V. Ex• terã 
a palavra assegurada. 

Solicito aos Srs. Senadores que não aparteiem mais o 
orador, de vez que S. Ex• está com o tempo para se extin
guir. 

O SR. OCTÁVIO CARDOSO- Não vai nisso, Sr. 
Presidente, nenhuma falta de coleguismo ... ~ 

O Sr. Fábio Lucena - Não, em absoluto. 

O SR. OCI'ÁVIO CARDOSO_- ••• Tanto que conce
di inúmeros apartes ao nobre Senad_or Fábio Lucena. 
Entretanto, quero ser um fiel cumpridor do Regimento 
Interno e não posso, com a minha tolerância, infringir o 
Regimento que V. Ex• Sr. Presidente, tem õ devei- de fa
zer cumprir. 

Q!Jando eu dizia, nobre Senador José lgnãcio Ferrei
ra, ·que não cabe ao julgador suprir os conceitos da jus
tiça que faltaram ao legislador, eu dizia, como· V. Ex• 
disse em outras palavras, ao juiz cumpre aplicar a lei, ao 
legislador modificar a lei, se entendê-la injusta. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, divulgou o Jornal de 
Brasília, na edição de hoje, um artigo assinado por O li-



Junho de 1984 DlÃRIOOOCONGRESSO NACIONAL (Seção II)-

veira Bastos, "Sucessão das Arábias'', que é uma análise 
do que está acontecendo na sucessão presidencial. 

V ê~se por esse artigo que o ilustre jornalista colocou 
no papel toda a sua argúcia, toda a sua capacidade de 
percepção dos acontecimentos. E o que resulta da leitura 
atenta do que foi dito, -e que· hà um homem organizado 
jogando segundo as regras do jogo, o Deputado Federal 
Paulo Maluf, que acredita na Convenção do seu Partido, 
que acredita nos votos daquele que perder, em favor da
quele que ganhar. Um candidato que acredita ser vito
rioso no Colégio Eleitoral e que se movimenta segundo 
as regras do jogo. 

Eu penso, Sr.Presidenti, Srs. Senadores que ê cisso que 
devemos fazer: aplicar as regras do jogo e chegar a bom 
termo no processo sucessório. -

Eu gostaria que esse artigo fosse incorporado ao final 
do meu modesto pronunciamento. Muito obrigado. 
(Muito bem!) 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. OC
TÃV/0 CARDOSV EM SEU DISCURSO: 

Nós malufamos, eles malufam, todos, enfim, maluCam 

SUCESSÃO DAS ARÃBIAS 

Oliveira Bastos 

Considerem as evidências: i) O Palácio do Planalto 
nunca teve firmeza de vontade para liderar o processo de 
escolha do candidato do PDS; 2) O PMDB, fracionado 
por dentro desde a absorção do PP, nunca foi nem será 
uma "solução", no sentido químico ou político do vocá
bulo pois não há reagente, no mundo, que possa dissol
ver num mesmo composto ingredientes como Tancredo, 
Arraes, Chico Pinto e Ulysses; 3) O PDT não é um par
tido, é uma pessoa e esta pessoa não está interessada em 
com boiar o processo de abertura, mas em abrir o proces
so para o comboio de sua candidatura à presidência da 
República; 4) O PT, que arregimenta apenas o mandari
nato proletário e os intelectuais de colarinho branco, não 
quer o poder político, mas a lua no céu e a lua no mar, 
como a pálida Ismália deAiphonsus de Guimarães; 5) O 
PCB, desossado pela criação do PT, busca o apoio da 
burgueSia para se legalizar e aburguesia, hipocritamente, 
repele essa aliança tática que lhe daria um álibi de con
versão democrática. · 

Do ponto de vista dos aspirantes ã vaga de Figueiredo, 
o quadro não é menos desanimador. Considerem as evi
dências: 1) T8ncredõ~ que- unfrla as oposições, só sairá 
da ambigUidade mineira quando tiver certeza de um ra
cha do PDS; 2) Aureliano Chaves, produtO tambéin deS
sa ambigüidade, procurou e obteve o charme da popula
ridade ãs custas da divisão do PDS; 3) Marco- Maciel 
que, aliado a Andreazza ou a Aureliano, teria viabiliza
do qualquer um dos dois, prefere seguir o aforisma de 
Guimarães Rosa: "O tempo flui, o homem flutua"; 
4) Andreazza, há três meses atrás, precisava apenas de 
um leve empurrão do Planalto para levantar vôo definiti
vo, mas nunca recebeu o beneficio dessa brisa. 

No campo tático, a pobreza de iniciativa é ainda mais 
lamentável. Considerem as evidências: I) O-governo 
(Ieía-se; Figueiredo) quis ganhar tempo, mas pelo pro
cesso mais confuso que é o da tergiversação; 2) O 
PMDB, para evitar ou adiar o confronto de suas contra
dições internas, deixou a realidade de lado, que era a ne-

gociação aberta e pública com o governo, e preferiu a 
masturbação dos grandes shows populares; 3) O PDT só 
luta pela coincidência de mandatos, seja com a prorro
gação de Figue-iredo, seja com Aurf:Irãno ou Tancredo 
no tampão. Na verdade, luta contra as oposições; 4) As 
esquerdas, a começar pelo PT e o PC do B, lutam por um 
candidato único, mas na via látea das diretas. 

Num quadro dominado pela tergiversação, a insegu
rança, a ambiglfidade e o delírio, não esPiinta que Paulo 
Maluf tenha se transformado no centro do debate políti
co brasileiro e se apresente perante a Nação como o úni-, 

- C'o candidato consistente à sucessão· do presidente Fi
gueiredo_, Maluf é o psicopata ~a família, o que obriga os 
Outros inernbros a agirem em função de sua idéia-força. 
Ninguém mais, na família, consegue formular um proje
to de vida própria~ porque o psicopata tornou-se não 
apenas a obsessão de todos, mas a desculpa confortável 
para todos os erros que a famflia comete. 

O Brasil inteiro trabalhava a favor de Maluf, da candi
datura de Maluf, da projeção de Maluf. Sem forças para 
desatarem um projeto próprio de viabilidade política, 
governo e oposições se coinprazein cm criar armadilhas 
para Maluf, com o que reforçam seus músculos, ou um 
envenenar a fonte da sua vitalidade, com o que multipli
cam seus anticorpos. 

Por outro lado, Maluf conseguiu na imprensa os seus 
aliados mais poderosos. Por horror. a Maluf, a reporta
gem política do País começa a brigar com os fatos, 
torcendo-os omitindo - os, desconsiderando - os. Em 
todos os jornais de ontem, foi dado m<iis espaço à reu
nião de Sarney com Aureliano,· dos adoráveis enjeitados, 
do que à abertura da rampã. e dos gabientes do Palácio 
do Planalto a Maluf. 

Concluindo: a menos que o Palácio do Planalto se en
cha de vontade, as oposições de vergonha e a imprensa 
de objetividade, Paulo Maluf acabará chegando à presi

-dência da República sem que o povo entenda como, nem 
por que. Bestificado - como sempre. 

TERMO DE CONVEN!O CELEBRADO ENTRE A 
UNIÃO, ATRAVÉS DA SUPERINTENDENCIA DE 
CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO 
IMOBIL!ÃRIA-SUCAD, COMO GESTORA DO 
FUNDO ROTATIVO HABITACIONAL DE 
BRASIL!A - FRHB, E O SENADO FEDERAL, OB
JET!VANDO A TRASFERENCIA DE RECURSO!) 
DO SENADO FEDERAL, PARA O FUNDO ROTA
TIVO HABITACIONAL DE BRASIL!A - FRHB, 
COMO COTA DE PARTICIPAÇÃO DO REFERIDO 
ÓRGÃO NO MENCIONADA FUNDO ROTATIVO, 
EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO DASP 
N• 3.057 (84. 

A União, por intermédio da Superinteltdência de 
Construção e Administração Imobi!iária-SUCAD, 
como gestora do Fundo Rotativo Habitacional de 
Brasília - FRHB, situada na Esplanada dos Minis
térios, bloco" "C'',- ein Bfasflia-DF, na forma de Decreto 
n9 83.395, de2 de maio de !979, combinado com a Porta
ria DASP-67 /80, neste ato representada pelo seu titular 
Dr. Almeir Pereira de Castro, nos termos da Portaria 
DASP n9 -1.315, de 19 de outubro de 1980, doravante de
nominada SUCAD e o Senado Federal, representado 
pelo seu Diretor-Geral, Dr. Aiman Nogueira da Gama, 
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decidem celebrar Convênio entre si, com base nas se
guintes cláusulas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
Objeto 

O presente Convênio objetiva a transferência de recur
sos do Senado Federal, para o Fundo Rotativo Habita
cional de Brasília - FRHB - como cota de partici
pação do referido Órgão no mencionado fundo Rotati
vo. 

CLÁUSULA SEGUNDA 
Obrigações da SUCAD 

A SUCAD, como representante da União e na quali
dade de gestora do Fundo Rotativo Habitacional de 
Brasí1ia - FRHB, obriga-se a distribuir aos servidores 
do Senado Federal unidades residenciais funcionais, sob 
administração, proporcionais ao valor de sua cota de 
participação n_o FRHB, obedecendo à legislação perti
nente e aos critêrios da SUCAD .. 

CLÁUSULA TERCEIRA 
Valor 

O Valor do presente Convênio fica estipulado em Cr$ 
325.000.000,00 (trezentos e vinte e cinco milhões de cru
zeiros). 

CLÁUSULA QUARTA 
Prazo 

O presente Convênio entrará em vigor a partir da data 
de sua publicação no Diário Oficial da União e vigorará 
por prazo indeterminado. 

CLÁUSULA QUINTA 
Aditamento 

ESte instrumento mediã.nte -ã.~o~do dos convenentes 
poderá ser objeto de aditamento. 

CLÁUSULA SEXTA 
Da Recisio 

O presente Convênio poderá ser rescindido pelo ina
dimplemento de qualquer de suas Cláusulas ou con
dições ou, ainda~ POr riorma legai que o torne impraticá
vel. 

CLÃUSULA SETIMA 
-Foro 

O foro do presente Convênio é o de Brasüia, Distrito 
Federal, com exclusividade. 

E, por assim se declararem justos e acordados assi
nam, os partícipes, o presente instrumento em 6 (seis) 
vias de igual teor, na pessoa de seus representantes le
gais, justamente com as testemunhas. 

Brasília, I 3 de junho de 1984. - Almir Pereira de Cas
tro, Superintendente da SUCAD - Aimanl Nogueira da 
Gama, Diretor-Geral do Senado Federal. 

Testemunhas: _Mo_isés Júlio Pereira, Lulz Carlos Le
mos de Abreu. 
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ANO XXXI~- N• 071 CAPITAL FEDERAL QUARTA-FEIRA, 20 DE JUNHO DE 1984 

CONGRESSO NACIONAL 
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou. nos termos do art. 55,§ I •. da Constituição. e eu, Moacyr Dalla, Presi

dente do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• 24, DE 1984 

Aprova o texto do Decreto-lei n• 2.075, de 20 de dezembro de 1983, que "dispõe sobre o tratamento tributário 
aplicável às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil nos casos de fusões e incorporações, e 
dá outras providências". 

Artigo único. ~aprovado o texto do Decreto-lei n• 2.075, que "dispõe sobre o tratamento tributário aplicável às insti
tuições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil nos casos de fusões e incorporações, e dâ outras providências". 

Senado Federal, 19 de junho de 1984.- Senador Moacyr Dalla, Presidente. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55,§ 1•, da Constituição, e eu, Moacyr Dalla, Presi
dente do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVó N• 25, DE 1984 

Aprova o texto do Decreto-lei n• 2.076, de 20 de dezembro de 1983, que "altera o artigo 16 da Lei Jl9 4.595, de 
31 de dezembro de 1964, com a redação dada pelo art. 1• do Decreto-lei n• 1.638, de 6 de outubro de 1978". 

Artigo único. Ê aprovado o texto do Decreto-lei n• 2.076, de 20 de dezembro de 1983, que "altera o art. 16 da Lei n• 
4.595, de 31 de dezembro de 1964, com a redação dada pelo art. I• do Decreto-lei n• 1.638, de 6 de outubro de 1978". 

Senado Federal, 19 de junho de 1984.- Senador Moacyr Dalla, Presidente. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55,§ I• da Constituição, e eu, Moacyr Dalla, Presi
dente do Senado Federal, promulgo o ~seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• 26, DE 1984 

Aprova o texto do Decreto-lei n• 2.077, de 20 de dezembro de 1983, que "fixa alíquotas do Imposto sobre Ope
rações Relativas à Circulação de Mercadorias (ICM) nos Territórios Federais, e dá outras providências." 

Artigo único. Ê aprovado o texto do Decreto-lei n• 2.077, de 20 de novembro de 1983, que "fixa alíquotas do Imposto 
sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias (ICM) nos Territórios Federais, e dá outras providências". 

Senado Federal, 19 de junho de 1984. - Senador Moacyr Dalla, Presidente. 
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AIMAN GUERRA NOGUEIRA DA GAMA 

Diretor-Geral do Senado Federal 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Junho de l984 

EXPEDIENTE 

CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 

Impresso sob a responsabilidade da Mesa do Senado Federal 
ALOISIO BARBOSA DE SOUZA 

Diretor Executivo 

LUIZ CARLOS DE BASTOS 

Diretor Industrial 

RUDV MAURER 

Diretor Administrativo 

Via Superfície: 

Semestre 
Ano 

ASSINATURAS 

Exemplar Avulso' Cr$ 50,00 
Tiragem: 2.200 exemplares 

CrS 3.000,00 
CrS 6.000,00 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55,§ I' da Constituição, e eu, Moacyr Dalla, Presi
dente do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• 27, DE 1984 

Aprova o Texto do Decreto-lei n• 2.078, de 20 de dezembro de 1983, que "reajusta os valores de vencimentos e pro
ventos dos membros da Magistratura Federal, do Distrito Federal e Territórios e do Tribunal de Contas da União, bem como os 
das pensões, e dá outras providências,,. 

Artigo único. Ê aprovado o texto do Decreto-lei n• 2.078, de 20 de dezembro de 1983, que "reajusta os valores de 
vencimentos e provento_s dQs membros da.Magistratura Federal, do Distritg F_ederal e Territórios e do Tribunal de Contas da 
União, bem como os das pensões, e dá outras providências". 

Senado Federal, J3~dejunh~o de 1984. - Senador Moacyr Palia, Presidente. 

Faço saber que o_C_ongresso Nac:ional aprovou, nos termos do art. 55~§ 19 da Constituição, e eu, Moacyr Dalla, Presi
dente do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• 28, DE 1984 

Aprova o texto do Decreto-lei no 2.082, de 22 de dezembro de 1983, que "reajusta os valores de vencimentos e 
proventos dos servidores da Secretaria do Supremo Tribunal Federal, e dá outras providências". 

Artigo único. Ê aprovado o texto do Decreto-lei n'·2.082, de 22 de dezembro de 1983, que "reajusta os valores de 
vencimentos _c proventos das. _scrvjdor_es da_ Seçr~tati_a __ do Supremo Tribunal Federal. e dá outras providências". 

Senado Federal, 19 de junho de 1984.. - Sen<\llor MQacyr Dalla, Presidente"' 

Faço saber que o Congresso NaCional aprovou, nos termos do art. 55,§ 19 da Constituição. e eu, Moacyr Dalla, Presi
dente do Senado Federal, promulgo o seguinte -

DECRETO LEGISLATIVO N• 29, DE 1984 

Aprova o texto do D~eto-lei n9 2.083, de 22 de dezembro de 1983, que "reajusta os atuais valores de vencimen
tos, saláriOS e proventos dos servidores civis do Distrito Federal, bem como os das pensões, e dá outras providências''. 

Artigo único. Ê aprovirdo o texto do Decreto-lei n' 2.083, de 22 de dezembro de 1983, que "reajusta os atuais valores 
de vencimentos, salários e proventos dos servidores c_iVis do Distrito F:ederal, bem como os das pensões, e dá outras -providên
cias.,. 

Senado Federal, 19 de junho de 1984. - Senador Moacyr Dalla, Presidente. 
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SENADO FEDERAL 

1- ATA DA 96• SESSÃO, EM 19 DE JUNHO 
DE 1984 

1.!- ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1 -Mensagem do Senhor Presidente da Re
pública 

Submetendo ao Senado a escolha de: nome indica
do pura cargo cujo provimento depende de sua prévia 
aquiescência: 

- N~> 102/84 (nll 193(84, na origem), referente à 
escolha do Sr. Raphael de Azevedo Branco para 
exercer o cargo de Ministro do Superior Tribunal 
Militar, na vaga decorrente da aposentadoria do Mi
nistro Almirante-de-Esquadra Octávio José Sampaio 
Fernandes. 

1.2.2 - Pareceres encaminhados à Mesa 

1.2.3- Leitura de projeto 

-Projeto de Lei do Senado n~> l04f84, de autoria 
do Sr. Senador Nelson Carneiro, que acrescérit.ã. dis
positivo à Lei n<:> 3.807, de 26 de agosto de 1960, tra
tando de isentar da contribuição previdenciâria, par
te do empregador, as associações siridicais de traba
lhadores. 

1.2.4- Requerimento 

N11 120/84, de autoria do Sr. Senador Henrique 
Santillo, solicitando, que não seja realizada sessão do 
Senado no dia 21 de junho de 1984, nem haja expe
diente em sua Secretaria, em virtude de neste dia, ser 
comemorado Corpus Christis. Aprovado. 

1.2.5 -Discursos do Expediente 

SENADOR HENRIQUE SANTILLO. por Dele
gw:;ào da Liderança do PMDB- Política Industrial 
de Informática. 

SENADOR NELSON CARNEIRO- Reiterando 
apelo ao Senhor Presidente da República, no sentido 
de que Sua Excelência sancione, sem vetos, o Projeto 
de Lei da Câmara nl' 62/83, que determina o paga
mento de taxa de royalties aos Estados e Territóríos, 
pela extraçào de petróleo em sua plataforma conti
nental. 

SENADOR FÁBIO LUCENA - lnelegibilidade 
de ocupantes de cargos executivos para concorrer ao 
ca.rgo de Presidente da República em eleições díretas, 
caso sejam realizadas em 15 de novembro do corrente 
ano. 

SENADOR JOSE LINS- Homenagem de pesar 
pelo falecimento do jornalista João Ramos. 

1.3- ORDEM DO DIA 

-Projeto de Lei da Câmara nl' 35/84 (n~' 

1.656/83, na Casa de origem) de iniciativa do Senhor 
Presidente da República, que altera dispositivo do 
Decreto-lei nl' 2.848, de 7 de dezembro de 1940 -
Código Penal, e dá outras providências. Aprovado. À 
sanção. 

SUMÁRIO 

-Projeto de Le-i da Câmara n~' 76/84 (n~' 

1.657/83, na Casa de origem) de iniciativa do Senhor 
Presidente da República, que institui a Lei de Exe
cuçUo Penal. Aprovado. À sanção. 

- .;___Projeto de Lei da Câmara n"' 5/81 (n"' 3.035/80, 
na Casa de origem) alterando o art. 111 da Lei nl' 
6.226, de 14 de julho de 1975, que dispõe sobre a con
tugem recíprocu de tempo de Serviço Público Federa! 
e de atividade privada, para efeito de aposentadoria, 
e do.í outrus providências. Votação adiada por falta de 
quorum. 

-Projeto de Leí da Câmara n"' 10/81 (n"' 
1.529/79, na Casa de origem) que dispõe sobre a apo
sentadoria, com proventos int~grais, dos ex
combatentes segurados da Previdência Social. Vo
tação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Lei da Câmara n"' 44/81 (n~' 587j79, 
na Casa de origem), que veda aos veículos de comu
nicação de massa (rádio, televisão, cinema, jornais, 
revistas, cartazes, anuários ou qualquer outro tipo de 
publie<tçào) aceitar a autorização ou a veiculação de 
anúncios e de comerciais que não :Sejam negociados, 
produzidos, criados,.filmados, gravados, copiados
imagem e som - por profissionais e empresas brasi
leiras. Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Lei da Câmara n~' 53/77 (n9 22.7/75, 
na Casa de origem), que dispõe sobre condições a ob-
servar na- renovação de contratos de atletas profissio
mlis, e dá outras providências. Votação adiada por 
falta de quorum. 

--:Projeto de Lei da Câmara ns> 65(79 (n"' 
4.257 j77, na Casa de origem) que autoriza a alie
nação de imóveis residenciais da Rede Ferroviária 
Federal a seus ocupantes. Vota~ão adiada por falta de 
guorum. 

-Requerimento n~' 784/83, de autoria do Sr. Se
nador Henrique Santillo, solicitando, a criação de 
uma comissão especial mista, composta de II sena
dores e Jl deputados, para, no prazo de 120 dias, 
com a colaboração das entidades mais representati
vas da sociedade civil, discutir e apresentar soluções 
para_ a crise ecqnômico-financeira do PaíS~ Votação 
adiada por f~lta de quorum. 

-Requerimento Oí' 104/84, dos Senadores Nelson 
Carneiro e Humberto Lucena, solicitando urgência 
para o Projeto de Lei do.Senado n"' 290/83, de auto

- ria do Senador Nelson Carneiro, que revoga a Lei n~' 
7.138, de 7 de novembro de 1983. Votação adiada por 
falta de quorum. 

-Requerimento n~' 840/83, de autoria do Senador 
Humberto Lucena, propondo a inserção em Ata, de 
um voto de aplauso aos termos da Carta com que o 
ex-Ministro Hêlio Beltrão se demitiu, e um voto de 
louvor pela sua eficiente gestão nos Ministêrios da 
Previdência e Assistência Social e Extraordinário 
para Desburocratização. Votação adiada por falta de 
quorum. 

- Projeto de Lei da Câmara n~' 79/79 (n_l' 
1.511 j75, mi Casa de origem) que acrescenta pará
grafo ao art. 5í> da Lei n~' 3.807, de 26 de agosto de 
1960, que dispõe sobre a Lei O~gâTdci. da Previdência 
Social, alterada pela Lei n~' 5.890, de 8 de junho de 
1973. (Apreciação preliminar da juridicidade.) Vo
tação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Lei do Senado n~' 145/81, de autoria 
do Senador Nelson Carneiro, que atribui às Secreta-

ri~s de Agricultura dos Estados, dos Territórios e do 
Distrito -F-ederal a competência exclusiva para fixar 
as quotas de farelo de trigo cabentes a cada produtor 
rurul. Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Lei do Senado ní' 76/83, que acres
centa dispositivo à Lei ní' 5.107, de 13 de setembro de 
1966, visando restabelecer o privilégio da iiideiü
zação dobrada ao trabalhador que conta mais de lO 
anos de serviço e ê despedido sem justa causa. Vo
tação adiada por falta de quorum. 

1.4- DISCURSOS APÓS A ORDEM DO DIA 

SENADOR ALMIR PINTO - Considerações 
sobre as âreas irrigadas no Estado do Ceará. 

SENADOR ITAMAR FRANCO - Posiciona
mento de S. Ex' com relação a data do dia 27, apra
zada para votação da Proposta de Emenda à Consti
tuição ní' lif84. 

SENADOR NELSON CARNEIRO -Apelo em 
favor da criação da 2• Junta de Conciliação e Julga
mento da Justiça do Trabalho, na cidade de São 
Gonçalo - RJ. 

SENADOR ITAMAR FRANCO - Carta da 
União Nacional dos Servidores Públicos, Sub
Dirctoria de Juiz de Fora, em defesa do atendimento, 
pof parte do Governo Federal, das reivindicações do 
funcionalismo da União. 

SENADOR GASTÀO MOLLER - Necrológio 
do ex-Deputado Leõnidas Pereira Mendes. 

SENADOR LOURIVALBAPTISTA -Eficiência 
da Administração do Coronel Edwaldo Cardoso 
Botto e Barros, à frente da Empresa de Correios e Te
légrafos. 

1.5- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA 
DA PRÓXIMA SESSÃO. ENCERRAMENTO. 

2 ~-DISCURSOS PROFERIDOS EM SESSÃO 
ANTERIOR 

Do Sr. Itamar Franco, pronunciado na sessão de 
18-6·84. 

Do Sr. Henrique Santillo, pronunciado na sessão 
de 18-6-84. 

Do Sr. Humberto Lucena, pronunciado na sessão 
de 18-6-84. 

3-ATOS DO PRESIDENTE 

NP 35, de I984. (Republicação.) 
N' 38, de 1984 

4-ATAS DE COMISSÕES 

5- MESA DIRETORA 

6- LIDERES E VI CE-LIDERES DE PARTI· 
DOS 

7- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PER
MANENTES 
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Ata da 96~ Sessão, em 19 de Junho de 1984 
2~Sessão Legislativa Ordinária, da 47~ Legislatura 

Presidência dos Srs. Moacyr Dalla e Lenoir Vargas 

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRE
SENTES OS SRS. SENADORES: 

Jorge Kalume- Márlõ Maia- Eunice Michiles
Fábio Lucena- Raimundo Parente- Odacjr Soares
Aloysio Chaves- Gabriel Hermes~ HéliQ Gueiros
Alexandre Costa- João Castelo- José.Sarney ~ Al
berto Silva - Helvídio Nunes- João Lobo -_Almir 
Pinto_:...- José Uns- Martins Filho- Humbc:rto Luce
na - Marcondel> Gadelha - Aderbal Jurema - Cid 
Sampaio- Luiz Cavalcante- Passos Pôrto -.Loman
to Júnior - Luiz Viana -_José Ignãcio Ferreira -
Moaç_yr Datla- Nelson Carneiro-. Itamar Franco-:
Murilo Badaró - Benedito Ferreira - Henrique San
tillo- Gastão Müller- José Fragelli- Saldanha Der
zi - Affonso Camargo- Lenoir VargUS _;:_ Pedro Si
mon - Octavio Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - A lista de 
presença acusa o comparecimento de 40 Srs. Senadores. 
Havendo número regimental, declarO aberta a sessão. 

Sob a proteçào de Deus iniCiamOs ilosi;Os trabalhos: 
O Sr. 19-Secretário procederá à leitura do Expediente. 

f: lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

MENSAGEM 

Do Senhor Presidente da República, submetendo ao Se
nado a escolha de nome indicado para o cargo cujo provi
mento depende de sua prévia aquiescência: 

MENSAGEM N' 102, DE 1984 
(N9 193/84, na origem) 

E.x.celentíssimos Senhores Membros do Senado_Fede
ral; 

Nos termos dos artigos 42, item III, e 128 da Consti
tuição, tenho a honra de submeter à conside_ração dos 
Egrégio Senado Federal o nome do Almirante-de
Esquadra Raphaef de Azevedo Branco para exercer o 
cargo de Ministro do Superior Tribunal Militar, na vaga 
decorrente da aposentadoria do Ministro Almirante-de
Esquadra Octávio José Sampaio Fernandes. 

Os méritos do Almirante--de-Esquadra Raphael de 
Azevedo Branco, que me induziram a escolhê-lo para o 
desempenho desse elevado cargo, constam do anexo 
Curriculum Vitae. 

Brasília, 19 de junho de 1984. - João Figueiredo. 

CURRICI)LUM VITAE 

L DADOS BIOGRÂFICOS 

Nome: Raphael de Azevedo Branco 
Posto: Almirante-de--Esquadra 
Cargo Atual: Chefe do Estado-Maior da Armada 
Data de Nascimento: 24-10-1924 no Rio de Ja_n~irO 

-RJ 
Filiação: Luiz de Azevedo Branco e Nathália Lima 

de Azevedo Branco 

Estado Civil: Casado 
Nome da Esposa: Linda de Azevedo Branco 
Nome dos Filhos: Vera Lúcia de Azevedo Branco, 

Sérgio de Azevedo Branco, 
Raphaeta de Azevedo_ Branco, 
Roberto de Arruda Sparano, 

2. PROMOC0ES 
Praça de Aspirante , .... , ·-·-· .. , 
Guarda-Marinha .... _., ·~···· 
~egundo-Tenente ................... . 
Primeiro-Tenente ................... . 

2-5·1941 
1'-2-1945 
24·8-1945 
5-9-1946 

Capitão-Tenente ..... ,- .......... ,... 22-3-1952 
Capitão-de-Corveta . . . . . . . . . . . . . . . . • 28-9-1955 
Capitão-de-Fragata- ................. -... 2-4-t962 
Capitão-de-Mar-e--Guerra 29-9-1966 
Contra-Almirante . . . . . . . . . .. . 31-7-1973 
Vice-Almirante 
~!_mirante-de-Esquadra .... 

3. CURSOS 

31-3-t977 
25-11-1981 

Curso Preliminar de Comando da Escola de Guerra 
Naval 

Curso de Comando e Estado-Maior da Escola de 
Guerra Naval 

Curso Superior de Comundo da Escola de Guerra Na
val 

4. MEDALHAS E CONDECORAÇ0ES 

Medalha de Guerra com duas Estrelas 
Med:.llha da Força Naval do Nordeste 
Medalha da Ordem do Mérito Naval no Grau de Grà

Cruz 
Med<Jlha da Ordem do Mérito Militar no Grau de 

Grande Oficial 
Medalha da Ordem do Mérito Aeronáutico no Gr<tu 

de Grande Oficial 
Admitido no Quadro Suplementar da Ordem do Rio 

Branco 
Med<1lha da Ordem do _Mérito Judiciário Militar n_o 

Grau de Grã-Cruz 
Med<1lha Militar de Platina 
Medalha do Mérito Tamandaré 
Medalha do Pacificador 
Medalha do Mérito Santos Dumont 
Medalha "Mérito Marinheiro" 
Medalha Humanitária i' Classe 
Medalha do Mérito da Força lnteramericana da Paz 
Medalha de Louvor do Exército dos Estados Unidos 

(USA) 
Medalha do Mérito Militar de Portugal - 1 ~ Classe 

5, C'OMISSOES 

Comando da Força Naval do Nordeste,_ !9-2-1945 a 
22'2·1945 

Comando do Contratorpedeiro de Escolta "Beneven
te"; 22-2-1945 a 17~7-1950 

Centro de Instrução "Almirante Wandenkolk", 21-7-
1950 a 3-5-1952 

Curso de Máquinas para Oficiais, 5-5-1952 a 19-10-
1952 

Diretoria de Engenharia Naval, 5-12-1952 a 6-4-1953 
NE .. Duque de Caxias", 6-4-1953 a 5-3-1955 
Escola Naval, 5-3-1955 a 16-11-1955 
Comissão de Construção da Base Naval de Recife, 16-

5-1955 a 31-5-1957 
Comissão de Fiscalização de Construção Naval no Ja

pão, 27-7-1957 a 15-3-19.58 
NHi ··canopus", 15-3-1958 a 5-5-1959 
Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro, 5-5-1959 a 12-

11-1962 
Comando-em-Chefe da Esquadra, 12-11-1962 a Jl-12-

1963 
Escola de Guerra Naval, 12-12-1963 a 30-4-1964 

E~tado-Maior da Armada, 20-5-1964 a 4-1-1965 
Cruzad.or "Barroso", 4-1-1965 a 20-5-1965 
FOrça lnteramericana de Paz 21-5-1965 a 9-2-1966 
Gabinete do Ministro da Marinh<l:, 9-·2-1966 a 24-2-

1967-
Base Naval de Salvador, 1º-3-1967 a l~'-7-1970 

Base Naval de Aratú, 1º-7-1970 a 26-8-1970 
NAcL "Minas Geruis" 2-9-1970 a 29-4-1972 
Estado-Maior da Armada, 31-8-1972 a 2-12-1974 
Adido Naval em Washington e_Ottuwa, 19-l-1975 a 

20·3·1977 
DirCtoría de Armamento e Comunicações da Mari

nha. 28-3-1977 a 20-tl-1980 
Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro, 28-11-1980 a 

18-12·1981 
Diretoria Geral do Muterial da Marinha, 29-12-1981 a 

11-4·1984 
Estudo-Maior da Armada, 23-J-1984 

6. PRINCIPAIS FUNÇ0ES 
Chefe de Mâquinas do Contratorpedeiro de Escolta 

... Benevente" 
Chefe de Máquinas do Nlii "Canopus:" 
Superintendente de Navios do Arsenal de Marinha do 

Rio de Janeiro 
Chefe_ _da Divisão de Reparos Navais do Arsenal de 

Marinha do Rio de Janeiro 
Ofidal de Logística do Estado-Maior do Comando

em-Chefe da Esquadra 
Oficial de Reparos do Comando-em-Chefe da Esqua

dra 
AdjutJto da Divisão de Organização do Material do 

Estado-Maior da Armada 
Imediato do Cruzador "Barroso" 
Ofkial de Estado-Maior da Força Interamericana na 

Repúblicu Dominicana 
Oficial de Gabinete do Ministro da Marinha 
Diretor do Serviço de Relações Públicas da Marinha 
Comandante_ da Base Naval de Salvador 
Comandante da Base Naval de Aratú 
Comandante do NAeL "Minas Gerais" 
Relator da Subchefia de Planejamento Administrativo 

do Estud_o-Maior 
Representante da Marinha no Conselho Nacional do 

Petróleo 
Subchefe de Planejamento Administrativo do Estado

Maior du Armada 
Delegado do Brasil na Junta lnteramericana de Defesa 
Adido Naval às Embaixadas do Brasil em Washington 

e em Ouawa 
Diretor de Armamento e Comunicaçõe.~ da Marinha 
Diretor do Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro 
Diretor-Geral do Material da Marinha 
Chefe do Estado-Maior da Armada 

( Ã Comissão de Constituição e Justiça.) 

PARECERES 
PARECER N' 308, DE 1984 

Da Comissão de Constituição e- Justiça, sobre o 
Projeto dC Lei do Senado n"' 171, de 1'982, que "insti
tui zona franca na cidade de Cruzeiro do Sul, no Esta~ 
do do Acre, pelo prazo que especifica, e dá outras pro
vfdências". 

Relator: Senador Passos Pôrto 
De iniciativa do eminente Senador Jorge Kalume, visa 

o Projeto de lei em epigrafe instituir no Município de 
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Cruzeiro do Sul, no Estado do Acre, zona franca, visan
do o soerguimcnto sócio-econômico daquela longínqua 
região amazónica._ 

A idéia é criar uma zona franca nos mesmos moldes da 
que, há muitos anos e com sucesso, funciona na cidade 
de Manaus, capital do Estado do Amazonas. Aliás, a 
identidade de objetivos se constata quando, no art. J9 do 
Projeto está explícito que a zona franca ora proposta tem 
objetivos, finalidades, franquias e regime de execução 
idênticos aos previstos no Decreto-lei n9 288, de 28 de fe
vereiro de 1967. 

Truta-se, portanto, de uma Proposição bastante sucin
ra e que reporta-se, em todos os seus aspectos de opera
cionalidade, aos dispositivos do referido Decreto-lei n<> 
288. Isto implica em lembrar que uma zonã"franca enVol
ve a adoção de medidas organizacionais capazes de dotar 
todo um complexo de infra-estrutura, inclusive c9m a 
existência de uma entidade administradora do empreen
dimento_. 

Se é assim, parece-nos que essa iniciativa, por envolver 
matéria financeira, pois seria impossível instalar uma 
zona franca na cidade de Cruzeiro do Sul, no Estado do 
Acre, sem gastos consideráveis, é- de competência exclu
siva do Presidente da República. A União, por intermé
dio do Congresso Nacional é quem deve legislar sobre a 
matéria, mas, a iniciativa caberá sempre ao Chefe da 
Nação . .t o que a respeito dispõe o art. 57, inc;:iso I da 
Constituiçlio Federal, verbis: 

"Art. 57. É da competência exclusiva do Presi
dente da República a iniciativa de leis que: 

I- disponhain sobre matéria financeira." 

A matéria finailceira CStá, como frisamos, nos dispên
dios a serem feitos com a instalação estrutural da z_o-rra 
franca e nào com a criação desta propriamente dita. De 
qualquer sorte, porém, deságua o problema sempre em 
matéria financeira, daí nosso entendimento de que veda 
a Carta Magna que a iniciativa seja parlamentar. 

No ~so da zona franca de Manaus, como sabemos, é 
administrada pela Superintendência da Zona Franca de 
Mamr.us (SUFRAMA) autarquia vinculada ao Minis
tério do Interior. Eis a vinculação ao Poder Público
Administração Federal e, portanto aos ditames financei
ros constitucionais de que falamos linhas atrás. 

Saliente-se ser louvável a iniciativa do ilustre Senador 
Jorge Kalume, na medida em que aponta com os êxitOs 
alcançados pela zona franca de Manaus e propugna pela 
criação de uma zona idêntica para a cidade de Cruzeiro 
do Sul, situada no interior do Estado do Acre, que, pelas 
suas características e localização, entendemos caber uma 
iniciativa desse porte. 

Nesse sentido, deve ser a iniciativa observada pelo Po
der Executivo, quem sabe, certamente, com todo um tra
balho a ser realizado pelo ilustre autor da Pr_oposíção em 
exame. com a finalidade de ser conseguido seu intento. 

Frente, pois, ao exposto, nosso voto ê pela rejeição do 
projeto de lei em exame, pela sua inconstitucionalidade, 
embora haja justeza na iniciativa. 

Sala das Comissões. 13 de junho de 1984.- Murilo 
Badaró, Presidente- Passos Pôrto, Relator- Octávio 
Cardoso- Carlos Chiarelli -José lgnáclo F~rreira
Hélio Gueiros - Odacir Soares --Martins Filho. 

PARECERES N•s 309 E 310, DE 1984 

Sobre o Projeto de Lei do Senado n'? 58, de 1983, 
que "dispõe sobre a cobrança de multa pelas conces
sionárias de serviço público". 

PARECER N• 309, DE 1984. 
(Da Comissilo de Constituição e Justiça) 

Relator: Senador Martins Filho. 
O projeto sob exame, de autoria do ilustre Senador 

M urilo Badaró, dispõe que "'os órgãos da administração 
centralizada e descentralizada e as empresas concessio-
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núrias, federais, estaduais e municípios, fornecedores de 
serviços públicos de água, luz, gás, telefone e assemelha
dos niio poderão cominar multa por atraso de pagamen
to em percentuais superiores ao da taxa de reajuste da 
OR TN do mês, devendo a incidência dela ser proporcio
nal aos dias de atraso". (art. !<>) 

2. Na justificação, argúi o autor: .. constitui o maior 
contmsenso, sem falar no prejuízo do consumidor, a 
c_obrança uniforme de multas por parte dos órgão e con
cessionárias de serviços públicos. Assim quem tiver atra
sado um _d_ia paga a mesma multa que aquele que atrasar 
um mês. t evidente que a multa, penalidade que ê, tem 

_ de guardar proporção com a inflação cometida". 
3. Embora seja de competência dos municí:PioS-ôrS:ã

nizar os serviços públicos locais (art. 15, Il, -b da Constí
tuição), compete à União legislar sobre produção e con
sumo (art. 89, XVII, "d"), por um lado, e, por outro, 
sobre águas, telecomunicações, serviço postal e energia 
(art. 8<>, XVJI, i). No caso, trata-se de norma instituenda 
do caníter admir}istrativo; visando à defesa do consumi
dor. Não há, sob esse prisma, objeções ao projeto, que 
também Dào versa matéria reservada quanto à iniciativa 
n(:!m fere princ;iPios constitucionajs. 

'6projeto ê, pois, consdtUcional, nada apresenta digno 
de ~eparo,_igualmente, sob os aspectos jurídico, regimen
tai e de técnica legislativa. 

Quanto ao mérito (art. 100, item I, nY 6 do Regimento 
Interno), a proposição é muito oportuna, pois tanto ór
gãos das administrações cel1tralizadas quanto da admi
nistração indireta das três esferas (federal, estadual, mu-

-niCipal) cobram multas por atraso sem referencial ade
quado de limite e sem a necessária proporção entre o nú
mero de dias de atraso e a multa respectiva. Ora, ê de 
todo indispensável que tais sanções, para serem razoá
veis e justas, têm de obedecer a limites racionais e prees
tabelecidos e manter proporção com a duração da mora. 
Por outras palavras, as multas têm de ser calculadas pro
porcionalmente, dia a dia, por faixa de período de atra
so. 

Nesse sentido, o pro}ito, fixando parâmetro para tais 
cálculos e impondo a proporcionalidade, vem, em boa 
hora, coibir abUsos e racionalizar a sistemáttca da comi
nação e cobrança das sanções administrativas do setor 
dos serviços públicos. 

~- Ante o exposto, opinamos pela aprovação do pro
jeto, por constitucinal, jurídico, regimental, de boa técni
ca legislativa e, no mérito, oportuno e conveniente. 

Sala das Comissões, 24 de agosto de 1983.- Murilo 
Badar6, Presidente- Martins Filho, Relator- José lg
nácio - Hêlio Gueiros - Passos Pôrto - Alfredo Cam

. põS - José Frageili - Guilherme Palmeira - Aderbal 
Jurema. 

PARECER N9 310, DE 1984 
(Da Comissão de Finanças) 

Relator: Senador Roberto Campos 
Sob exame nesta Comissão de Finanças, o Projeto de 

Lei do SenadO n~' 58, de 1983 que dispõe sobre a 
cobrança· de multa pelus concessionárias de serviço 
público. 

A proposiÇãO-{de aU'úu=ia do ilustre Senador Murilo 
Badaró; que assim a justifica: 

"Constituí o maior contra-senso, sem falar no 
prejuízo do consumidor, a cobrança uniforme de 
multas por parte dos órgãos e concessionárias-de 
serviços públicos. Assim, quem tiver atrasado um 
dia paga a mesma multa que aquele que atrasar um 
mês. É evidente que a multa, penalidade que é, tem 
de guardar proporção com a infração cometida." 

Outrossim, argúi o autor que todos os órgãos e con~ 
cessionúrias de serviços públicos de qualquer das três es~ 
feras --federal, estadual e municipal - só poderão 
cobrar muitas de rio máximo em percentuais idênticos ao 
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da taxa de variação da ORTN do mês, com cálculo 
diário, de modo a que se observe o principio de propor
cionalidade da incidência da sanção pecuniária. 

Tramitando no Senado Federal, o projeto obteve pa
recer favorável da Comissão de Constituição e Justiça, 
por sua constitucionalidade e juridicídade. 

Quanto ao aspecto financeiro, julgamos oportuno e 
válida a medida proposta no projeto, isto é, o estabeleci
mento de um referencial adequado (no caso, taxa deva
riaçlio da OR TN no mês), para cominação da multa e 
sua proporcionalidade entre o número de dias de atraso 
e a respectiva multa .a ser cobrada do usuário. 

Assim sendo,_ é de toc;lo conveniente que tais sanções 
obedeçam a limites racionais e preestabelecidos e mante
nham proporção com a duração da mora, ou seja, as 
multas têm de_ ser calculadas proporcionalmente, dia a 
dia, por faixa de período de atraso. 

Neste sentido, ao fixar parâmetro para tais cálculos e 
impondo a proporcionalidade, a proposição em tela vem 
atender por eqllidade, não-somente os usuários, como 
também as empresas que prestam serviços públicos, visto 
que, no sistema ora vigente, o percentual de multa cobra
do por um dia de atraso de pagamento prevalece para 
um mês. 

Ante o exposto, opinamos pela aprovação do projeto. 
Sala da Comissão, 14 de junho de 1984. -JoséLins, 

Presidente, em exercício -Roberto Campos, Relator
Saldanha Derzi - Albano Franco - Severo Gomes -
Juthay Magalhães- Almir Pinto- João Lúcio- Octá
vio Cardoso - Passos Pôrto. 

PARECER N• 3II, DE 1984 

Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o 
Projeto de Lei do Senado n<> 261, de 1981, que '~altera 
o art. 37, da Lei n~" 3.807, de ::Z6 de agosto de 1960 -
Lei Orgânica da Previdência Social". 

ReJa to r: Senador Passos Pôrto 

O Projeto sob exame. de iniciativa do ilustre Senador 
Jorge Kalume, aumenta de 50% (cinqUenta por cento) 
para 75% (setenta e cinco por cento) da aposentadoria o 
valor da parcela familiar da pensão a dependentes do se
gurado falecido, enquanto reduz de 10% (dez por cento) 
para 5% {cinco por cento) o valor da parcela por depen
dente. 

2. Na Justificação, esclarece o Autor que o Projeto 
pretende evitar .que seja privilegiado, no rateio da pen
são, o segurado que tenha deixado vários dependentes, 
em detrimento do que tenha deixado menos de 5 (cinco). 

3. Volta o Projeto a esta Comissão, em virtude do 
Requerimento n<> 634, de 1983, de reexame da matéria. 

Entendemos que deva ser mantido o Parecer destaCo
missão, de 2 de dezembro de 1981, sendo Relator o ilus
tre Senador Moacyr Dalla, no sentido da constituciona
lidade e juridicidade da Proposição. 

Como ali foi ponderado, aumentando de 50% (cin
qUenta por cento) para 75% (setenta e cinco por cento) 
do valor da aposentadoria a parcela familiar da pensão, 
enquanto reduz de lO% (dez por cento) para 5% (cinco 
por cento) o valor da parcela por dependente até 5 (cin
co), o Projeto não proVoca majoração do beneficio glo
bal, que poderá atingir, no máximo, 100% (cem por cen
to) daquele valor, compatibilizando-se, dessarte, com o 
disposto no parágrafo único do art. 165 da Constituição. 

Quanto ao art. 57, item 1, da Lei Maior, não nos pare
ce constituir obstáculo ao Projeto, já que, na lição de 
Pontes de Miranda, não se pode confundir o campo da 
matéria financeira ~·stricto sen.su"- reservado pelo cita
d_o preceito constitucional à iniciativa exclusiva do Presi
dente da República- com o campo de Direito Financei
ro (que inclui o Tributário e, pois a parafiscalidade), es
te, aberto à regra geral da iniciativa concorrente (Miran
da, Pontes de. "Comentários à Constituição de 1967, ct 
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Emenda n9 I, de 1969", 2~ ed., S. Paulo, R. dos Tribu
nais, T. III, págs. 164-!65). 

Nem se pode, a teor dosarts. 57, item II,-e65 da Cons
tituição Federal, alegar contra ó Projeto aumento da 
despesa pública, pois esse conceito, especialmente em se 
tratando de interpretação de norma restritiva da Carta 
Magna, só se pode entender restritivamente, e, conio tal, 
aplicâvel, apenas, às despesas da adminisfraçàQ _di_reta. e 
não à:s da indireta. 

4. Ante o exposto, ratificando o pronunciamento an
terior deste Orgão Técnico, concluímos pela c-ori.S"tifUclõ-= 
na.lidade e jurídicidade do Projeto. 

Sala das Comissões, 13 de junho de 1984.- Murilo 
Badaró, Presidente - Passos Pôrto, Relator -Octávio 
Cardoso - Carlos Chiarelü - José Ignácio Ferreira -
Hélio Gueiros - Odacir Soares - Martins Filho. 

PARECER N• 312, DE 1984 

Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o 
Projeto de Lei da Câmara n9 215, de 1983 (n9 553-B, 
de 1983, na origem), que '~altera o artigo ]9 e seu§ ]9 
da Lei n9 4.717, de 29 de junho de 1965, para ampliar 
as hipóteses do cabimento de açio popular e de legiti
mação para propô-la". 

Relator: Senador Odacir Soares 

O Projeto sob exJ:tme, originá iii) da Câmara dos Depu
tados, de autoria do ilustre Deputado Lúcio A1cântara, 
introduz alteração na Lei n"' 4.717 (65; impliando as hi
póteses de cabimento da ação popular e de legitimáçãd · 
para propô-la. 

2.- N_a justifiCação, lembra o Autor que "a ação po
pular é dos mais importantes instrumentos da sociedade 
para a defesa de interesses transcendentes". Quanto à 
primeira das modificações - a extensão da legitimação 
para propô-la a pessoas jurídicas sem fins lucrativos -
pondera: "É que, sendo legitimado para ação popular 
apenas o cidadão, como ocorre atualmente, este fica ex
posto, em seu isolamento, aos riscos e represálias ineren_~ 
tes à impugnação pública de uma conduta atribuída a 
pessoas situadas em posições de poder ... Quando menos, 
o simples temor de eventuais reações desta ordem coarta 
ou desestimula ações que seriam propostas em benefício 
da coletividade se não fora pelo receio de exposição a um 
confronto no qual se antagonizam pessoas em situações 
muito desiguais ... De outra parte, o simples cidadão <;a
rece, freqilentemente, de meios hábeis (materiais, técni
cos ou informativos) Cjue capacitem para mais ampla
mente dar efetiva realização ao propósito que animou á 
instituição da ação popular." 

2.1. Sobr_e a _menção explfcita a fundações instituídas 
pelo Poder Público ou por entidade de sua adminis
tração indireta, argúi-se: .. Além disso, com o incremen
to, entre nós, de fundações instituídas por entidades 
públicas ou da Administração indireta, bem com_o a pro
liferação das chamadas sociedades de economia mista de 
segunda e terceira geração - isto é, geradas por outras 
sociedades de duvidoso t;nquadramento tipológico ...:...
tornou-se imperativo ampliar ou, quando menos, eluci
dar de modo mais completo o rol das entidades contra as 
quais pode ser proposta ação popular. Daí a necessidade 
de fazer-se, como const.a no projeto, remissão a fun
dações instituídas pelo Poder Público ou por entidades 
da Administração indireta_."_" 

2.2. Noutro passo, após salientar a referência expr~
sa- que o_Projeto introduz- aos Territórios Federais, 
assim explica o Autor_a ampliação da noção de Patrimó
nio público: " ... Onde se pretende inovação de grande al
cance é na inclusão de outros valores sociais altamente 
prezáveis e que não estão referidos no texto atual da lei, 
embora caibam também, confortavelmente, dentro do 
conceito de patrimônio público. São valor!!S __ que inte
gram o patrimônio jurídico-cultural do povo brasileiro, 
como, por exemplo, o respeito à integridade física e mo-
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ral do de tento, a inviolabilidade do sigilo de correspon
dência, a liberd<!de na publicação de livros e períodicos, 
o direito a salário capaz de atender às necessidades nor
mais de um trabalh.:~.dor com sua família e outros ... " 

3. Em sua tramitação pela Câmara dos Deputados, 
fo_i o Projeto aprecia~o pela douta Comis~ão de Consti
tuição e Justiça, que o considerou constitucional, jurídi
co e de boa técníca legislativa, além de, no mérito, opor· 
tuna e conveniente. Em assim sendo, à luz dos preceitos 
regimentais, resta-nos, tão-somente, examinar-lhe o 
mérito. -

Pela longa transcrição de tópicos capitais da bem 
lançada fundamentação, pretendemos jâ, encampando
a, assumir·lhe a argumentação. 

O Projeto disciplina de forma mais completa o institu
to da açào popular, distinguindo-se por seu evidente in
teresse público, o que recomenda seu acolhimento. 

4. Ante o exposto, opinamos pela aprovação da Pro
posição, por oportuna e conveniente, com a emenda n<? 
1-CCJ, proposta pelo Sr. Senador Hélio Gueiros e aco
lhida pela Comissão. 

SuJa das Comissões, I3 de junho de 1984.- Murilo 
Badaró, Presidente- Odacir Soares, Relator- HéJio 
Gueiros- José lgnácio Ferreira- Passos Pôrto- Oc
távio Cardoso - Carlos Cbiarelli - Martins Filho. 

EMENDA N• 1-CCJ 

No artigo J9 da Lei n9 4.717/65, a que se refere o arti
go J9 do projeto, suprimam-se as expressões:" ... de fins 
não lucrativos ... ". 

Sala das Comissões., I3 de junho de 1984. - Senador 
Hélio Cueiros. 

PARECER N• 313, DE 1984 

Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o 
Projeto de Lei da Câmara n9 24, de 1984 (n9 1.319, de 
1983, na Câmara dos Deputados), que "dá nova re
dação ao artigo 15 do Decreto-lei n9 411, de 8 de ja
neiro de 1969, que udispõe sobre a administração dos 
Territórios Federais, a organização dos seus Municí
pios, e dá outras providências". 

Relator: Senador Martins Filho 

O Projeto sob exame, de autoria do ilustre Deputado 
Mozarildo Cavalcanti, altera a redação do artigo 15 do 
Decreto-lei n9 41 J, de 1969, com o objetivo de estabele
cer a participação das bancadas de Deputados Federais 
dos Territórios, na escólha- dOs govern?dores daquelas 
unidades da Federação. Assim, o no_I'll:e que o Presidente 
da República submeta à apreciação dÕ -senãdo, para o 
governo de cada TerritóTio Federal, deverá resultar da 
escolha que fizer o Ministro do Interior dentre aqueles 
nomes indicados em lista tríplice, elaborada pelos repre
sentantes do respectivo Território n-ã Cârriara dofDepu
tados. 

A matéria, no mérito, é de relevante interesse para os 
Territórios, porquanto defere à classe política larga par
cela na responsabilidade pelo bom desempenho de suas 
administrações, ao mesmo tempo em que tal responsabi
lidade é, em si, uma deferência à representação popular e 
aos partidos. Dessa forma é satisfeita aquela "falta de 
participação efetiva dos que lá vivem na gerência dos 
seus destinos", conforme reclama o Autor do projeto na 
sua justificação. 

Diante do exposto e como inexistem óbices quanto ao 
aspecto jurídico-constitudonal, o nosso Parecer é pela 
aprovação do projeto, quanto ao mérito. 

Sal<! da Comissão, 13 de junho de 1984 . .....: Murilo Ba
daró, Presidente - Martins Filho, Relator - Octávio 
Cardoso - Passos Pôrto - José Ignáclo Ferreira -
Hélio Gueiros - Carlos Chiarelli - Odacir Soares. 

Junho de 1984 

PARECERES N•S 314, 315 E 316, DE 1984 

Sobre o Projeto de Leida Câmara, n9 147, de 1983 
(Projeto de Lei n9 4.808-B, de 1981, na Casa de ori
gem), que "modifica os§§ 39 e 49 do art. ]9 da Lei n9 
4.937, de 18 de março de 1966, para assegurar aos 
Deputados e Senadores a averbação, mediante indeni
zação ao Instituto de Previdência dos Congressistas 
- IPC, do tempo correspondente a um mandato le
gislativo estadual ou municipal". 

PARECER N• 314, DE 1984 
(Da Comissão Diretora) 

Relator: Senador Lenoir Vargas 

De autoria do nobre Deputado Octávio Torrecila, o 
projeto de lei sob nosso exame altera o§ 39 do art. 19, da 
Lei n9 4.937, de 1966, assegurando, a requerimento do 
pa.rla.men ta. r, o cômputo, para todbs os efeitos legais, do 
tempo de mandato de Deputado estadual ou Vereador, 
até 0- máXlmo de oito anos, desde que recolhidas as res
pectivt~s ·contribuições, prescrevendo o direito no prazo 
de seis meses. 

Na justificUção, salienta o ilustre autor que "se o con
gressista exercente de mandato anterior de Deputado Es
tadual pode contar esse tempo para todos os efeitos le
gais, inclusive aposentadoria, com igual razão deve ser 
beneficiado o parlamentar ou ex-parlamentar que exer
_ce!-!_~ ~~~i!=f~de, quase sempre à custa de enormes sacrifi
cios e Us_ vezes_ sem qualquer espécie de remuneraÇão". 

A proposição mereceu pareceres favoráveis das Co
missões, aprovado o substitutivo da Comissão de Cons
tituição e Justiça pela Comissão de Serviço Público. 

Preliminarmente, embora não atinja, diretamente, ne
nhum mandamento constitucional, a proposição refoge 
ii técnica jurídica, configurando o "bis in eadem", uma 
vez que a matéria de que trata já figura em texto legal vi
gente; pois o parágrafo único do an. 27 da Lei n9 7.087 
de 1982,já manda averbar, no IPC, o mandato estadual 
ou municipal anteriormente exercido pelo Deputado ou 
Senador. 

Como se verifica, no particular, a Lei n9 4.937, de 
1966, já foi revogada por aquele texto legal em vigor, 
ocioso aprovar-se nova lei revigorando preceito não re
vogado. 

Diante do exposto, elogiável, quanto ao mérito, a pro
posição, somos, na preliminar, pela sua rejeição, pordes
necessária, ao pretender regular matéria jurídica nos pre
cisos termos em que já se acha regulamentada. 

Sala das Comissões, 6 de dezembro de 1983.- Moa
cyr Dalla, Presidente- Lenoir Vargas, Relator- Hen
rique Santillo - Milton Cabral - Raimundo Parente -
Martins Filho - Almir Pinto. 

PARECER N• 315, DE 1984 
(Da Comissão de Legislação Social) 

Relator: Senador Jutahy Magalhães 

Subscrito pelo ilustre deputado Octávio Torrecilla, o 
presente projeto tem por objetivo alterar os§§ 39 e 49 da 
Lei n9 4.937, de 1966, que modificou, em parte, a legis
lação que criou o .. Instituto de Previdência dos Congres
sistas - IPC", de modo a assegurar aos deputados e se
nadores o direito à averbação, para efeito de pensão, do 
tempo con'espondente ao exercício de mandato legislati
vo estUdual ou municipaL 

Anexado ao projeto se encontra ofício do deputado 
Furtado Leite, Presidente do referido Instituto, no qual 
esclarece já estar em vigor a medida proposta, consoante 
disposições da Lei n9 7.087, de 1982. _ 

Neste Sentido, a douta Comissão Diretora desta casa 
m<.Jnifestou-se pC"la rejeição do projeto, ainda mais tendo 
em vista jâ haver sido revogada pela citada Lei n\> 
7.087/82, a norma que ora a pretende alterar. 
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Assim sendo, e perfilhando, por inteiro, o parecer em
referência, opinamos, tã.mbém, pela rejeição do presente 
projeto por sua flagrante prejudicialidade. 

Sala das Comissões 5 de abril de 1984- Jorge Kalumc 
Presidente eventual, Jutahy Magalhães Relator- Pedro 
Simon - Joio Lúcio - João Calmon. 

PARECER No 316, DE 1984 
(Da Comissio de Finanças) 

Relator: Senador Passos Pôrto 

O projeto de lei que ora nos incumbe relatar, dispõe 
sobre matéria já disciPHiladã"- ein legislação anterior. 

Os pareceres das doutas Comissões Diretora e de Le
gislação Social, aprovados por unanimidade dos seus 
membros, confirmam a hipótese. 

Nestas condições, só nos resta opinar igualmente pela 
rejeição da matéria, n"o àmbito da competência regimen
tal desta Comissão de Finanças. 

Sala das Comissões, 14 de junho de 1984- José Lins, 
Presidente em exercfcio- Passos Pôrto, Relator- Sal

danha Derzi - João Lúcio - Roberto Campos- Albano 
Franco- Severo Gomes- Jutahy Magalhães- Almir 
Pinto - Octávio Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- O Expedien
te Hdo vai à publícação. 

Sobre a mesa, projeto de lei que vai ser lido pelo Sr.!~'
Secretário. 

É lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 104, DE 1984 

Acrescenta dispositivo à Lei n9 3.807, de 26 de 
agosto de 1960, tratando de isentar da contribuiçio 
previdenclária, parte do empregador, as associações 
sindicais de trabalhadores. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. )v É acrescentado ao art. 69 da Lei rl_l' 3.807, de 
26-de agos&o de 1960, o Seguinte§ 6~': 

.. § 61' Não se consideram empresas, para os 
efeitos do encargo previstÕ neste artigo, os slndi-i::ã:
tos de trabalhadores que recolherão à previdência 
social apenas as contribuições descontadas aos em
pregados que mantiverem a seu serViço." 

Art. 29 Esta Lei entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 39 Revogam~se as disposições em contrário. 

Justificação 

O art. 69 e seu inciso III,'da LOPS, atribuem às empre
sas em geral o dever de contribuir para a previdência so
cial em quanti~ igual à que for devida pelos respectivos 
empregados, iodos segurados obrigatórios. 

Em que pese o fato de essa igualdade não mais existir, 
em virtude do estabelecido no art. 1~', inciso I, do 
Decreto-lei n9 1.910, de 29-12-81, que impôs às empresas 
um percentual contributivo maior do que o de seus segu
rados, o§ 59 do art. 69 (na redação que lhe foi dada pelo 
art. 19 da Lei n~' 5.890, de 8-6-73), diz que ficam equipa
rados às empresas, para fins de previdência social, o tra
balhador autónomo que remunera serviços a ele presta
dos por outro trabalhador autónomo, a cooperativa de 
trabalho e a sociedade civil, de direito ou de fato, presta-
dora de serviços. --

Isto, a rigor, deveria excluir do dever de contribuir 
para a previdência, na parte do empregador, as entidades 
sindicais que não se confundem com empresa, segundo o 
conceito corrente ou segundo a definição do citado§ 59, 
do art. 69, da LOPS. Necessário lembrar, ainda, que o 
sindicato, ao contrário das empresas. nunca têm finali
dade lucrativa e, demais, não têm qualquer mercadoria a 
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vender, em cujo preço possam acrescentar (repassar) os 
gastos com encargos sociais. 

Entretanto, apesar disto, estão no dever de contribuir 
para a previdência social, numa solução tremendamente 
injustit., além de quase insuportável pelos seus orçamen
tos quase sempre apoucados. 

O nosso projeto cuida, portanto, de isentar as asso
ciações sindicais do pagamento da contribuição sindical, 
parte do empregador, incumbindo-as tão-somente de re
colher as contribuições que descontam aos empregados 
que lhes prestam serviços. 

Sala das Sessões, 19 de_junho de 1984.- Nelson Car
neiro. 

:..EGISLAÇÃO ÇITADA 
LEI N• 3.807. DE 26 DE AGOSTO DE 1960 

Dispõe sobre a Lei Orgânica da Previdência So
cial. 

•••••• ~-•• -----. + •• -••••• .--.-... --.--~--•••••••••• :-:: ••• __ :;;;-'!~ •• ' 

(Âs Comissões_ de Constituição e Justiça, deLe
gislação Social e de Finanças.) 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - O projeto 
lido será publicado e remetido às comissões competen
tes. 

Sobre a mesa. requerimento que vai ser lido pelo Sr. 
)<l-Secretário. 

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO No 120, DE 1984 

Nos termos regimentais, requeiro que não seja re3.Iiza
da sessão do Senado no dia 21 de junho de 1984, nem 
haja expediente em sua Secretaria, em virtude de, neste 
dia, s'er comemorado Corpus Christis. 

Sala das Sessões, 19 de junho de 1984. -Henrique 
Santillo. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Aprovado o 
requerimento a Presidência fará cumprir a deliberação 
do Plenário. 

Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Henrique 

Santillo, por Delegação da Liderança do PMDB. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO PRONUNCIA 
DISCURSO QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO 
ORADOR. SERÁ PUBLICADO POSTERIOR
MENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -Concedo a 
palavra a? nobre Senador Nelson Carneiro. 

O SR. NELSON CARNEIRO (PTB- RJ. Pronpncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presi
dente, Srs. Senadores: 

Antes de focalizar o assunto que me traz à tribuna, 
quero informar ao nobre Senador Henrique Santillo, 
que, preocupado exatamente com a privacidade, apre
sentei uma submenda à emenda do Goverp:o, que serâ 
discutida amanhã, na qual, além do respeito à imagem, 
inclui-se expressamente o respeito à privacidade. São 
coisas distintas: imagem e privacidade. 

Espero que o Relator tenha acolhido essa emenda que 
não rem nenhum carâter partidário, mas que preserva a 
privacidade de todos os cidadãos brasileiros. 

Sr. Presidente, o que me traz a esta t_ribuna ainda uma 
vez é o problema do pagamento dos roydties aos Esta
dos produtores de petróleo. O projeto aprovado pelas 
duas Casas estã em mãos do Senhor Presidente da Re
pública: para sanção. Evidentemente, hâ forças con
trárias a essa aprovação, mas forças que não podem sub-
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sistir em face da realidade e da necessidade em que se en~ 
contram os Estados que têm a ventura de, em sua plata~ 
forma marítima, terem encontrado o ambicionado óleo. 

Sr. Presidente, ainda hoje, devem chegar a esta capital, 
para terem uma entrevista com o Ministro-Chefe da 
Casa Civil, delegações do norte fluminense, atravês dos 
seus vereadores, para fazerem sentir ao Governo a neces
sidade da aprovação desse projeto que não beneficia ape
nas o Estado do Rio de Janeiro, mas beneficia vários Es
tados do P..aís e, certamente, Deus permita que, com a 
descoberta d~ novos poços, todos os Estados do Pais. 

E: preciso que se tenha noção de que essa verba será 
obrigatoriamente aplicada, por força da incorporação da 
nova lei, à Lei n9 2.004 da PETROBRÁS, será obrigato
riamente .aplicada em pavimentação e energia. Tudo o 
mais que se disser não tem consistênci<i,.como me infor
ma esse eminente pesquisador, signatário da emenda ori-
ginal na Câmara dos Deputados, nosso eminente colega 
P.o:1ssos PÓrto. Somente nessas duas atividades é que o Es
tado, podei_~_ aplicar a importância que recolher dos 
royalties da plataforma marítima. -b impOrtante Porque 
o-que este .Pais precisa é de boas estradas, para que mais 
facilmen t(t se e~coem as produções, e também de energia, 
para poder determinar novas fontes de riquezas, princi
palmente para permitir a .eletrificaçào rural de que tanto 
necessit.i todos os nossos Estados. 

A ausência da eletrificação rural é uma das grandes fa~ 
lhas da realidade nacional. Por isto, ainda uma vez reite
ro o apelo, em nome de todos os que aspiram por um dia 
melhor para este País, para que o Governo Federal, atra
~ do Senhor Presídente da República, sancione o pro
jeto que, depois de longa peregrinação pelas duas Casas, 
durante longos sete anos, afirial chega à mãos de Sua Ex
celência para ser sancionado. 

Faço o apelo a todos o_s Estados para que se incorpo
rerri a essa jornada; todos os Estados produtores de pe
tróleo e aqueles que têm esperanças de produzirem pe
tróleo um dia na sua plataforma marítima, para que se 
associem a este apelo que é um apelo de quantos desejam 
um Brasil melhor, com uma distribuição mais justa da ri
queza, com perspectivas mais amplas para o futuro. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente! (Muito bemf 
Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Coneedo a 
palavra ao nobre Senador José Ignácio Ferreira. (Pausa.) 

S. Ex~ não está ·presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Fábio Lucena. 

O SR. FÃBIO LUCENA (PMDB- AM. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presi~ 
dente, Srs. Senadores: 
E~ primeirO lugar, nobre Senador Moacyr Dalla, de

sejo expressar, e acredito que o faço em nome da Nação 
inteira, em nome de todo o povo brasileiro, o contenta
mento, a emoção 1:: a satisfação que se apossam de todos 
nós, os. representantes do povo e dos Estados brasíleiros, 
ao vermos V. Ex~ sentado na cadeira da Presidência do 
Senado Federal, cargo para o quai foi eleito pela unani
midade- dos membros desta casa; satisfação e emoção 
que se avolumam depois de ondulantes noticiários ares
peito da saúde de V. Ex•, que hoje sabemo-Ia plenamente 
estáveL Como lembra o Alcorão: .. Deus não se arrepen
de dos a tos que pratica". Ele jamais se arrependerá de tê
lo devolvido absolutamente são ã díreção do Congresso 
Nacional, e não se arrependerá jamais de mantê-lo firme, 
com saúde plena, diri8:indo esta C~sa que, no momento, 
vai definii o futuro da Pátria brasileira. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Nobre Sena
dor Fábio Lucena, profundamente sensibilizado, agra~ 
deço a manifestáção de carinho de V. Ex'. 

O SR. FÁBIO LUCENA- Só com uma ressalva, Sr. 
Presidente, é que o cumprimento do dever dispensa agra
decimentos. 
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Srs. Sefúldores, acabou o pesadelo que se industriou 
no Puís para evitar a restauração da eleição direta para 
Presidente da República: o Governador do Estã.do do 
Rio de Juneiro, Leonel Brizola, não pode ser candidato a 
Presidente da República se houver ele:::iç.ão direta no dia 
15 de novembro, não podem ser candidato a Presidente 
da República o Governador de Minas Gerais, Tancredo 
Neves, nem o Governador de São Paulo, Franco Monta
ra. Todos os governadores tornaram-se inelegíveis no 
dia rs de junho do ano em cu_rso, P?r força d~ di§:positi
vo constitucional e por força da Lei cÕnl.plemCiliãr n~' 5, 
que estatui"caSoS de inelegibilidades. Se houver eleição 
direta a 15 de novembro, nenhum Gcivernador de Estado 
pode ser candidato porque S. Ex.•s teriam de se afastar 
dos seus cargos até o dia 15 de junho próximo passado. 
Não tendo sido feita esta desincompatibiUzaçãO, este 
afastamento compulsório, como determinam a Consti:. 
tuição e a Lei das Jnelegibi!idades em nosso País, nada 
há-rituis--q-ue -tem-er, niio há mais fantasmas a rondar o 
nosso País. Não adiant~. pois, agora o Gove_rno:e O _regi
me argumentarem que, se a eleição direta para Presiden
te da República for restaurada em nosso Pais, o Brasil 
corre o risco de ser presidido pelo Governador Leonel 
Brizola, do Estado do Rio .de Janeiro. 

Alegavam, principalmente, ponderáveis setores dãi
classes armadas que Leonel Brizola representava um pe
rigo para esta Nação. Não concordo com estas.afirmati
vas porque o Governador Leon~l Brizola foi beneficiário 
de uma lei de anistia, que há 5 anos abrangeu a sociedade 
inteira. Agora, por conseguinte, Sr. Presidente, não hã 
mais esse fantasma, não hã mais esse empecilho a rondar 
os espírítos dos brasileiros e a perturbar com pesadelos o 
sono dos que governam o País. 

Também o Vice-Presidente da República, Dr. Aurelia
no Chaves, não--pOde ser candidato a Presidente daRe
pública em eleição direta, se a eleição se realizar no dia 
15 de novembro do ano em curso, porque S. Exfse tor~ 
nou inelegível. Teria de se haver desencompatibilizado 
do cargo até 1:5 de junho do_ano em curso, até 5 meses 
antes da data da realizaç-d.o do pleito, de acordo com a 
Emenda Constitucional n11 22. de 1982: 

Assim, Sr. Presidente, desaparecem todos os obstácu
los, os pretextos, as falsas alegações. Inclusive, no que 
pertine à responsabilidade do PMDB para com o povo 
brasileiro, nós temos_ que ser francos, agir com absoluta 
sinceridade para reconhecermos e proclamarmos que a 
reunião, hoje, dos_ Governadores eleitos pelo PMDB no 
Estado de São Paulo, que pretendia lançar a candidatura 
do Governador Tancredo Neves à Presidência da Re
pública, só- pode lançar essa candidatura para disputar 
uma eleição indireta, via Colégio Eleitoral. Será iludir 
demais o povo, Sr. Presidente, se nós, do PMDB, insis~ 
tirmos cm lançar Governadores de Estados candidatos a 
Presidente da República em eleição direta. Não. Sr. Pre
sidente, nós, do PMDB, nem do PDS, nem do PDT não 
podemos formalizar qualquer lançamento de candidatu
ra de Governador à Presidência da República em eleição 
di reta. 

Por conseguinte, afastados os demónios da _ópera, no 
linguajai dos radicais governistas,_afastados-esses empe· 
cilhos todos, esses temores e esses fantasmas, o que há 
que temer, Sr. Presidente.? De que ter medo? Do Deputa· 
do Paulo Maluf? Do Ministro Mário Andreazza? Do Se
nador Marco Maciel? Do Deputado Ulysses Guimarães? 
Não, Sr. Presidente. A partir desta constatação, todo 
aquele que se manifestar contrariam_ente à_ realização da 
eleição direta ainda este ano, como é possível, com a 
atencipação da votação da Emenda do Presidente d_a Re
pública, todo aquele terá de obter um outro argumento, 
um argumento sólido, um argumento consistente, por
que cuír<~m por terra, depoiS de haver rolado pelos ares, 
os grandes fantasmas que obstaculizavam a caminhada 
do País para a normalização democrática_ pela via da 
eleição presidencial direta. Logo, Sr. Presiden_te, não ha
vendo mais o de que temer, não existindo mais a as-

DIÁRIO DOCONGRESSO N~CIONAL (Seção II) 

sombração. o Congresso só tem um caminho que indicar 
ao povo e ao próprio Governo; é a restauração da 
dciçlio direta para Presidente da República na votação 
du Emenda Figueiredo, que se marcou para o próximo 
dia 2]_ do mês em curso. 

O mais singular, Sr. Presidente, é que o_~Governador 
Tancrcdo Neves, _dando demonstrações da sua extraordi
nária experiência política, da sua vivência, até este _mo-__ 
mento se manteve renitente, persistente, resistente quan
to à pertinência da sua candidatura para a eleição presi
denciul di reta. Logo, se o PMDB incorrer neste erro, no 
qual não querem incorrer mesmo alguns componentes 
du Oposição que se demonstravam, até ontem, os mais 
intransigentes defensores do lançamento antecipado de 
candidaturas presidenciaiS, o Próprio GOvernador Tao
credo Neves, não por hesitaçãO, mas talvez, com certeza, 
por conhecimento do texto constitucional e-d.ó tex,to le
gal, vinha opondo obstáculos, argumentos, resistência à 
formalização da sua cundidatura. Não há, pois, o que te
mer. Nenhum homem com espírito revanchista, segundo 
assoalhavam certos setores militares, está apto, legal
mente, a disputar eleição di reta no dia 15 de novembro. 
Repito: Leonel Brizola é inelegível, se a eleição se reali
zar no dia 15 de novembro. Está na Constituição, está na 
Lei Complementar n'>' 5, que regula casos de inelegibili
dade. Os Governadores de Estado todos são inelegíveis, 
do PDS, do PMDB. Os MiniStrOs de EStado, repito, são 
todos i_~elegíveis, porque agora o CongressO não vai mo
difíc"ar ~ Lei de-Inelegibilidades para permitir, isto sim, 
um casuísmo indefensável. O Congresso tem que manter 
a lei como ela aqui se encontra, e só os candidatos aptos 
a concorrerem à eleição presidencial direta é que pode
rão formular esta pretensão perante os partidos poHti· 
cos, à _justiça Eleitoral e o povo brasíleiro. 

Tem-Iam, Sr. Presidente, que as Oposições, chegando 
ao poder. fossem capazes de se entregarem à inglóri"a ta
refa de vinditas, de devassas sobrç um passado que já 
deve esta~ "esquecido porque foi anístia~_o. Chegaram ao 
cúmulo de comparar o processo da redemocratizaçãq- da. 
Argen-tina com o processo da abertura política em nosso 
País. Sem nenhum sentido, sem nenhum senso, sequer, 
para um raciocínio lógico. Nós dizíamos e repetimos: o 
que houve na Argentina nào se pode comparar com os 
acontecimentos no Brasil. No Brasil, a repressão a ser in
vestigada não se relaciona, evidentement.e, com o terro
rismo homicida. Não nos interessa saber quantos foram 
os torturados, ou quem foram os torturadores, para efei· 
to de _processo judicial. Não, Sr. President~. isto foi obje
to da anistia. Temos, inclusive, nos parlamentos de todo 
o País representantes do povo que tomaram parte em 
proces~s de guerrilhas, de guerra armada contra o regi
m~~ A anistia apagou tudo isso. 

O terrorrismo brasileiro que tem que ser investigado, 
que tem que ser devassado é um tefrorrismo de outra 
cor, de outra natureza, é Q terrorrismo dos escândalos 

_econômicos e dos escândalos financeirQs. Este sim, Sr. 
Presidente, é o terrorrismo que se cometeu, que se com~
te ç_ontra a Nação brasileira e que não poderá, em hipó
tese alguma, ficar impune. O terrorrismo econômico
línanceiro. representado. sobretudo, por esses escânda
los que hào tomado conta do País inteiro, o terrorrismo 
e-seus autores, ess_es terão que ser punidos, não pelo Go
verno, porque o Governo não pode mandar prender nem 
proces-sar ninguém, terão que ser punidos pelo poder 
competente, pelo poder Judiciário e de conformid?-de 
com as leis em vigor em nosso País. Nada de vindita, 
nada de vingan_ça. A eleição di reta, se adotada pelo Con
gresso Nacional significará, simplesmente, que o Presi
dente da Rep-ública não está atado à setor~s radicais que 
querem impedir a democratização do País, conforme vi
gorosa denúncia do Dr. Aureliano Chaves. 

A restauração do pleito direto significará que o Gene
ral Presidente da República está disposto a assegurar a 
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manutenção do seu compromisso e a materializar ô seu 
solene juram-ento, até hoje não cumprido, de fazer deste 
Pais_ uma <:{ernocracia. Porque não se faz democracía, Sr. 
Presidente, na via escusa do Colégio Eleitoral é um ven
tre não humano, anti-humano, pútrido e estéril e, assim, 
qualquer Pr!!sidente que vier a ser gerado por e.<>se Colé
gio Eleitoral não terá a representatividade, não terá a le
gitimidade_e a legitimação de que tanto carecem o povo e 
a Pátria brasileira. 

A democracia, Sr. Presidente, que todos nós queremos 
e buscamos, incansavelmente, aqui está expressa nestas 
palavras de San Thiago O antas, que coligi de um discur
so de um saudosO homem público pronunciado em I 963, 
quando recebeu a homenagem de homem de visão, da~ 
quele ano, que lhe foi prestada pela revista Visão: 

"Se me_ fosse dado partir de duas afirmativas, ou 
poSições, parã nelas tentar envolver toda a minha 
conduta de homem público, procuraria reduzi-ias a 
-este traçado essencial de dois itens, dizia Santqiago 
Dantas -: 

"a) a certeza _de que a sobrevivência da demo
crucia e' da liberdade, no mundo moderno, depend_e 
de nossa capacidade de estender a todo o povo, e 
hâõ--de forma potencial, mas efetiva;-os benefícios, 
hoje reservados a uma classe dominante, dessa liber
dade e du própria civilização; 

b) a certeza de que a continuidade da civili
zação, com o seu resultado final que é a 'reconci
liação dos homens, depende da nossa capacidade de 
presêrvar a paz, substituindo a competição militar 
entre os povos por técnicas cada vez mais estáveis de 
cooperaç-J.o e de convivência, e caminhando para 
uma integração econômica que nivele as oportuni
dades, com a rãpida eliminação dos resfduos d.o im
perialismo e das rivalidades nacionais." 

Aqui estão, Sr. Presidente, palavras que datam de há 
20 Unos e_qu_e são da maior atuatidade, e cuja observân
ciú.Se trarisformam quase em uma religião para serem 
fielmente seguidas pelos brasileiros bem_ intencionados, 
por esses que, de fato, desejam a restauração da demo~ 
cracia plena em nosso País, 

Cessou a causa das contendas internas. Cessaram as 
raízes do desmoronamento doS próprios Partidos políti
cos. Ninguém mais precisa engalfinhar-Se em lutas intes
tinas, numa contenda de autodemolição, temendo as 
eleições diretas para Presidente da República. 

Não, Sr. Presidente. Só em 1988 ou em 1990-é Que Os 
homens cjUe governam os Estados brasileiros, na presen
te situaçã.o, poderão apresentar-se candidatos a Presi
dente da República. Portanto, chegou ao fim o malufis-
mo; uo fim, chegou o tancredismo: chegou ao fim o an
dreazzismo. A hora, agora, é do brusi\eirismo, isto é, da 
eleição di reta para Presidente da República. Para o ma
fufismo, para o andreazzismo, para toda espécle de is
mos, inclusive para o tancredismo, que teria raízes no 
ColégiO Eleitoral, só há um caminho: é o da eleição dire
ta para Presidente da República. 

Escolhido esse caminho, adotada essa vereda, essa 
senda magnífica, todos nós, Sr. Presidente, todos os bra
sileiros poderemos confraternizar-nos em eleições livres, 
no próximo dia 15 de novembro, tendo nós, do PMDB, 
como comandante de nossa campanha o Governador de 
Minas Gerais, Tancredo Neves, o Governador de São 
Paulo, Franco Montara, e os Governadores do Acre, do 
Amazonas e de todos os Estados em que nós, do PMDB, 
elegemos os titulares daqueles cargos, mas todos eles im
possibilitados, por lei e pela Constituiçlfo, de serem can
didatos u Presidente da República. 

Igualmente, o Partido Democrático Social que pode
rá. sem dúvida alguma, tranqUilamente, lançar o Depu
tado Paulo Muluf como candidato presidencial, numa 
eleição direta, para Presidente da República: inclusive o 
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P[)S dls~cm\ du m~qulnu do ~oder federnl, ""c"orodo 
relu Pn:tildtmtc Jnfitl Ffu;yefrcda. pur~-1 jOJ,JI.Ir nn~ ruu~ 
hn1silelrml t\HÜI llliiJil furçu I'Hllftlco~tldminitttrutlvü e en• 
frl!ntur. nuli urnu11 llvr\:li, um ou unK !.!trndidutoli duti Opn· 
slçt,Cii c.i~nHlcn,th.:us cm m11~11o Pu!:;, 

Nlio hú rml111, rmr conliCi;Hiinte, pgrquc 1\teir cht ruii1, u 
llnhu de llçu é u elelç~o <llretu, 

P11rn n rmhlnw diLr 27. nu hili1órlctl re~mlno d,, Con· 
llFCI'iHn Nnclnnul, u rcnlit.tlNC nr:11HII d11t11, ulndu é po1mfvel 
11 r~.:HU!Uruç~n do Jllcltu direto, Vnmus, por c:onlie~l.llnte. 
n:litnun\·hl, Sr, Prc,'i[r.h:nte, todo~<~ nól' do PMOB, da 
PDS. 11 Nnc:ilo lnh:irn, pnr tndo.-t Oli seuH :;e.umentoli polf· 
tltws. ntruvé:; de tudoli us seuH dlvl.'iureH de t'lU:\.UI, t~tmvés 
de tuduli m~ suu~ cnrrent~li de orínll\L}\ de tod«~ u~ :~uu~ 
rumifi~.:tH;ôcH c hH:rinwis puHtlc.:M, vumo~no:; çongruç11r 
n:.~tnh~o•fc.:t.:cndn o plefhl dlrctu sem runcore~. 11em vlndiUIII 
c.:. o que ~ rnclwr. liCnl cnsulsmo Ji~:m pcrspcctlvu. liej~lm 
m1 cusufsmoH nlc1llldOH relo D~:rutudo Pu1.1lo Mnluf. que 
e,'itnrlnm ~cndu urnutdm"~ run1 buicotur o Heu de~nsuu~ 
mcntu no C'nlé~l~l Elcituml, sejum OH cütil.ll:;mus quÕ to~ 
dm• conheccnwti. fMjn~oH d~ últlmu horn pelo Governo 
fo'cdcrnl, ti nm de Obl'!t!H.:UillUr ti UHCCnlin~l de homem du 
O~o,içnn n ProHidênclu dn Rep'\l'lleu, 

(t pret;t(!\u ohlicrvnr, Sr, PreRidcnle - ~ l.lrHeR que V, 
Fx• me ndvlrhl Informo 11 V. Ex• que dhtponho de upem1:; 
um mln1.1to de tempo - untes de concluir, que fie n 
elclçfio dlrc.:tu nno for reiHnurnd'l up:ortt, no diu 27 de ju. 
nhn. pn~xlnw vindouro. vnlc: di?.er, dentro de oito dhui, 
que lie Isto nno mmnteccr. DeputudoH e Scnudore11 que 
vnturt:m cnntrtl n HUb~itltutiv'l que rernuurn o pleito dlre~ 
to eNturlio c~lrnpnmu:tendo sruvememe o futuro do no:~~ 
!Hl Pur~. e serilo c~l·respunR(lveltt, juntamente c:om as ho· 
mcn~; dns ultn:; c:li'ICnlõcH do Cloverno Feder1.1l, li frente o 
Senhor Oenernl Pmloente dn R~úbllem mno CO• 

respnntH\vciH f'lelt1 HltuuçOo de cut(uHrofe, pelo cllmu de 
lniqUldnde, cte terror lnliUIItentúvel, doli pontoll de vl!Hu 
econômlcu, rolltico e, Hobretudo, HOciul. que devcrno to· 
nwr de mHwltu o nm11m Pttl~, II!Uilm que n elelçUo diretu 
for recusudu. He n ror, f'lC1u Con~rei!Ro Nucionul. 

Purtumm1, pm conHCBUlnte, Sr. PreHidenHl, pura Q 

eumrrlmcnto du ConMI\ulçno e du' lei,. o, mlnlmo' 
millturcfi 11no prôdi~o!l em ul'irmur que UliUU ~nlcu urmu é 
u ConMit~liçno, f~ \l Mln!Htru du Aeranúutlcu roi hulltunte 
felíi" un fillllentttr que o liCU pluno de vóo é~~ ComHitulçno 
Federul. Hnlr!u. dentro du C'onHtitylç!lo FederL\1, Hem cn· 
.~UfSillU, fiem mulurlsnHl, HCm UndreU77Jsmo C liCin OU1f011 
ll•nws que nj'lcnn,'\ corromflem ot conHitulçno l'OCiul do 
r11Ytl brnsiJciro, \IUnlOii JlUril O pleitO d!reto C eJc;~cr [JVfC• 

ml.lnt~ 1l Prc~ldcntr: du RcpUbllcu, 
Hr:~ ,, que tinhn 11 dl1er, Sr. Pretildcntc, (Multo bt~ml 

PnlnHIS,) 

O SR, PRESIDENTE (Lenolr V'"~"'\- Com u pu ln· 
vrt~.f'lnru UllHI breve comunlctH;no, o Senudor Jolié J..lnli. 

O SR • .10$11/.INS f'RONUNC'/A D/SC'URSO 
Qt11!, !!NTRI!Cil/1! .1 RI!VISÃO {)0 ORADOR, 
SliRÁ 1'(!11/.IC'MJO f'OSTIJR/ORM/!:NTI1, 

('OMI'ARIJC'I!M M.11S OS SRS. SitNAlJORIJS: 

Onlvào Mooeoto- Vlr~lllo Tâvoru- Cu rios Alberto 
.... Mttrco Muclel ..... J'1Un L(lclo- Albnno f'runco
Loorlvnl Bn~tlotu- Juno Culmon- Amurnl Peixoto
Amnrnl f't'urllln- Mt11.1ro Bt)fBCii- Benccllto C~melu~ ..... 
Murcelo Mirnnou- Álvuro Diu•- EnéuH Furlu- Jor· 
~' Bornhuusen - CnrlclK Chlurolll. 

O SR, PRESIDENTE (Lenolr Vnr~u'\- Estó Nnou u 
horn do Hx~edlente, 

D!ÃRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção !I) 

ORDEM DO DIA 

~~)hrt.: u mesn. requerimento que vnl ~'~r lido pelo Sr, 
J9~S~:I.'retArln, 

a lido e ·~rovudo o ··~ulnto 

REQUERIMENTO N• 121, DE 1984 

No~ tcrnH)fi du nrt. 198, uHneu Hct" do Re~lmento ln· 
lt.:rnn. rcqucln) lnver~no du Ordem do DiLI u fim de qiJe 
nli nnttêrlu.~ cnnstnntes do~ Itens nll:;: 12 c: 13 11ejum Hubm\1· 
tl~n~~ nn PltmMln em li' c: ~Q lu~uretl, re~pectivumentc. 

.~uln dll' S'""~'·'· 19 de junho do 19H4,- Murllo Podo· 
rd - c;.,tAo MUller, l.lder do PM Dll. 

O SR, PR~SIDENTE (~enoir VurG«•l- De ncoroo 
cnm a dclihcruçào do Plent\rlu. 011 Itens n~li 12 e 13 terlio 
rm:n.'T~nclu Hnhre ns dcm{tÍti, 

O SR, PRESIDENTE (Lenoir Vur~u') - Item 121 

Dlsc.:uiH!Ao, cm tl.;rno l.'inlco, do Projeta de L.el du 
C"ciuntru n• .1l, de 19i4 (n• 1.656/Bl, nu""'" do orl· 
~em), de lnlch1tlvu do Senhor PreM!dento du Re· 
p~hll"'' que ultem dl•~oHitlvos do Decreto-lei n• 
2.B4B, de 7 do do1emhro de 1940- Códlço penul, e 
d1\ nutrus prnvldênclus, tendo 

PARF.('f:R FI\VORÃV~L, •ob n• 291, de 1984, 
dtl Cnml~t.~~n 

- de Conotltulçlo o Juatlço, 

A,, prnjeto foi ttpreRcntndu IJnHI emenda, nott terma11 
i.lu un, 14.l, I, d'1 Resl'mento lnterng, u mc:m1u é cont~ld~~ 
rud'n lnexl~tte:nte. umtl vez que nno foi t~dottidU. pela Co· 
ntl"""' nno Henoo, ~ortunto, ol>joto de oellbmçAo do 
P/cnúrln, 

lim dl•••'"n" o projeto, (PuuHu,) 
Nn'l httvendu orndoreli, declurtNI encem1du 
f\m votHçnu. ' 
OH SrH, r-:lcnudores que o 11pnwum permuneçum nentu.~ 

dun, tPuww.) 
Apnwndtl, 
A nwtêriu w1i ~ ~nnqno, 

11 o Hel]uinte o pmjcto tlprovndo, 

PROJETO DE LEI DA CÃMARA N• l~, DE 1984 

(N• 1.656/83, no CM•• do origem) 

1/lc' 111/<'11111''11 i/11 Srifhllr l'mi<l•lll• "" Rrptihlim I 

Altoro dlapo•ltivoa do Demto·lol n• 2,848, do 7 do 
dezembro do 1940- C4diao Peno!, o dá ootroo provi· 
dônel••· 

O C'lnJ;:re~r;o NLtclom1l àecretu: 
A ri. I' O Docreto·lel n• 2.S48, de 1 ele cl"embro oe 

1940- C'ódly:o Pennl, pUtiiHI u vls:nrur com l-IR lieg1.1lnte~ 
ulternçõe.~: 

"PARTE GERAL 

T!TU!.O I 

Oo Apllcoçlo do Lei Peno! 

A llft>r/Orldtult' tia lei 

Arl. i' Nno h~ crime "m lei anterior que o dennu, 
Nno I!<\ renu ''m rróvlu comlnucno le~ul. 

/.t'i rwrml na fflllf'fl 

Art, l' Nln~uóm pode 'er punido ror futo que lei 
rmitcrior del:otn de con~iderur crime, celiliundo em vlm1de 
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ctelu LI exe"uQna e 011 efeito~ penni11 d1.1 ~;entença condenA~ 
~~~rln. 

Pu"\~rufo único, A lei ~o•lorlor, que de quulquor 
modn f•tvmecer a UB"Cntc, upllcu·H~ tlOii fnto11 antcrlorcl'l. 
ainda qL1e decidlQas pnr 11cntenç1.1 condcnutórin trunlifta .. 
dn em j~lil;ludu. 

l~t'f r,\'t'fpâmml rm trmpnrdrfa 

Art, '' A lei excepclonul ou temporôrio, omboru de· 
corrld\l n nerfndu de !'Utl duruçl\o ou CC!HIIndu11 u11 clrcunR· 
ti1ncitlli qm: 11 determinurnm, 1.1pllcn·~e ""' fato praticndo 
durnnte .~ua viJ;J~ncln. 

Tempo tio ''rlmr 

Ar!. 49 C'onslderu~:;e rm1tlcudu a crime no momento 
du uçno (lU omhuli\o, ulndu que outro Heju o momento do 
r~:Ntlltmhl, 

Tmlwrlalldmlr 

Art. 5' Apii<•·Ko " 1<1 br•>ileir•. 'em prejul•.o do 
convenções. lrntudufi e re~ruti de dlreitg lnternl.lçionul, uo 
lirlm\l ~om~\\do no \~rri\6rl~ nucionul. 

~ 111: Pnru uli efe:ltoti f1Cnuhi. con:tiderum~lic como ex& 
tcn~Ihl do território nm:lonnl u:; emhMcl\ÇOC::R c; neronuve11 
hrusilelruH, de nuture;m pl1bllcu 01.1 a :u:rvlço do soverno 
hrnHllelro, \mde quer que liC encontrem, bem como m1 ue
"muvc,~ e llfl ~mhun.:nçôe/1 bnulilelruH, mercuntell ou de 
pmrrleduQe rrlV!ldtl, que 1\C üche:m, fCRpeatJvumente, OQ 

e!ipnçn néren corre:;pondente QU em 1.1lto m1.1r, 
i :1• ~ wmbém uplloAvel u lei bmllelro uo> crime• 

pru!icndm~ 11 bordn de ueronuve11 OIJ embnrcuçõeR efttrnn~ 
gehns de proprleQude prlvudn, uchundo·~e uquelu11 cm 
poucu.~ no terrhórlo nnclon11! ou em vóa no e:;puço néreo 
cnrresrmndente, e e~tu:; em porto ou mur te:rritorl1.1l do 
Bnuiil, 

l~rtf{af tio fr/lllt' 

Art. (l\' C'tm~ldern-~e flNHil;ado o crime ng lu~ur cm 
qtiC' ocmreu n nçl\o 01-1 omhuil\O, no todo 01.1 em pnrte, 
h~m cnmo onde se produ7.!U uu deverin pro~u7,ir"11e o rc~ 
s~1ltmlu. 

R.YINI/t'rrlforlalirlcuif! 

1\rt, 711 Fic11m Hljeholi U lei tmlllíleiru. emboru ~orne· 
tido~ nu l.lHtrun~clrm 
1-nli <.:rim oH: 
o/ cnntru ii v!du 1Hl ti lih~:n:h1de do PreMdente ~u Re· 

rn\hlleu: 
h i contru o plttrimclnlo ou u fé pól!lle~ du Unlno, do 

l)l>tri\o Fe<iernl, de f.•tudo, do Território, de Munlcl· 
rln11, ~c emprco911 J1L1bllr.at, ,'io<:ledttde de economiu mit~tn, 
mnurq~!lu nu fLinduçnn ln!ítltwrdn pelo Poder Pabllco: 

c) contru a udtnlnl•truçno público, por quem catA a 
~eY scrvlçQ; 

d) de genocidlo, quundo o usente for bru•llclro ou 
domiclulludo no Pru•ll: 

11- os crlmeo: 
R) que, por trotado ou convonç4o, o araoll •• obrl· 

sou u reprimir: 
b) prutlcado! por bra!lloiro; 
~) prntlcudo~ cm ueronuve11 ou embarcaçõca braailei· 

rn11, mcrcnnteA ou de prgpriedude privada., quando em 
território e!Lran~olro e ai não oejam julsacloi. 

! i' No• ca•o• do lncl!o !, o agente 6 punido ••sun• 
do u lei bruollelru, ulnda que ab•olvl<lo ou condenado no 
elítl'i.\11gerlo, 

I 2• No! cusoa do Inciso 11, u aplicação da lol br.,l· 
lelru dependo do concuroo du1 •esulnte• condlçõc.: 

A) entrnr u "iente no território m1cional; 
b) '"o foto puolvcl tumbém no pai• om que foi pro• 

tlcudu, 
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c) estar o crime incluído entre aqueles pelos quais a 
lei brasileira autori~a a extradição;--

d) não ter sido o agente absolvido no estrangeiro ou 
não ter ai cumprido a pena; 

e) não ter sido o agente perdoado no estrangerio ou, 
por outro motivo, não estar extinta a punibilidade, se· 
gundo a lei mais favorável. 

§ 3~> A lei brasileira aplica.se também ao crime co
metido por estrangeiro contra brasileiro fOra do Brasil, 
se. reunidas as condições previstas no parágrafo ante-
rio r: 

a) não foi pedida ou foi negq.da a extradjção; 
b) houve requisiÇão- do Ministro da Justiça, 

Pena Cumprida ná Estrangeiro 

Art. 81' A pena cumprida no estrangeiro atenua a 
pena imposta no BrusH pelo mesmo crime, quando di ver~ 
sas, ou nela é computada, quando idênticas. 

Eficácia de sentença estrangeira 

Art. 9'i' A sentença estrangeira, quando a ap!icação 
da brasileira. produz na espécie as mesmas conseqiiên~ 
cias, pode ser homologado no Brasil para: 

I -obrigar o condenado à reparação do dano, a resti~ 
tuições e a outros efeitos civis; 
II- sujeitá-lo a medida de segurança. 
Parãgrafo únicO~ A homologação depende: 
a) para os efeitos previstos no inciso I, de pedido da 

parte interessada; 
b) para os outros efeitos, da existência de tratado de 

extradição com o país de cuja autoridade judiciária ema
nou a sentença, ou, na falta de tratado, de requisição do 
Ministro da Justiça. 

Contagem de Prazo 

Art. 10. O dia do começo inclui-se no cômputo do 
prazo. C_on_ta_m-se _os dias, os meses e os anos pelo calen
dário comum. 

Frações não Computáveis da Pena 

Art. II. Desprezam-se,- nas penas privativas de li
berdade e nas restritivas de direitos, as frações de dia, e, 
na pena de multa, as frações de cruzeiro. 

Legislação Especial 

Art. 12. As regras gerais deste código aplicam-se aos 
fatos incriminados por lei especial, se esta não disputar 
de modo diverso. 

TITULO li 
Do Crime 

Relação de Causalidade 

Art. 13. O result::~do, de que depende a existência d_o 
crime, somente é imputável a quem lhe deu causa. 
Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o re
sultado não teri<.l ocorrido. 

Superveniencia de Causa /ndepertdente 

§ ]? A superveniêncía de causa relativamente inde
pendente exclui a imputação quando por si só, prodUziU 
o resultado; os fatos anteriores, entretanto, imputam-se 
a quem os praticou. 

Relevância da Omüsão 

§ 2"' A omissão é penalmente relevante quando o 
o mi tente devia e podia agir para evita o resultado. O de
ver de agir incumbe a quem: 

a) tenha por lei obrigação de cuidado, proteçào ou 
vigilância; 

b) de outra forma, assumiu a responsabilidade de 
impedir o resultado; 

c) com seu_coruportamento anterior, criou o risc_o da 
ocorrência do resultado. 

DIÂRIO DO CONGRESSO NACIONAL(Se_ção II) 

Art. 14. Diz-se o crime: 

Crime Consumado 

I -consumado, quando nele se reúnem todos os ele
mentos de sua definição legal; 

Tentativa 

II- tentado, quando iniciada a execução, não se con
suma por circunstâncias alheias à vontade do agente. 

Pena da Temativa 

Parágrafo único. Salvo disposição em contrário, 
püne-se- a tentativa com a pena correspondente ao_ crime 
consumado, diminuída de um a dois terços. 

De.~i.sténcia voluntária e arrependimento eficaz 

Art. 15. O agente que, voluntariamente, desiste de 
prosseguir na execução ou impede que o resultado se 
produza, só responde pelos atas já praticados. 

Arrependimento posterior 

Art. 16. Nos crimes cometidos sem violência ou grave 
ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa, 
até o recebimento da denúrícia ou da qUeixa, por ato vo
luntilrio do agente, a pena será reduZida de um a dois 
terços. 

Crime impossfve/. 

Art. 17. Não se pune a tentativa quando, por inefi
cácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade 
do objeto, é impossível consumar-se o crime. 

Art. 18. Diz-se o crime: 

Crime dolo.so _ 

l -doloso, quando o agente quis o resultado ou assu
mfu o risco de produzi-lo; 

Crime culpo.so 

II - culposo, quando o agente deu causa .ao resultado 
por imprudência, negligência ou imperícia. 

Parágrafo único. Salvo os casos expressos em lei, 
ninguém pode ser punido por fato previsto como crime, 
senão quando o pratiC<J. dolosamente. 

Agravação pelo resultado 

Art. 19. Pelo resultado que agrava especialmente a 
pena, só responde o agente que o houver causado ao me
nos culposamente. 

Erro .sobre elementos do tipo 

Art. 20. O erro sobre elemento constitutivo do tipo 
legal de crime ex_clui o dolO, mas peiriiTte ·a J)t.fn1Ção por 
crim~ culposo,se previsto em lei. 

Descriminames putativas 

§ I~ ê isento de pena quem, por erro plenamente jus
tificado pelas circunstâncias, supõe situação de fato que, 
se existisse, tornaria a ação legítima. Não há isenção de 
pena quando o erro deriva de culpa e o fato é punível 
como crime culposo. 

Erro determinado por rerceiro 

S 2'l Responde pelo crime o terceiro que determina o 
erro. 

Erro sobre a pessoa 

§ J9 O erro quanto à pessoa contra a qual o crime é 
praticado não isenta de pena. Não se consideram, neste 
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caso, as condições ou qualidades da vítima, senão as.da 
pessoa contra quem o agente queria praticar o crime. 

Erro sobre a ilfctrude do fato 

Art. 2 I. O desconhecimento da lei é ln escusável. O 
erro sobre a ilicitude do fato, se inevitável, isenta de pe
nu; se evitável, poderá diminuí-Ia de um sexto a Um 
terço. 

Parágrafo único. Considera-se evitável o erro se o 
agente a tua ou st: omite st:m a consciência da ilícitude dp 
fato, quando lhe era possível, nas circunstâncias, ter ou 
atingir essa Consciência. 

Coação irresi.'itfVel e obediência hierárquica 

Art. 22. Se o fato é cometido sob coaçllo irresistíVel 
ou em estrita obediência a ordem, não manifestadamente 
ilegal, de superior hierárqUico, só é punível o autor da 
coação ou da ordem. 

Exclusão de ilicitude 

Art. 23. Não htí crime quando o agente pratica o fa-
{(): 

I - em estado de necessidade· 
II- em legítima defesa; ' 
III -em estríto cumprimento de dever legal ou no 

exercício regular de direito. 

Excesso punfve/ 

Parágrafo único. O agente, em qualquer das hipóte
ses deste artigo, responderá pelo excesso doloso ou cul
poso. 

Estado de necessidade 

Art. 24. Considera-se em estado de necessidade 
quem pratica o fato para salvar de perigo atual, que não 
provocou por sua vontade, nem podia de outro modo 
evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas cir
cunstànclas, nào era razoável exigir-se. 

~ i"' Não pode alegar estado de necessidade quem ti~ 
nha o dever legal de enfrentar o perigo. 

§ .2"' Embora seja razoável exigir-se o sacrifício do 
direito ameaçado, a pena poderá ser reduzida de um a 
dois terços. 

Legítima defesa 

Art. 25. Entende-se em legítima defesa quem, usan· 
do moderadamente dos meios necessários, repele injusta 
agressão, utual ou iminente,_ a direito seu oy de outrem. 

TITULO III 
Da Imputabilidade Penal 

Inimputáveis 

Art. 26. t isento de pena o agente que, por doença 
mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retar
dudo, era, ao te~_p_o da ação ou da omissão, inteiramente 
incapaz de entender o caráter ilícito do_ fat-o ou_ de 

-determinar-se de acordo com esse entend_(tnento. 

Redução de Pena 

Partígrafo úníco. A pena pode ser reduzida de um a 
dois terços, se o agente, em virtude de perturbação de 
saúde mental ou por desenvolvimento mental incomple~ 
to ou retardado não era inteiramente capa:z de entender 
o cartíter llícito do fato ou de determinar-s_e de acordo 
com esse entendimento. 

-Menores de dezoito anos 

Art. 27. Os menores de dezoito anos sãg penalmente 
inimputtíveis, ficando sujeitos às normas estabelecidas 
na legislação especial. 
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2Emoçào e paixão 

Art._ 28. Não excluem a imputabilidade penal: 
I-<! emoçilo ou a paixão; 

Embriague;: 

li- a embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool 
Ol;l substância de efeitos análogos. 

~ 1<:> E isento de pena o agente que, por embriaguez 
completa, proveniente de caso fortuito ou força maior, 
era, ao tempo da ação ou da omissão, ínteiramente inca~ 
paz de entender o caráter ilíCito --dO fato- ou de 
determinar-se de acordo com esse entendimento. 

§ 2'<' A pena pode ser reduzida de um a dois terços, se 
o agente, por embriaguez, proveniente de caso fortuito 
ou força maior, não possuía, ao tempo da ação ou da 
omissão, a plena c<~pacidade de entender o caráter ilícito 
do fato ou de detenninar-se de acordo com esse entendi
mento. 

TITULO IV 
Do Concurso de Pessoas 

Art. 29. Quem, de qualquer modo, concorre para o 
crime incide nas penas a este cominadas, na medida de 
sua culpabilidade. 

§ I"' Se a participação for de menor importância, a 
pena pode ser diminuída de um sexto a um terço. 

§ 2~' Se algum dos concorrentes quis participar de
crime menos grave, ser-lhe-á aplicada a pena deste; essa 
pena será aumentada até a metade, na hipótese de ter 
sido previsível o resultado mais grave. 

Circunstâncias incomunicáveis 

Art. 30. Não se comunicam as circunstâncias e as 
condições de caráter pessoal, salvo quando elementares 
do crime. 

Casos de impunibi/idade 

Art. 31. O ajuste, a determinação ou instigação e o 
auxílio, salvo disposiÇão expressa em contrário, não são 
puníveis, se o crime nao· cbega, pelo menos, a ser tenta
do. 

T!TULO V 
Das Penas 

CAPITULO I 
Das Espécies de Pena 

Penas 

Art. 32. As penas são: 
I- privativas de liberdade: 
II -restritivas de direifás; 
III- de multa. 

SEÇÃO I 
Das Penas Privativas de Liberdade 

Reclusão e detençdo 

Art. 33. A pena de reclusão deve ser cumprida em 
regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção 
em regime semi-aberto ou aberto, salvo necessidade de 
transferência a regirile fechado. 

§ 19 Considera-se: 
a} regime fechado a execução da pena em estabeleci

mento de segurança máxima ou média; 
b) regime semi-aberto a execução da pena em colô· 

nia agrícola, industrial ou estabelecimento similar; 
c) regime aberto a execução da pena em casa de ai~ 

bergado ou estt>belecimento adequado. 
§ 2~" As penas privativas de liberdade deverão ser 

executadas em forma progressiva, se&undo o mérito dÕ 
condenado, observados os seguintes critérios e ressalva~ 
das as hipóteses de transferência a regime mais rigo-rOsO:--

a) o condenado a pena superior a oito anos deverá 
começar a cumpri-la em regime fechado; 
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b) o condenado não reincidente, cuja pena seja supe
rior a quatro anos e não exceda a oito, poderá, desde o 
princípio, cumpri-la em regime semi-aberto; 
--c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual 

ou inferior a quatro anos, poderá, desde o início, 
cumpri-lu em regime uberto. 

§ 39 A determinação do regime inicial de cumpri
mento da pena far-se-á com _observância dos critérios 
preVistos no art. 59 deste código. 

Regras do regime fechado 

Art. 34 O condenado será submetido, no início do 
cumprimento da pena, a exame criminológico de classifi
cação para individualização dà execução. 

9 J9 O condenado fica sujeito a trabalho no período 
diurno e a isolamento durante o repouso noturno. 

~ 2ç O trab<dho será em comum dentro do estabele
cimento, na_ conformid<Jde das aptidões ou ocupações 
anteriores do condenado, desde que compatíveis com a 
execução da pena. 

§ 39 O trabalho externo é admissível, no regime fe
chado, em serviços ou obras públicas. 

Regra.1· do regime semi-aberto 

Art. 35. Aplic~:~-se a norma do art. 34 deste código, 
caput, ao condenado que inicie o cumprimento da pena 
em regime semi-aberto. 
- -§ I.,., O condenado fica sujeito a trabalho em comum 
durante o período diurno, em colônia agrícola, industrial 
ou estabelecimento similar. 

§ 29 O trabalho externo é admissível, bem como a 
freqUêricia a cursos su-pletivos profissionafizantes, de ins
trução de segundo grau ou superior. 

Regras do regime aberto 

Art. 36. O regime aberto baseia-se na fl.Utodisciplina 
e senso de responsabilidade do condenado 

§ !9 O condenado deverá, fora do estabelecimento e 
sem vigilância, trabalhar, freqüentar curso ou exercer 
outra atiYida.de autorizada, permanecendo recolhido du
rante o período noturno e nos dias de folga. 

§ 29 O condenado será transferido do regime aberto, 
se praticar fato definido como crise doloso, se frustrar os 
fins da execuÇão ou se, podendo, não pagar a multa cu
mulativamente aplicada. 

Regime especial 

Art. 37. As mulheres cumprem pena em estabeleci
mento próprio, observando-se os deveres e direitos ine
n<ntes à sua condição pessoal, bem como, no que couber, 
o disposto neste capítulo. 

Direitos do preso 

Art. 38. O preso conserva todos os direitos não atin
gidos pela perda da liberdade, impondo-se a todas as au
toridades o respeito à sua integridade físicã e morai. 

Trabalho do preso 

Art. 39. O trabalho do preso serâ sempre remunera
do, sendo-lh~ garantidos os benefícios da Previdência 
Social. 

Legislação especial 

Art. 40. A legislação especial regulará a matéria pre
vistu nos arts. 38 e 39 deste código, bem como especifiCa
rá os de\'ercs e direitos do preso, os critérios para revo
gaçã_o e trunsferência dos regimes e estabelecerá as_in
fraçàes disciplinares e correspondentes sanções. 

Superveniência de doença mental 

Art. 41. O condenado a quem sobrevém doença 
mental deve ser recolhido a hospital de custódia e trata-
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menta psiquiátrico ou, à falta. a outro estabelecimento 
adequado. 

Derraciio 

Art. 42. Cumputam-se, na pena privativa de liber
dade e na medida de segurança, o tempo de prisão provi
sória. no Bras.il ou no estrungeiro, o de prisão adminis
trativa e o de internação em qu;;tlquer dos estabelecimen
tos referidos no artigo anterior. 

SEÇ.i\0 li 
Das Penas Restritivas de Direitos 

Pt'nas restritil·as de direito.~ 

-Art. 43. As penas restritivas de direitos são: 
I - prestação de serviços à comunidade: 
II- interdição temporária de direitos; 
III--:: limitação de fim de semana. 
Art. 44+ As penas restritivas de direitos sào-autôno

mas e substituem as privativas de liberdade, quando: 
I- aplicada- Pela privativa de liberdade inferior a um 

ano ou se Q_ crime for culposo: 
II - o réu não for reincidente; 
III- a culpabilidade, os antecedentes, a conduta so

cial e a personalidade do conden:.Jdo, bem como os moti
vos e as circunstâncias indicarem que essa substituição 
seja suficiente. 

Parágrafo único. Nos crimes culposas, a pena priva
tiva de liberdade aplicada, igual ou superior a um ano. 
pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e 
multa ou por duas penas restritivas de direitos, exeqUí
veis simultaneamente. 

Conversã_o das penas restritivas de direitos 

Arf. -45.- A -pei-ta restritiva de direitos converte-se em 
privativa de liberdade, pelo tempo da pena aplicada, 
quando: 

I_- sobrevier condenação, por outro crime, a pena 
privativa de liberdade cuja exc-eução não tenha sido sus
pensa; 
li- ocorrer o descumprimento injustificado da res

trição imposta. 

Prestação de serviços à comunidade 

Art. 46. A prestação de serviços à comunidade con
siste na atribuição ao condenado de tarefas gratuitas jun
to a entidades assistenciais, hospitais, escolas, orfanatos 
c outros estabelecimentos congêneres, em programas co
munitários ou estatais. 

Parágrafo único. As tarefas serão atribuídas confor
me as aptidões do condenado, devendo ser cumpridas, 
du~ante oito horas semanais, aos sâbados, domingos e 
fenados ou em dias úteis, de modo a não prejudicar a 
jornada normal de trabalho. 

lnterdicão temporária de direitos 

Art. 47. As penas de interdição temporária de direi
tos são: 

I -proibição dQ !!Xercíc_io de cargo, função ou ativi
dade pública, bem como de mandato eletivo; 

II - proibição dO exercício de profissão, atividade Ou 
ofício que dependam de habilitação especial, de licença 
ou autorização do poder público; 

III- suspensão de autorização ou de habilitação para 
dirigir veículo. 

Limitarão de fim de semana 

Art. 48. A limitação de fim de semana consiste na 
obrigação de permanecer, aos sábados e domingos, por 
cinco horas di.árias, em casa de albergado ou outro esta
belecimento adequado. 
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Parágrafo único. Durante a permanência poderão 
ser ministrudos ao condenado cursos e palestras ou atri
buídas atividades educativ:.Js. 

SEÇÃO III 
Da Pena de Multa 

Mufu1 

Art. 49. A pena de multa consiste no pagamento ao 
fundo penitenciário da quantiu nxa:da na setença e calcu
lada em dias-multa. Será, no mínimo, de dez e, no_ máxi
mo, de t;czcntos e sessenta dlas-multu. 

§ ]9 O valor do dia-multa será fixado pelo Juiz não 
podendo ser inferi ai à- um trigésimo do maior salário 
mínimo mensal vigente ao tempo ·ao fato, nem superior a 
cinco vezes esse· salário. 

§ 29 O valor da mult<J será utualizai;lo, quando __ da 
execução, pelos índices de cor_rcção monet;:iria: 

Pagamento da multa 

Art. 50. A multa deve !ier paga dentro de dez dias 
depois de transitada em julgado a sente_nça. A requeri~ 
menta do condenado e conforme as circunstâncias, o 
Juiz pode permiflrque o pagamento se ieiilíü em parce~ 
las mensais. 
* \9 A cobrança da mult:.t pode efetuar-sc mediante 

desconto no vencimento ou S<.lhírío do condenado quan~ 
do: 

a) aplicada isoladamente~ 
b) aplicada cumulativamente com pena restritiVa ãe 

direitos: 
c) concedida a suspensão condicional da pen<~. 
§ 2"' O desconto não deve incidir sobre os recursos 

indispensáveis ao sustento do condenado e de sua 
família. 

Com•ersào da mulra e rt:'vogarào 

ArL 51. A multa converte-se cm pena de detenção. 
quando o condenado solvent<.: deixa de pagá~la ou frus
tra a sua execução. 

Modo de com•ersào 

§ J<? Na conversão, a cad~l di_a_-multa_cgrresponderá 
um dia de detenção, não podendo e..;;ta ser superior a um 
ano. 

RevogafàO da com•ersão 

§ 2"' A c_onversão fica. sem efeito ·se. a qualquer rem~ 
po, é paga a multa. 

Suspensão da exe('ução da multa 

Art. 52. É suspensa a execução da pena de multa, se 
sobrevém ao condenado _dQença mental. 

CAPITULO II 

Da Cominaçiio das Penas 

Penas prfvatil'aJ de liberdade 

Art. 53. As penas privativas de liberdade têm se'Qs li~ 
mites estabelecidos na sanção corrrespondente a cada 
tipo legal de crime. 

Penas restritivaJ de direito.ç 

Art. 54. As penas restritivas de direítos são apli:cãM 
veis, independentemente de_cominacão na parte especial, 
em substituição à pena privativa de liberdade, fixada em 
quantidade inferior a um ano, ou nos_cfimes culposas. 

Art. 55. As penas restritivas de direitos terão ames
ma duração da pena privativa de liberdade s_ub_s_tituída. 

Art. 56. As penas de interdição, previstas nos inci
sos I e II do art. 47 deste código, aplicam-se para todo o 
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crime _cometido no exercício de profissão, atividade, ofí
cio, cargo ou função, sempre que houver violação dos 
deven..-s que !he.'i são inerentes. 

Art. 57. A pena de interdição, prevista no inciso HI 
do art. 47 deste código, aplica-se uos crimes culposas de 
trânsito. 

Art. 58. A multa, prevista em cada tipo legal de cri
me, tem os !imites fixados no art. 49 e seus parãgrafos 
deste código. 

Parágrafo único. A multu prevista no parágrafo úni
co do art. 44 e no§ 29 do art. 60 deste código aplica-se in
dependentemente de cominação na parte especial. 

CAPITULO III 

Da aplicação da Pena 

FixarãO da pena-

Art. 59. O juiz, atendendo à culpabilidade, aos ante
cedentes, à conduta social, à personalidade do agente, 
aos motivos, às círcunstânci;;~s e conseqüências do crime, 
bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, 
conforme seja necessário e- suficiente para reprovação e 

- -prevenção do crime: - - -

1- as penas aplicáveis dentre as cominadas; 
II- a quantidade de pena aplicável, dentro dos limi

tes previstos; 
III- o regime inicial de cumprimento da pena priva

tivu de liberdade; 
IV- a substituição da pena privativa da liberdade 

aplicada, por outra. espécie de penu, se cabível. 

Critérios especiais da pena de multa 

Art. 60. Na fixação da pena de multa o juiz deve 
atender, principalmente, à situação econômica do réu. 

§ i"' A multa pode ser aumentada até o triplo, se o 
juiz considerar que, em virtude d;;~ situação económica 
d_o réu, é ineficaz,_ <:_mboru aplicada no máximo. 

Multa .wb.~tirutfva 

§ 29 A pena privativa de liberdade aplicada, não su
perior- a seis meses, pode ser substituída pela de multa. 
observados os critérios dos inicisos II e III do art. 44 des
te código. 

Circunstâncias agravantes 

ArL -61. São circunstâncias que se-mpre agravam a 
pena, quando não constituem ou qualificam o crime: 

I -a reincidência; 
II- ter o agente cometido o críme: 
a) por motivo fútil ou torpe; 
b) para facilitar ou assegurur <1 execução, a ocultação, 

a im_punidade ou vantagem de outro crime; 
c) à traição, de emboscada, ou mediante dissimu

lação, ou outro recurso que dificultou ou tornou im
possível a defesa do ofendido; 

d) com emprego de veneno, fogo, explosivo, tortura 
ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que podia resul
tar perigo comum; 

e J contra ascendente, descendente, irmão ou cônjuge; 
J) com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de re

lações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade; 
g) com abuso de poder ou violação de dever inerente a 

cargo, ofício, ministério ou profissão; 
h) contra criança, Velho ou enfermo; 
i) quando o ofendido e.<>tava sob a imediata proteção 

d;;~ autoridade; 
i) em ocasião de incêndio, naufrágio, inundação ou 

qualquer caiãmidade pública, ou de desgraça particular 
do ofendido; 

l) em estado de embriaguez preordenada. 
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Agravant~s no caso de concurso de pe.~.wa.v 

Art. 62. A pena será ainda agrav:Jda em relação ao 
ag_enh: que: 

I - promove, ou organiza n cooperação no crime ou 
dirige a utividadc dos demais agentes; 
II- coage ou induz outrem à execução material do 

crime; 
I II - instiga ou determina a cometer o crime alguém 

sujeito à sua autoridade ou não-punível em virtude de 
condição ou qualidade pessoal; 

IV- executa o crime, ou dele participa, mediante 
paga ou promessa de recompensa. 

Reincidência 

Art. 63. Verifica-se a reinCidência quando o agente 
comete novo crime, depois de transitar em julgado a sen_
tença que, no Pals ou no estrangeiro, o tenha condenado 
por crime anterior. 

Art._ 64. Para efeito de reincidência: 
I- não prevalece a condenação anterior, se entre a 

data do cumprimento ou extinção da pena e a infração 
posterior tiver decorrido período de tempo superior a 
cinco anos, computado o período de prova da suspensão 
ou do livramento condicional, se não ocorrer revogação; 

II - não se consideram os crimes militares próprios e 
políticos. 

Circunstâncias Atenuantes 

Art. 65. São circunstâncí<IS que sempre atenuam a 
pena: 

I - ser o agente menor de vinte e um, nu data do fato, 
ou maior de setenta anos. na data d;;~ sentença; 

11 -o desconhecimento da lei; 
I I I - ter o agente: 
8) Cometido o crime p-or motivo de relevante valor 

social ou moral: 
b) procurado, por sua espontt1nca vontade e com efi

ciência, logo após o crime, evitar-lhe ou minorar-lhe as 
conseqüências, ou ter, antes do julgamento, reparado o 
dano: 

c) cometido o crime sob coação a que podia resistir, 
ou _em cumprimento de ordem de autoridade superior, 
ou sob a influência de violenta emoção, provocada por 
ato injusto da vítima; 

d) confessado espontaneamente, perante a autorida
de, a autoria do crime; 

~) cometido o. crime sob a inOuência de multidão em 
tumulto, se n:Jo o provocou. 

Art. 66. A pena poderá ser ainda atenuada em razão 
de- Circunstância relevante, anterior Ou pOsterior ao cri
me, embora não prevista expre.<>.Samente em lei. 

Concurso de CircunsrânciaJ Agravantes e Atenuant_es 

Art. 67. No concurso de agravantes e atenuantes, a 
pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circuns
tâncias preponderantes, entendendo-se como tais, as que 
resultam dos motivos determinantes do crime, da perso
nalidade do agente e da reincidência. 

Cálculo da P(>na 

Art. 68. A pena base será fixada atendendo-se ao 
critêi"io do art. 59 deste código, em seguida serão consi
deradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por 
último, as causas de diminuição e de aumento. 

Parágrafo único. No concurso de causas de aumento 
ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz 
limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, pre
valecendo, todavia, a causa que mais aumente ou dimi
nua. 

Concurso Material 

Art. 69. Quando o agente, mediante, mais de uma 
ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos 
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ou não, aplicam-se cumulativamente as pena::> privativus 
de libcrdude em que huja incorrido. No caso de .apli
cação cumulativa de penas de recluslío e de detenção. 
executa-se primeiro aquela. 

~ ]9 Na hipótese deste llrtigo, quando <~o agente tiver 
sido aplicada pena privativa de liberdade, niio suspensa, 
por um dos crime.~. para os demais será incabível a subs
tituição de que trata o art. 44 d~ste código. 

§ 29 Qu<lndo forem aplicadas penas restritivas de di
reitos, o condenado cumprirá ~imultancamente as que 
forem compatíveis entre si e suce.'>sivamente -as dem<l.ÍS. 

Concurso Formal 

Art. 70. Quando o agente. mediante uma só açào ou 
omissão, pratica--dClis oU- m-ãi~ crimeS, ídêrltiCos ou não, 
aplica-se a mais grave das penas cabíveis ou,- ·se iguais; 
somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso. 
de um sexto até metade. As pem1~ aplicam-se, entretanto, 
cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os cri
mes concorrentes resultam de desígnioS autônomos, con
soante o disposto no artigo anterior. 

Parágrafo único. Não poderá a pena exceder a que 
seria cabível pela regra do art. 69. deste código. 

Crime Continuado 

Art. 71. Quando o agente. mediante mais de uma 
açào ou omissão, pratica dois ou mais crimes dU mesma 
espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de 
execução e outras semelhantes, devem os subseqUentes 
ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe 
a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, 
se diversas. aumentada, em qualquer caso. de um-sexto a 
dois terços, 

Parágrafo único. Nos crimes dolosos, contru vÍÚ;as 
diferentes, cometidos com Violéncill ou gravC ame"aÇa à 
pessoa, poderá o juiz; considerando a culpahifidade, us 
antecedentes, a conduta social c a personalídade do 
agente._ bem como os motivOs C as· cirCunstâncias, au
mentar a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a 
mais grave, se diversas, atê o triplo, observadas as regras 
do parágrafo único do art, ?O e do art. 75 deste código. 

l'dultas 110 Concur.w dt• Crimes 

Art. 72. No concurso de crimes, as penas de rTiulta 
são aplicadas distinta e integralmente. 

Erro na Execução 

---Arc-7'3. -QUilildO~:-por ·;;Cíe:feilú ___ Õu ·er~~~'"'~O--~So -d~s 
mefos de execução, o agente, ao invés de atingir- a peSsoa 
que pretendia ofender, atinge pessoa diversa, responde 
como se tivesse praticado o crime contra aquela, 
atendendo-se ao disposto no ~ 39 do art. 20 deste código. 
No caso de ser também atingida a pessoa que o agente 
pretendia ofender, aplica-se a regra do art. 70 deste códi~ 
go. 

Resultado diverso do pretendido 

Art. 74. Fora dos casos do artigo anterior, quando, 
por acidente ou erro na execução do crime, sobrevêm re
sultado diverso do pretendido, o agente responde por 
culpa, se o fato é previsto como crime culposo; se ocorre 
também o resultado pretendido, aplica-se a regra do art, 
70 deste Código. 

Limite das Penas 

Art. 75. O tempo de cumprimeilto das penas privati· 
vas de liberdade não pode ser superior a trinta anos. 

§ ]9 Quando o agente for condenado a penas priva ti~ 
vas de liberdade cuja soma seja superior a irlnia UnoS. 
devem elas ser unificadas para atender ao limite rriáximo 
deste artigo. 
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§ 29 SobrevfndO conden<Jção -por fato posterior ao 
início do cumprimento d<l pena. far-se-â nova unifi
cação, dcsrrez:.~ndo-se, rara esse fim, o pcrfodo de pena 
já cumprido. 

Concurso de infrações 

Art. 76. No concurso de infrações, executar-se-á 
primeiramente a pena mais grave. 

CAP!TULO IV 
Da suspensão condicionaJ da pena 
Requisitos da suspensão da pena 

Art. 77. A execução da pena privativa de liberdade, 
não superior a dois anos, poderá ser suspensa, por dois a 
qw.ttro anos, desde que; 

I -o condenado não seja reincidente em crime dolo
so; 

II - a culpabilidade, os antecedentes, _a conduta so
c.ial e personalidade do agente, bem como os motivos e 
as circurisfânCias, autorizem a concessão do bf:iteticío; 
Ili- não seja indicada ou cabível a substituição pre

vista no art. 44 deste código. 
§ [9 A condenação-anterior a pena de multa não im

pede <~ concessão do benefício, 
§ 29 A execução da pena privativa de liberdade, não 

superior a quatro anos, poderá ser suspensa, por quatro 
a seis anos, desde que o condenado seja maior de 70 (se
tenta) anos cie idade. 

Art. 78. Durante o prazo da suspensão, o condena~ 
do ficará sujeito à observação e ao cumprimento das 
condições estabelecidas pelo juiz. 

~ I"' No primeiro ano do prazo, deverá o condenado 
prestar serviços à comunidade (art. 46) ou submeter-se à 
limitução de fim de semana (art. 48). 

§ 29 Se o condenado houver reparado o dano, salvo 
impossibilidade- de fazê-lo, e se as circunstâncias do art. 
59-deste código lhe forem inteiramente favoráveis, o juiz 
podcrft substituir a exigência do parágrafo anterior Por 
umu ou mais. 

a) proibição de freqüentar determinados lugares; 
b) proibição de ausentar-se da comarca onde reside, 

sem autorizllç.ão do juiz; 
- c) -comparecimento pessõal e obrígãtório a juízo, 
mensalmente, para informar e justificar suas atividades. 

Art. 79. A sentença poderá especifica( outras con~ 
dições a que fica subordinada a suspensão, desde que 
adequadas ao fato e à situação pessoal do condenado. 

Art. 80. A suspensão não se estende às penas restri
tiv-as de dir6itos nem à muita. 

Revogação obrigatória 

Art. 81. A suspensão será revogada se, no curso do 
prazo, o beneficiáfio: 

I -é condenado, em sentença irrecorrível, por crime 
do!_oso; 
II- frustra, embora solvente, a execução de pena de 

multa ou não efetua, sem motivo justificado, a reparação 
do dano. 

III- descumpre a condição do§ J9 do art. 78 deste 
código. 

Revogação facultativa 

§ ]9 A suspensão poderá ser' revogada se o condena
do _descumpr'e qualquer outra condição imposta ou é ir
recorrivelmente condenado, por crime culposo ou por 
contravenção, a pena privativa de liberdade ou restritiva 
de direitos. 

Prorrogação do período de prova 

~ 29 Se o heneficiário está sendo processado por ou
tro crime ou contravenção, considera,se prorrogado o 
prazO da suspensão até o julgamento definitivo. 
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§ J9 Quando facultativa a revogação, o juiz: pode, ao 
invés de decretá·la, prorrogar o período de pr'ova até o 
múximo, se este não foi o fixado. 

Cumprimento das condições 

Art. 82 __ Expirado o prazo sem que tenha havido re
vogação, considera~se extinta a pena privativa de liber
dade. 

CAPITULO V 
Do livramento condicional 

Requisitos do livramento condicional 

Art. 83. O juiz poderá conceder livramento condi
cional ao condenado a pena privativa de liberdade igual 
ou superior a dois anos, desde que: 
I- cumprida mais de um terço da pena se o condena

do não for reincidente em crime doloso e tiver bons ante
cedentes; 

JI- cumprida mais da metade se o condenado for 
reincidente em crime doloso; 

UI- comprovado comportamento satisfatório du~ 

rante a execUção da pena, bom desempenho no trabalho 
que lhe foi atribuído e aptidão para prover à própria 
subsistência mediante trabalho honesto; 

IV- tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de 
fazê-lo, o dano causado pela infracão~ 

Parúgrafo único, Para o condenado por crime dolo
so, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a 
concessão do livramento ficará também subordinada à 
constatação de condições pessoais que façam presumir 
que o liberado não voltará a delinqUir. 

Soma de penas 

Art. 84. As penas que correspondem a infrações dí
versas..devem somar-se para efeito do livramento, 

Especificações das condições 

Art. 85. A sentença especificarâ as condições a que 
fica subofdinado o livramento. 

Revogacão do !i~·ramento 

Art:- 86. Revoga-se o livramento, se o liberado vem 
a ser condenado a pena privativa de liberdade, em sen~ 
tença irrecorríveJ: 
I- por crime cometido durante a vigência do benefi~ 

cio; 
If- por um crime anterior, observado o disposto !JO 

al-t. 84 -deste código. 

Revogação facultativa 

Art. 87. O juiz poderá, também revogar o Iivramen~ 
to, se o liberado deixar de cumprir qualquer das obri
gações constantes da sentença, ou for irrecorrivelmente 
condenado, por crime ou contravenção, a pena que não 
seja priv~:~tiva de liberdade. 

Efeitos da revogaçao 

Art. 88. Revogado o livramento, não poderá ser no
vamente concedido, e, salvo qu~:~ndo a revogação resulta 
de condenação por outro crime anterior àquele benefi
cio, nno se desconta na pena o tempo em que esteve solto 
o condenado. 

Extinção 

Art. 89. O juiz poderá declarar extinta a pena, en
quanto não passar em julgado a sentença em processo a 
que responde o Hberado, por crime cometido na vigência 
do livramento. 

Art. 90, Se até o seu término o livramento não é re. 
vogado, considera·se extinta a pena privativa de liberda
de. 
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CAPITULO VI 

Dos Efeitos da Condenação 

Efeitos genéricos e específicos 

Art. 91. São efeitos da condenação: 
I- tornar certa a obrigação de indenizar o dano cau-

sado pelo crime; 
II- a perda em favor da União, ressalvado o direito 

do lesado ou de terceiro de boa fé: 
a) dos instrumentos do_ crime, desde que conSistam 

em coisas cujo fabrico, alie_nação, uso, porte ou detenção 
constitua fato iUcito;_ _ __ 

b) do produto do crirne ou de qualquer bem ou valor 
que constitua proveito auferido pelo agente com a prâti
ca do fato criminoso. 

Art. 92, São também efeitos da condenação: _ 
l-a perda de cargo, função pública ou mandato ele

tive, nos crimes prãticados com abuso de poder ou vio
lação de dever para com a Administração Pública quan
do a pena aplicada for superior a quatro anos; 
II- a incapacidade pa.ra o exercício d-o pátrio ·poder, 

tutela ou cura tela, nos crimes dolosos, sujeitos à pen-a de 
reclusão, cometidos contra filho, tutelado ou cura..tela_do; 

IH- a inabilitação para dirigir veículo, quando utili
zado como meio para a prática de crime dQloso. 

Parágrafo único,_. Os efeitos de que trata este artigo 
não são automáticos devendo ser motivadamente decla
rados na senten_ç_a~---

CAPITULO VII 
Da Reabilitação 

Reabilitação 

Art. 93. A reabilitação alcança quaisquer penas 
aplicadas em sentença definitiva, assegurarido ao conde
nado o sigilo dos registras sobre seu processo e conde
nação. 

Parágrafo único_. A r_eª---bilitação poderá, também, 
atingir os efeitos da condenação, previstos no art. 92 d~
te código, vedada, reintegração na situação anterior, nos 
casos dos incisos I e II do mesmo artigo. 

Art. 94 A reabilitação poderá ser requerida, decorri
dos dois anos do dia em que for extinta, de qualquer mo
do, a pena ou terminar sua execução, computando-se o 
período de prova da suspensão e o do livramen_to coo_di
cional, se não sobrevier revogação, desde que o condena
do: 

I -tenha tido domicilio no País no prazo acima refe
rido; 

II- tenha dado, durante esse tempo, demonstração 
efetiva e constante de bom comportamento público e pri
vado; 

III- tenha ressarcido o dano causado pelo crime ou 
demonstre a absoluta impossibilidade de o fazer, até o 
dia do pedido, ou exiba documento que comprove a re
núncia da vítima ou novação da dívida. 

Parágrafo único. Negada a reabilitação, poderá ser 
requerida, a qualquer tempo. desde __ que o pedido seja 
instruído com novos elementos comprobatórios dos re~ 
quisitos necessários .. 

Art. 95 A reabilitação será revogada, de ofício ou a 
requerimento do Ministério Público, se o reabilitado fçr 
condenado, como _rein__çidente, por decisão definitiva, a 
pena que não seja de multa. 

TITULO VI 
Das Medidas de Segurança 

Espécies de medidas de segurança 

Art. 96. As medidas de_s_egurança são: 

I -internação em hospital de custódia e tratamento 
psiquiátrico ou, à falta, em outro estabelecimento ade-
quado; 

II -sujeição à tratamento ambulatorial. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção H) 

Parágrafo único. Extinta a punibilidade, não se im
põe medida de segurança nem subsiste a que tenha sido 
imposta. 

Imposição da medida de segurança para inimputável 

Art. 97. Se o agente for inimputável, o juiz determi
nará sua internação (art. 26). Se, todavia; o fato previsto 
como crime for punível com detenção, poderá o juiz 
submetê-lo a tratamento ambulatorial. 

Prazo 

~ I"' A internação, ou tratamento ambulatorial, será 
por tempo indeterminado, perdurando enquanto não for 
averiguada, mediante perícia mêdlca, a cessação de peri
culosidade. O pr::lZO mínimo deverá ser d~ um ~ três 
anos. 

Pedcia médica 

§ 2<? A perícia médica realizar-se-á ao termo do prazo 
mínimo fixado e deverá ser repetida de ano em ano, ou a 
qualquer tempo, se o determinar o juiz da execução. 

Desinternaçào ou liberação condicional 

§ 3<? A desinternação, ou a liberação, será sempre 
condicional devendo ser restabelecida a situação anterior 
se o agente, antes do decurso de um ano, pratica. fato in
dicatlvo de persistência de sua periculosidade. 

§ 49 Em qualquer fase do tratamento ambulatorial~ 
poderá o juiz determinar a internação do agente, se essa 
providência for necessária para· fins curativos. 

Substituição da pena por medida de segurança para o semi
impurável 

Art. 98. Na hipótese do parágrafo único do art. 26 
deste código e necessitando o condenado de especial tra
tamento" Curativo, a pena privativa de liberdade pode ser 
substituída pela internação, ou tratamento ambulatorial, 
pelo prazo mínimo de um a três anos, noS termos do arti
go anterior e respectivos§§ Js> a 4<?. 

Direitos do internado 

Art. 99. O internado será recolhido a estabelecimen- -
to dotado de características llospítalare~ e será SUbmeti
do a tratamento. -

TITULO VII 

Da Ação Penal 

Ação pública e de iniciativa prh'ildà 

Art. 100. A ação penal é ptíblica, salvo quando a lei 
expressamente a declara privativa do ofendido. 

§ I"' A ação pública é promovida pelo Ministério 
Público, dependendo, quando a lei o exige, de represen
tw;ão do ofendido o_u de requisição do Ministro da Jus
tiça. 

§ 2s> A ação de iniciativa privada é promovida me
- diu_n.te queixa do ofendido ou de quem tenha qualidade 

puni representá-lo. -

§ J9 A ação-de iniciativa privada pode intentar-se nos 
crimes de ação pública, se o Ministério Público não ofe
rece denúncía no prazo legaL 

§ 49 No caso de morte do ofendido ou_ de ter sido de
clarado ausente por decisão judicial, o direito de oferecer 
queix<t ou de prosseguir na açào passa ao cônjuge, ascen
dente, descendente ou irmão. 

A açào penal no crime complexo 

-Art. 101. Quando a lei considera como elemento ou 
circunstâncias do tipo legal fatos que;- por si mesmos, 
constituem cirmes, cabe ação pública em relação àquele, 
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desde que, em relação a qualquer destes, se deva proce
der por iniciativa do Ministério Público. 

lrretratabilidade da representação 

-Art. I 02. A representação será irretratável depois de 
oferecida a denúncia. 

De<·adênâa do direito de queixa ou de representação 

Art. 103. Salvo dispo"içào expressa em contrário, o 
ofendido decai do direito de queixa ou de representação 
se nào o exerce dentro do prazo de seis meses, contando 
do dia em que veio a saber quem é o autor do crime, ou, 
no caso do§ J<? do art. 100 deste código, do dia em que se 
esgota o prazo para oferecimento da denúncia. 

-KeiiUiTcia expressa ou tácita do direito de queixa 

Art. 104. O direito de queixa não pode ser exe1cido_ 
quando renunciado expressa ou tacitamente. 

Parágrufo único. Importa renúncia tácíta ao direito 
de queixa a prática de ato incompatível com a vontade 
de exercê-lo; não a implica, todavia, o fato de receber o 
ofendido a indenização do dano causado pelo crime. 

Perdão do ofendido 

Art. 105. O perdão do ofendido, nos crimes em que 
somente se procede mediunte queixa, obsta ao prossegui
mento da ação. 

Art. 106. O perdão, no processo ou fora dele, ex
presso ou tácito: 

I- se conced!do a qualquer dos querelados, a todos 
aproveita; 
II- se concedido por um dos ofendidos, não prejudi

ca o direito dos outros: 
III- se o querelalo o recusa, não p"oduz efeito. 
9 I 9 Perdão tácito é o que resulta_da prática de ato ín

compativel com a vontade de prosseguir na ação. 
9 29 Não é admissível o perdão depois que passa em 

julgado a sentença condenatória. 

TITULO VIII 

Da extinção da Punibilidade 

Exrinção da pwzibilidade 
Art. 107. Extingue-se a punibiHdade: 
r - pela morte do agente; 
II -pela anistia, graça ou indulto; 
III- pela retroatividade de lei que não mais conside

ra o fato como criminoso; 
IV -pela prescrição decadência ou perempção; 
V- pela renúncia do direito de queixa ou pelo perdão 

aceito, nos crimes de ação privada; 
VI- pela retratação do agente, nos casos em que a lei 

a admite; . 
VIl- pelo casamento do agente com a vítima, nos 

crimes contra os costumes, definidoS nos Capítulos I, H e 
III do Título VI da Parte Especial deste Código. 

VIII- pelo casamento da vítima com terceiro, nos 
crimes referidos no inciso ·anterior, se co·metidos sem vio
lência real ou grave ameaça e desde que a ofendida não 
requeira o prosseguimento do inquérito policial ou da 
açào penal no prazo de sessenta dias a contar da ce
lebração; 

IX- pelo perdão judicial, nos casos previstos em lei. 
Art. 108. A extinção da punibilidade de crime que ê 

pressuposto, elemento constitutivo ou circunstância 
agravante de outro não se estende a este. Nos crimes co
nexos, a extinçãO da punibilidade de um deles não impe-
de, quanto aos outros, a agravação da pena resultante da 
conexão. 

Prescrição ames de transitar em julgado a sentença 

A rt. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado 
a setença final, salvo o disposto nos§§ l9 e 29 do art. 110 
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deste código, regula~se pelo máximo da penãJ>rivativa de 
liberdade cominada ao crime, verificando-se: 

1- em vinte anos, se o máximo da pena é superior a 
doze; · - , 

II- em dczesseis anos, Se o máximo da pena é supe

rior a oito anos e não excede a doze; 
III- em doze anos, se o máximo da pena é superi()~ a 

quatro anos e não excede a oito; _ _ 
IV- em oito anos, se o máximo da pena é superior a 

dois anos e não excede a quatro; 
V- em quatro anos, se o máximo da pena é -igual a 

um ano ou, sendo superior, não excede a dois; 
VI- em dois anos, se o máximo da pena é íriferiof-a 

um ano. 

Prescrição das penas restritivas de direito 

Parágrafo único. Aplicam-se às penas- restritivas de 
direito os mesmos prazos previstos para as privativas de 
liberdade. 

Prescrição depois de transitar em julgado sentença final 
condenatória 

Art. 110. A prescrição depois de transitar em julga
do a sentença condenatória regula-_se pela pena aplicada 
e verifica-se nos prazos fixados -no artigo a~terior! os 
quais se aumentam de um terço, se o condenado é reinci
dente. 

§ 111 A prescrição, depois de sentença condenatória 
com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de 
improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada: 

§ 29 A prescrição, de que trata o parágrafo antenor, 
pode ter por termo inicial data anterior à do recebimento 
da denúncia ou da queixa. 

Termo inicial da prescrição antes de transitar em julgado a 
semeuça final 

Art. III. A prescrição, antes de transitar em julgado 
a setença final, começa a correr: 

I - do dia em que o crime se consumou; 
li- no caso de tentativa, do dia em que cessou a ati

vidade criminosa; 

III- nos crimes permanentes, do dia em que cessou a 
permanência; 

lV - nos de bigamia e nos de falsificação ou alteração 
de assentamento do registro civil, da data em que o fato 
se tornou conhecido. 

Tenno inicitil da prescrição após a sentença condenatória 
irrecorríve/ 

Art. 112., No caso do art. I lO deste código, a pres
crição começa a correr: 

l-do dia em que transita em julgado a sentença con
denatória, para a acusação, ou a que revoga a suspenção 
condicional da pena ou o livramento condicional; 

II -do dia em que se interrompe a execução, salvo 
quando o tempo da interrupção deva computar-se na pe
na. 

Prescrição no caso de evasão 
do condenado ou de revogaçdo do 

li~·ramenw condicional 

Art. 113. No caso de evadir-se o condenado ou de 
revogar-se o livramento cOndicional, a prescrição é regu
lada pelo tempo que resta da pena. 

Prescrição da multa 

Art. 114. A prescrição opera-se em dois anos, quan
do a pena de multa é a única cominada, foi a úriica apli
cada ou é a que ainda não foi cumprida. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçào II) 

Redução do.s prazos de prescrição 

Art. !15. São reduzidos de metade os praz-os de 
prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, 
menor de vinte e um anos, ou, na data da sentença, 
maior de setenta anos. 

Causas impeditivas da prescrição 

ArL 1 J6. Antes de passar em julgado a sentença fi~ 
na!, a prescrição não corre: 
I- enquanto não resolvida, em outro processo, ques~ 

tão de que_ dependa o reconhecimento da existência do 
crime; 

11- e-nquanto o agente cumpre pena no estrangeiro. 
Parágrafo único. Depois de passada em julgado a 

sentença condenatória, a prescrição não corre durante o 
tempo em que o condenado está preso por outro motivo. 

Causas interruptivas da -prescrição 

Art. 117. Q curso da prescrição interrompe-se: 
I -pelo recebimento da denúncia ou da queixa; 
H- pela pronúncia; 
III- pela decisão confirmatória da pronúncia; 
IV- pela sentença condenatória recorrível; 
V- pelo inicio ou continuação do cumprimento da 

-pena; 
VI -pela reincidência. 
§ 111 Excetuados os casos dos incisos V e VI deste ar

tigo, a interrupção da prescrição produz efeitos relativa
mente a todos os autores do crime. Nos crimes conexos, 
que sejam objeto do mesmo processo, estende-se aos de
mais a interrupção relativ~ ~ qualquer ~eles. 
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§ 2Q Interrompida a prescrição, salvo a hipótese do 
iiicíso V deste artigO, todo o prazo comeca a correr, no-. 
vam-ente, do .cHa da intt::rrupção. 

Art. lI 8. As penas mais leves prescrevem com as 
mais graves. 

Art. 119. No caso de concurso de crimes, a extinção 
da punibilidude incidirá sobre a pena de cada um, isola
damente. 

- _Perdão judicial 

Art. l20. A sentença que conceder perdão judicíal 
não será consideruda para efeitos de reincidência." 

Art. 211 São.canceladas, na Parte Especial do Código 
Penal e nas leis especiais alcançadas pelo art. 12 do Códi
go penal, quaisquer referências a valores de multas, 
substituindo-se a expressão multa de por multa. 

Art. )Q Dentro de um ano, a contar da vigência des
ta lei, a União, Estados, Distrito Federal e Territórios 
tomarão as providências necessárias para a efetiva exe
cução das penas restritivas de direitos, sem prejufzo da 
imediata aplicação e do cumprimento dessas penas onde 
seja isso possíveL 

Parágrafo único. Nas comarcas onde ainda não for 
possível a execução das penas previstas nos incisos I e III 
do art. 43 do Código Penal, poderá o juiz, atê o venci
mento do prazo de que trata este artigo, optar pela con
cessão da suspensão condicional, observado, no que cou
ber, o disposto nos arts. 77 a 82 do mesmo código. 

Art. 411 O Poder Executivo fará republicar o Código 
Penal com seu texto atualizado. 

Art. 59 Esta Lei entra em vigor seis meses após a 
data de sua publicação. 
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O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas) -Item 13: Em discussão o projeto. (Pausa.) 

Discussão, em turno únTcó, do Projeto de Lei da 
Câmara n\' 76, de 1984 (n9 1.657/83, na Casa de ori
gem), de iniciativa do Senhor Presidente da Re
pública, que institui a Lei de Execução Penal, tendo 

PARECER FAVORÃVEL, sob n• 290, de 1984, 
da Comissão 

- de Constituição e Justiça. 

Não havendo quem peça a palavra, declaro encerrada 
a discuss~o. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam senta

dos. (Pausa.) 
Aprovado. 

A matéria- vai à -sanção. 
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E o seguinte o projeto aprovado 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA No 76, DE !984 
(n~' 1.657/83, na Casa de Origem) 

De iniciativa do Senhot Presidente da República 

Institui a Lei de Execm;ào Penal. 

O Congresso Nacional decreta: 

TITULO I 
Do Objeto e da Aplicaçilo 
Da Lei de Execução Penal 

Art. I~' A execução penal tem por objetivo efetivar 
as disposições de sentença ou decisão criminal e propor· 
cionar condições para a harmónica integração social do 
condenado e do internado. 

Art. 21' A jurisdição penal dosjufzes ou tribunais da 
justka ordinária, em todo o território nacional, será 
exercida, no processo de execução, na conformidade des
ta lei e do Código de Processo Penal. 

Panígrafo único. Esta lei aplicar-se-á igualmente ao 
preso provisório e ao condenado pela Justiça Eleitoral 
ou Militar, quando recolhido a estabelecimento sujeito à 
jurisdição ordinária, 

Art. 3'i' Ao condenado e ao internado serão assegu
rados todos os direitos não atingidos pela sentença ou 
pela lei. 

Parágrafo único. Não haverá qualquer distinção de 
natureza racial, social, religiosa ou política. 

Art. 4"' O Estado deverá recorrer à cooperação da 
comunidade nas atividades de_execução da pena e da me
dida de segurança. 

TITULO II 
DO CONDENADO E DO INTERNADO 

CAPITULO I 
DA CLASSIFICAÇÃO 

Art. _59 Os condenados serão classificados, segundo 
os seus antecedentes e personalidade, para orientar a in: 
dividualização da execução penal. 

Art. 6" A classificação será feita por Comissão Téc
nica de Classificação que elaborará o programa indivi
dualizador e acompanhará a execução das penas privati
vas de liberdade e restritivas de direitos, devendo propor, 
à autoridade competente, as progressões e regressõeS dos 
regimes, bem como as conversões. 

Art. 79 A Comissão Técnica de Classifici!,ção, ex.~_-__ 
tente em cada esta_belecimento, se_rá presidida pelo O ire-
to r e composta, no mínimo, por dois chefes de serviçO, _ 
um psiquiatra, um psicólogo e um assi~t@_le sQcjal,_ 
quando se tratar de condenado_à pena privatíva _9-a Iib<:r~ _ 
da de. 

Parágrafo -único. Nos demais casos a Cotnissão 
atuará junto -ão Juízo da Execu_ção e será integrada por 
fiscais do SCrviço SoCial. 

Art. 89 Q_condeJJ.lliiQ ao cumpriment_o de pena~pri~. 
vativa de liberdade, em regime fechado, será submetido a 
exame crimínológico para -a obtenção dos eleme:p_tos ne
cessários a UJ]la adequada classificação e com vistas à in
dividualização da execl!ção. 

Parágrafo único. Ao exame_ de que trata este artigo 
poderá ser submetido o condenado ao cumprimento da 
pena privativa de-liberdaç!e ~m regime semi-aberto! 

Art. 99 A Comissão, no exame para a obtenção de 
dados reveladores da personalidade, observando a ética 
profissional e tendo sempre presentes peças ou infor
mações do processo, poderá: 

l - entrevistar pessoas; 

II- requisitar, de repartições ou estabelecimentos 
privados, dados e informações a respeito do condenado; 

III- realizar outras diligências exames necessários. 

CAPITULO II 
Da Assistência 

Seção I 
Disposições gerais 

Art. lO. A <:~ssistência ao preso e ao internado é de
ver do Estado, objetivando prevenir o crime e orientar o 
relúrno à convivência em sociedade. 

Parágrafo único. A assistência estende-se ao egresso. 

Art. 11. A assistência será: 
I - material; 
II- à saude~ 
III- jurídica; 
IV_- educacional; 
V-social; 
VI - religiosa. 

Seção II 
Da assistência material 

Art. 12. A assistência material ao preso e ao interna
do consistirá no fornecimento de alimentação, vestinãrio 
e instalação higiênicas. 

Art. 13. O estabelecimento disporá de instalações e 
serviços quê-ãtêndam ·aos presos nas suas necessidades 
pessoais, além de locais destinados à venda de produtos e 
objetos pennitidos e não fornecidos pela Administração. 

Seção III 
Da assistência à saúde 

Art. 14. _A assistência à saúde do preso e do interna
do, de caráterpreventivo e curativõ, Compreenderá aten
dimento médico, farmucêutico e odontológico. 

9 [9 A assistência médica do condenado e do inter
nado em caráter obrigatório ficará a cargo da Previdên
ci<J Social --Federal ou Estadual, custeada sempre pela 
_União ou_ pelo Estado-membro. 

§ 29 Quando o estabelecimento penal não estiver 
ap<Jrclhado p<lra prover a assistência médica necessária, 
est<l será prestada em outro local, mediante autorização 
da direcão do estabelecimento. 

&EÇÃO IV 
Da asSistência jurídica 

Art. 15. A assistência jurídica é destin;:t.da aQs_ presos 
e aos interna.dos sem recursos financeir:Qs. para constituir 
advogado. 

Art. 16. As Unidades da Federação _deverão ter ser
viços de assistência jurídica nos estabelecimentos penais. 

SEÇÃO V 
Da assistência educacional 

--- A:r"t. 17. A assistência educacional compreenderá a 
instrução escohu e a formação profissional do preso e do 
internado. 

Art. 18. O ensino de _prjmeiro grau será obrigatório, -
integrando-se no sistema escolar da unidade federativa. 

Art. 19. O ensino profissional será ministrado em 
níverde irilcíãÇão ou de aperfeiçoamento técnico. 

ParágniJo Unico. A mulher condenada terá ensino 
profissional adequado à sua condição:-
- Art. 20. As atividades educacionais podem ser obje

to de convênio com entidades públicas ou particulares, 
que instalem escolas ou ofereçam cursos especialízados. 

An. 21. Em atendimento às condiçõéS loca_is, dotar
se-á cada estabelecimento de uma biblioteca, para uso de 
tod<Js as C<Jtegorias de reclusos, provida de livros instruti
VOS, recreativos e didáticos, 

SEÇÃO VI 
Da assistência social 

Art. 22. A assistência social tem por finalidade de 
amparar o preso e o internado e prepará-los para o retor
no à liberdade. 
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Art. 23. Incumbe ao serviço de assistência social: 
I- conheCer os resultados dos diagnósticos e exames-; 
II- relatar, por escrito, ao diretor do estabelecimen-

to, os problemas e as dificUldades enfrentados pe!o assis
tido; 

III - ucompanhar o resultado das permissões de saí
das e das saídas temporárias; 

IV- promover, no estabelecimento, pelos meios dis
poníveis, a recreação; 
V- promover a orientação do assistido, na fase final 

do cumprimento da pena, e do liberando, de modo a fa
cilitar o seu retorno à liberdade; 

VI -providenciar a obtenção de documentos, dos _be
nefícios da Previdência Social e do seguro por acidente 
no trabalho; 

VIl- orientar e amparar, quando necessário, a 
_ família do preso, do internado e da vítima. 

SEÇÃO VII 
Da assistência religiosa 

Art. 24. A assistência religiosa, com liberdade de 
culto, será prestada aos presos e aos internados, 
permitindo-se-lhes a participação nos serviços organiza
dos no es_tª_bel_ecimento penal, bem como a posse de li
vros de instrução religiosa. 

9 I"' No estabelecimento haverá local apropriado 
para os cultos religiosos. 

§ 29 Nenhum preso ou internado poderá ser obriga-
do a participar de atividade relig1osá. -

SEÇÃO VIII 
Da assistência ao egresso 

Art. 25. A assistência ao egresso consisti: 
I- na orientação e apoio paía reintegrá-lo à vida em 

líbl!:rdade; 
II -na concessão, se necessário, de alojamento e eH

minaç5o, em estabelecimento adequado, pelo prazo de 
dois meses. 

ParâiiraJõ Uriicõ. O prazo estabelecido no inciso II 
poderá ser prorrogado uma única vez, comprovado, por 
declaração do assistente social, o empenho na obtenção 
de emprego. 

Art. 26. Considera-se egresso para os efiüõS desta 
lei: 

I -o liberado definitivo, pelo prazo de um ano a con
tar da saída do estabelecimento; 
II- o liberado condicional, durante o período de 

prova. 
Art. 27. O serviço de assistência social colaborará 

com o egresso -para a obtenção de trabalho. 

CAPITULO III 
Do trabalho 

SEÇÃO I 
Disposições Gerais 

ArC-28. O trabalho do condenado, como dever so
cial e cOndição de digriidade humana, terá finalidade 
eduCativa e produtiva. 

§ [9 Aplicam-se à organização e aos métodos de tra
balhO as precauções relativas à segurança e ã higiene, 

§ 29 O trabalho do preso não está sujeito ao regime 
da Consolidação das Leis do Trabalho. 

Art. 29. O trabalho do preso será remunerado, me
diante prévia tabela, não podendo ser inferíor a três 
quartos do salário mínimo. 

§ 19 O produto da remuneração pelo trabalho deve· 
rá utender: 

a) à indenização dos danos causados pelo crime, des· 
de que determinados Judicialmente e não reparados por 
outroS iüf:ioS; 

b) à assistência à família; 
c) a pequenas despesas pessoais; 
d) ao ressarcimento ao Estado das despesas realiza

dus com a manutenção do condenado, em proporção a 
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ser tixudu e sem prejuízo da destinação prevista nas le
tras anteriores. 

~ 2~ Ressalvadas outras aplícações legais, será depo
sitada a parte restante p<.lnl constituiÇão do pecúlio, em 
cudemcws de poupança, que será entregue aõ condena
do quando posto cm liberdade. 

Ar!. 30. As i:.ircfas executadas como prestação de 
serviço à comunidude não sedto remuneradas. 

SEÇÃO II 
Do trabalho intemo 

Art. 31. O_ condenado à pena privativa de liberdade 
estú obrigado ao trabalho na medida de suas aptidões e 
Cilpacidade. 

Parágntfo único. Para o preso provisório, o trabalho 
nào ê obrigatório e só poderá ser executado no interior 
do estabdecimento. 

Art. 32. Na atribuição do trabalho deverão ser leva
das em conta a habilitaç::ío, a condição pessoal e as ne-
cessidades futuras do preso, bem como as oportunidades 
oferecidas pelo mercado. 

~ !<:> Deverá ser limitado, tanto quanto possível, o 
artesanato sem expressão econômica, salvo nas regiões 
de turismo. 

§ 29 Os maiores de sessenw anos poderão solicitar 
ocupação adequada à sua idade. 

~ 39 Os do_entes ou deficientes físicos somente exer~ 
cerào atlvidades apropriadas ao seu estado. 

ArL 33. AjOriwd<lilOrffiU!de trabalho não será in
ferior a seis, nem superior a oito horas, com descanso 
nos domingos e feriados. 

Parágrafo único. Poderá ser atribuído horârio -~~pe
cial de trabulho aos presos designadoS para os serviços 
de conservuçào c manutenção do estabelecimento penal. 

Art. 34. O trubalho poderá ser 8-erenciado por fUÕ
daç~o, ou empresa pública, com autonomia administra
tiva, e terii por objetivo a formação profissional do con
denado. 

Parágrafo único. Nessa hipótese, incumbirá à enti
dade gerenciadora promover e supervisionar a pro
dução, com critérios e métodos empresariais, encarregar
se de sua comercialização, bem como suportar despesas, 
inclusive pagamento de remuneração adequada. 

Art. 35. Os órgãos da adrrifnistraçào direta ou indi
reta da União, Estados, Territórios, Distrito Federal e 
dos Municípios .adquirirão, com dispensa de concorrên
cia pública, os bens ou produtos do trabalho prisional, 
sempre que não for possível ou recomendável realizar-se 
a vendu a particulares. 

Parágrafo único. Todas as importâncias arrecadadas 
com as vendas reverterão em favor da fundação ou em
presa pública a que alude o artigo anterior ou, na sua fal
ta, do estabelecimento penal. 

SEÇÃO III 
Do trabalho externo 

Art. 36. O trabalho externo será admissível para os 
presos em regime fechado somente em serviço ou obras 
públicas realizados por órgãos da administraçãO dlieta 
ou indireta, ou entidades privadas. desde que tomadas as 
cautelas contra a fuga e em favor da disciplina. 
* l~' O limite máximo do número de presos será de 

dez por cento do total de empregados na obra. 

§ 29 Caberá ao órgão da administração, à entidade 
ou à empresa empreiteira a remuneração desse trabalho. 

§ 3~' A prestação de_ trabalho a entidade privada de
pende do consentimento expresso do preso. 

Art. 37. A prestação de trabalho externo, a ser auto
rizada pela dircçào do estab_elecimento, dependerá de ap
tidão, disciplina e responsabilidade, além do cumpri
mento mínimo de um sexto da pena. 

Parágrafo único. Revorgar-se-ã a autorização de tra
balho externo ao preso que vier a praticar fato definído 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL(Seção II) 

como crime, for punido por falta grave, ou tiver compor
tumerito contrário uos requisitos estabelecidos neste arti
go. 

CAPITULO IV 
Dos Deveres, dos Direitos e da Disciplina 

SECÃO I 
Dos Deveres 

Art. 38. Cumpre uo condenado, além das obri
gações legais inerentes ao seu estado, submeter-se às nor
mas de execução da pena. 

Art. 39. Constituem deveres do condenado: 
I- comportamento disciplinado e cumprimento fiel 

d<.~ sentença; 
II- o~ediêJ:Ici<.~ ao ~ervidor e respeito a qualquer pes

soa com quem deYa relacionar~se; 
Ilf- urbanidade e respeito no trato com os demais 

condenados; 
IV- conduta oposta aos movimentos individuais ou 

coletivos de fuga ou de subversão à ordem ou à discipli
na; 

V- execução do trabalho, das tarefas e das ordens re--
cebidas; 

VI- submissão à sanção disciplinar imposta; 
_V_! I- indenizaçào à vítlmLt ou aos seus sucessores; 
VIII-:- ind_enização ~() Estado,_ quando possível, das 

despesas realizadas com a SUG mãnutenÇào, mediante 
desconto proporcional da remuneração do trabalho; 

IX- higiene pessoal e asseio da cela ou alojamento; 
_?<- - conservação dos objetos de uso pessoaL 
Parágrafo ú~_ico. Aplica-se ao preso provisório, no 

-que couber, o dispo~to neste artigo. 

SEÇÃO II 
Dos Direitos 

Art. 40. Impõe-se a todas as autoridades o respeito 
à integridade física e moral dos condenados e dos presos 
provisórios. 

Art. 4!. Constituem direitos do preso: 
I- alimentação suficiente e vestuário; 
II- atribuição de trabalho e sua remuneração; 
III- previdência social; 
IV- constituição de pecúlio; 
V- proporcionalidade na distribução do tempo para 

o trabalho, o descanso e a recreação; 
VI - exercfdo das atividades profissionais, intelec

tuais, artísticas e desportivas anteriores, desde que com
patíveis com execução da pena; 

VII- assistência material, à saúde, jurídica, educa
cional, social e religiosa; 

VIII- proteção contra qualquer forma de sensacio
nalismo; 

IX-- entrevista pessoal e reservada com o advogado; 
X- visita do cônjuge, da companheira, de parentes e 

amigos em dias determinados; 
XI- chamamento nominal; 
XII- igualdade de tJ:atamento salvo quanto_ às exi-

gêncías da índi~idualização da pena; _ 
XIII -audiência especial com o diretor do estabeleci

mento; 
XIV- representaçãO e petjçã~ a qualquer autorida

de, cm defesa de_ direito; 
XV_- cantata com o mundo exterior por meio de cor

respondência escrita, da leitura e de outros meios de in
formação que não comprometam a moral e os bons cos~ 
tumes. 

Parágrafo único, Os direitos previstos nos incisos V, 
X e X V poderão ser suspensos ou restringidos mediante 
ato motivado do diretor do estabelecimento. 

Art. 42. Aplica-se ao preso provisório e ao submCti
do à medida de segurança, no que couber, o disposto 
nesta Seç:ão. 

Art. 43. -E garantida a liberdade de contratar médi
co de_ confiança pessoal do internado ou do submetido a 
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tratamento ambulatorial, por seus familiares ou depen
dentes, a fim de orientar e acompanhar o tratamento. 

Parágrafo único. As divergências entre o médico ofi-
cial e o particular serão resolvidas pelo juiz de execução. 

SEÇÀO III 
Da disciplina 

SUBSEÇÃO I 
Disposições gerais 

Art. 44. A disciplina consiste na colaboração com a 
ordem, na obediência às determinações das autoridades 
e seus agentes e no desempenho do trabalho. 

Parúgrafo único. Estão sujeitos à disciplina o conde
nado à pena privativa de liberdade ou restritiva de direi
tos e o preso provisório. 

Art. 45. Não haverá falta nem sanção disciplinar 
sem expressa e anterior previsão legal ou regulamentar. 

§ 19 As sanções não poderão colocar em perigo a in-
tegridade fisica e moral do condenado. 

§ 2<:> É vedudo o emprego de cela escura. 
§ 39 -São vedadas as sanções coletivas. 
Art. 46~ O condenado ou _denunciado no inicio da 

execução da pena ou du prisão, será cientificado das nor
mas disciplinares. 

Art. 47. O poder disciplinar, na execução da pena 
privativa de liberdade, será exercido pela autoridade ad
ministrativa conforme as disposições regulamentares. 

Art._ 48. Na execução das penas restritivas de direi
tos, o poder disciplinar serâ exercido pela autoridade ad
ministrativa a que estiver sujeito o condenado. 

Parágrafo único. Nas faltas graves, a autoridade re
presentará ao jü.lf da execução para os fins dos arts. 118, 
in_~Jsg_ !,_125. 127, 181, §§ 19, letra d, e 29 desta lei. 

SUBSEÇÀO II 
Das faltas disciplinares 

Art. 49. As faltas disciplinares classificam-se em le
ves, médias e graves. A legislação local especificará as le~ 
ves e médias, bem assim as respectivas sanções. 

Pariigrafo único. Pune-se a tentativa com a sanção 
correspondente à falta consumada. 

Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena pri
vativa de liberdade que: 

I -incitar ou participar de movimento para subverter 
a ordem ou a disciplina; 
II- fugir; 
III- possuir, ir1devidamente, instrumento capaz de 

ofender a integridade física de outrem; 
IV- provocar acidente de trabalho· 
V- descumprir, no regime aberto, ~s condições im

postas; 
VI- inobservar os deveres previstos nos incisos II e V 

do art. 39 desta lei. 
Parágrafo único. O dispostO neste artigo aplica-se, 

no que couber, ao preso provisório. 
Art. 51. Comete falta grave o condenado à pena. res

tritiva de direitos que; 
l-descumprir, injustíficadamente,a restrição impos

ta; 
JI -_re!~r~ar, injustificadam"ente, o cumprimento da 

obrigaçãO- imposta; 
I li- inobservar os deveres previstos nos incisos II e 

V d_o art. 39 desta lei. 
art. 52. A práttca de fato previsto como crime dolo~ 

so constitui falta grave e sujeita o preso, ou condenado, à 
sançiio dísciplinar, sem prejuízo da sanção penal. 

SUBSEÇi\.0 lU 
Das sanções e das recompensas 

Art. 53. Constituem sanções disciplinares: 
I -advertência verbal; 
II -repreensão; 
III- suspensão ou restrição de direitos (art. 41, pará

grafo único); 
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IV- isolamento na própria cela, ou em local ade;qua
do, nos estabelecimento.s que possuam alojamento cole
tive, obs~rvado o disposto no art. 88 desta lei. 

Art. 54. As sanções dos incisos I a III do artigo an-. 
terior serão aplicados pelo diretor do estabelecimento; a 
do inciso IV, por conselho disciplinar, conforme dispu-
ser o regulamento. _ 

Art. 55. As recompensas têm em vista ~ b~ cOm
portamento reconhecido em favor do condenadq, de sua 
colaboração com a_ dis~iplina e de sua dedicação ao tra
balho. 

Art. 56. São récoliipensas: 
I-o elogio; 
II- a concessão de regalias. 
Parágrafo único. A legislação local e os _regulamen

tos estabelecerão a natureza e a forma de concessão de 
rega tias. 

SUBSEÇÃO IV 
Da aplicação das sanções 

Art. 57. Na aplicação das sanções disciplinares 
levar-se-á em conta a pessoa do faltoso, a natureza e as 
circunstâncias do fato, bem como as suas conseqUências. 

Parágrafo único. Nas faltas graves, aplicam-se as 
sanções previstas nos incisos III e IV do art. 53 .desta lei. 

Art. 58. O isolamento, a suspensão e a restrição de 
direito não poderão exceder a trinta dias. 

Parágrafo úriiCo: --o iSOlamento será sempre comuni
cado ao juiz da execução. 

SUBSEÇÃO V 
Do procedimento disciplinar 

Art. 59. Praticada a falta disciplinar, deverá ser ins
taurado o procedimento para sua apuração conforme re
gulamento, assegurado o direito de defesa. 

Parágrafo único. A decisão será motivada. 
Art. 60. A autoridade administrativa poderá decre

tar o isolamento preventivo do faltoso, pelo prazo máxi
mo de dez dias, no interesse da disciplina e da averi
guação do fato. 

Parágrafo único. O tempo de isolamento preventivo 
será computado no período de cumprimento da sanção 
disciplinar. 

TITULO III 
Dos Órgãos da Execuçio Penal 

CAPITULO I 
Disposições Gerais 

Art. 61. São órgãos da execução penal: 
I- o Conselho Nacional de Política Crimiriã.l e Peni-

tenciária; 
II -o Juízo da Execução; 
III- o Ministério Público; 
IV- o Conselho Penitenciário; 
V- os Departamentos Penitenciários; 
VI -o Patronato; 
VII- o Conselho da Comunidade. 

CAPITULO II 
Do Conselho Nacional de Política Ctiminal e 

Penitenciária 

Art. 62, O Conselho Nacional de Política Criminal e 
Penitenciária, com sede na Capital da República, é su
bordinado ao MinistêriO--da Justiça. 

Art. 63, O Conselho Nacional de Polítca Crimirial e 
Penitenciária será integrado por treze membros designa
dos através de ato do Ministério da Justiça, dentre pro
fessores e profissionais da área do Direito Penal, Proces
sual Penal, PenitenciáriO-e ciências correlatas, bem como 
por representantes da comunidade e dos Ministêrios da 
área social. 

Parágrafo únfCO. O mandato dos mernb-r~s d~ Con
selho terá duração de dois anos, renovado um terço em 
cada ano. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção li) 

Art. 64. Ao Conselho Nacional de Polftica Criminal 
e Penitenciária, no exercício de suas atiVidades, em âmbi
to federal ou estadual, incumbe: 

_I -propor direttizes da polltica criminâi quanto a 
prcvençào do delito, Administração da JustiÇa-Crimimil 
e execuÇão das penas e das medidas se segurança: 
II- contribuir na elaboração de planos nacionais de 

desenvolvimento, sugerindo as metas e prioridades da 
política criminal e penitenciária; 
III- promover a avaliação periódica do sistema-CTi

minal para a sua adequação às necessidades do País; 
IV- estimular e promover a pesquisa criminológica; 
V- elaborar programa nacional penitenciário de for

maç!iq e aperfeiçoamento do servidor; 
VI -estabelecer regras sobre a arquitetura e cons

trução de estabelecimentos penais e casas de albergados; 
VII -estabelecer os crit_êrios para a elaboração da es

tatística criminal; 
VIIJ- inspecionare fiscalizar os estabelecimentos pe

nais, bem assim informar-se, mediante relatórios do 
Conselho Penitenciário, requisições, visitas Ou outros 
meios, acerca do desenvolvimento da execução penal dos 
Estados, Territórios e Distrito Federal, propondo às au
toridades dela incumbida as medidas necessárias ao seu 
aprimoramento; 

IX- representar ao juiz da execução ou à autoridade 
administrativa para instauração d!! sindicância ou proce
dimento administrativo, em caso de violação das_ normas 
referentes à execução penal; 
X- representar à autoridade competente para a in

terdição, no todo ou em parte, de estabelecimento penal. 

CAPITULO III 
Do Juízo da Execução 

Art. 65. A execução penal competirá ao juiz indica
do- na lei local de organfzação judiciária e, na sua ausên
cia, ao da sentença. 

Art. 66. Compete ao juiz da execução: 
I- aplicar aos casos julgados lei posterior que de 

qualquer modo favorecer o condenado: 
II- declarar extinta a pUnibiridade; 
III -decidir sobre: 
a) soma ou unificação de penas; 
b) progressão ou regressão nos regimes; 
c) detraçào e remição da pena; 
d) suspensão condicional da pena; 
e) livramento condicional; 
f) incidentes da execução; 
IV- autorizar saídas temporárias; 
V -determinar: 
a) a forma de cumprimento da pena restritivâ de di

reitos e fiscalizar sua execução; 
b) a conversão da pena restritiva de direitos e de mulk 

ta em privativa de liberdade; 
c) a conversão da pena privativa de liberdade em res

tritiva de direítos; 
d) a aplicação da medida de segurança, bem como a 

substituiç~_o da pena por medida de segurança; 
e) a revogação da medida de segurança; 
f) a desinternação e o restabelecimento da situação 

anterior; 
g) o cumprimento de pena ou medida de segurança 

em outra Comarca; 
h) a remoção do condenado na hipótese prevísta no § 

11' do art. 86 desta lei; 
VI -zelar pelo correto cumprimento da pena e da 

medida de segurança; 
VII - inspecionar, mensalmente, os estabelecimentos 

penais, tomando providências para o adequado funcio
namento e promovendo, quando for o caso, a apuração 
de responsabilidade; 

VIII- interditar, no todo ou em parte, estabeleci
mento penal que estiver funcionando e:m condições ina
dequadas ou com infringência aos dispositivos desta lei; 
IX~ compor e instalar o Conselho da Comunidade. 

CAPITULO IV 
Do Ministério Público 
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Art. 67. O Ministério Público físcalizafâ a execução 
da pena e da medida desegunmça, oficiando no processo 
executiVo e nos incidentes da execução. 

Art. 68. Incumbe, ainda, ao Ministério Público: 
-l- füicalizar a regularidade formal das guias de reco~ 

lhimento e de internamento: 
II- requerer: 
a) todas as providências necessárias ao desenvolvi. 

mento do processo executivo; 
b) a instauração dos incidentes de excesso ou desvio 

de execução; 
c) a aplicação _de medida de segurança, bem como a 

substítuiÇão da pena por medida de segurança; 
d) a revogação da medida de segurança; 
e) a conversilo de penas, a progressão ou regressão 

nos regimes e a revogação da suspensão condicional da 
pena e do livramento condicional; 

f) a internação, a desinternação e o restabelecimento 
da situação anterior; 
III- interpor recursos de decisões proferidas pela au

toridade jurídica, dura.nte a execUção. 
Parágrafo único. O órgão do Ministério Público visi

tará mensalmente os estabelecimentos penais, registran
do a sua presença em livro próprio. 

CAPITULO V 
Do Conselho Penitenciário 

Art. 69. O Conselho Penitenciário é órgão consulti
vo e fiscalizador da execução da pena. 

§ 19 O Conselho será integrado por membros no
meados pelo Governador do Estado, do Distrito Federal 
e dos Territórios, dentre professores e profissíon"aís da 
úrea do Direito Penal, Processual Penal, Penitenciário e 
Ciências Correlatas, bern como por representantes da co
munidade. A legislação federal e estadual regulará o seu 
funcionamento. 

§ 21' O mandato dos membros do Conselho Peniten
ciúrlo terá a duração de quatro anos. 

Art. 70. Incumbe ao Conselho Penitenciário: _ 
r.:.:.... emitir parecer sobre livramento condicionai, in

dulto e comutação de pena; 
I I - inspecionar os estabelecimentos e serviços pe

nais; 
III- apresentar, no primeiro trimestre de cada ano, 

ao Conselho Nacional de Política Criminal e Peniten
ciária, -relatóriO dos trabalhos efetuados no exercício an
terior; 

IV- supervisionar os patronatos, bem como a assis
tência aos egressos. 

CAPITULO VI 
Dos Departamentos Penitenciários 

SECÃO I 
Do_ Departamento Penitenciário Nacional 

Art. 71. O Departamento Penitenciário Nacional, 
!>Ubordinado ao Ministério da Justiça, ê órgào executivo 
da Política Penitenciária Nacional e de apoio adminis
trativo e financeiro do Conselho Nacional de Política 
Criminul e Penitenciária. 

Art. 72. São atribuições do Departamento Peniten
c_tário Nacional: 

1- acompanhar a fiel aplicação das normas de exe
cução penal em todo o território nacional; 

II - inspecionar e fiscalizar periodicamente os estabe
lecímentos e serviços penais; 

III -assistir tecnicamente as unidades federativas na 
implementação dos princípios e regras estabelecidos nes
ta lei; 

IV- C9laborar com as unidades federativas, median
te convênios, na implantação de estabelecimentos e ser
viços penais; 
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V- colaborar com as unidades federativas para a 
realização de cursos de formação de pessoal peniten~ 
ciário e de ensino profisSionalizante do condenado e do 
internado. 

Parágrafo único. Incumbem também ao Departa~ 
menta a coordenação e supervisão dos estabelecimento 
penais e de internamento federais. 

SEÇÂO 11 
Do Departamento Penitenciário local 

Art. 73. A .legislação local poderá criar Departa
mento Penitenciário ou órgão similar, com as atribuições 
que estabelecer. 

Art. 74. O Departamento Penitenciário local, ou ór
gão similar, tem por finalidade supervisionar e co-orde
nar os estabelecimentos penais da unidade da Federação 
a que pertencer. 

SECÃO 111 
Da direção e do pessoal dos estabelecimentos penais 

Art. 75. O ocupante do cargo de diretor de estabele
cimento deverá satisfazer os seguintes requisitos: 

1 -ser portador de diploma de nível superior de Di
reito, ou Psicología, ou Ciências Sociais, ou Pedagogia, 
ou Serviços Sociais; 
H- possuir experiência administrativa na área; 
HI- ter idoneidade moral e reconhecida aptidão 

para o desempenho da função. 
Parágrafo único. O diretor deverá residir no estabe

lecimento, ou nas proximidades, e dedicará tempo inte
gml à sua função~ 

Art. 76. O Quadro do PessOal Penitenciário orga-ni
zado em diferentes categorias funcionais, segundo as ne
cessidades do serviço, com especificação de-atribuições 
relativas às funções de direção, chefia e assessoramento 
do estabelecimento e às demais funções. 

Art. 77. A escolha do pessoal administrativo, espe
cializado, de instrução técnica e de vigilância atenderá a 
vocação, preparação profissional e antecedentes pessoais 
do candidato. 

§ l"' O ingresso do pessoal penitencíáriõ, heni éomo 
a progressão ou a ascensão funcional dependerão de cur
sos específicos de formação, procedendo-se à reciclagem 
periódica dos servidores em exercício. 

§ 2'>' No estabelecimento para mulheres somente se 
permitirá o _trabalho de pessoal do sexo feminino, salvo 
quando se tratar de pessoal técnico especializado. 

CAPITULO VII 
Do Patronato 

Art. 78. O P.~trollato público ou particular destina
se a prestar assistência aos albergados e aos egressos (art. 
26). 

Art. 79. Incumbe também ao Patronato: 
I- orientar os condenados à pena restritiva de direi

tos; 
II- fiscalizar o cumprimento das penas de prestaçaõ 

de serviço à comunidade e de limitação de fim de sema
na; 

III -colaborar na fiscalização do cumprimento das 
condições da suspensão e do livramento condicionai. 

CAPITULO VIII 
Do Conselho da Comunidade 

Art. 80. Haverá, em cada Comarca, um Conselho 
da Comunidade, composto, no mínimo, por represen~ 
tante de associação con1àcial ou industrial, um advoga
do indicado pela seção da ordem dos Advogados doBra
sil e um assistente social escolhido pela Delegacia Seccio
nal do Conselho Nacional de Assistentes Sociais. _ 

Parágr;;tfo único. ··Na falta da representação previsia 
neste artigo, fica rã a critério do juiz da execução a esco
lha dos integrantes do Conselho. 

Art. 81. Incumbe ao Conselho da Comunidade; 
1- visitar, pelo menos mensalmente, os estabeleci

mentos penais existentes na Comarca; 
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I I - entrevistar presos; 
III- apresentar relatórios mensais ao juiz da exe

cu~ão e ao Conselho Penitendário; 
IV- diligenciar a obtenção de recursos materiais e 

h_umanos para melhor assistência ao preso ou internado, 
eru. _harmonia com a direção do estabelecimento. 

TITULO IV 
Dos Estabelecimentos Penais 

CAPITULO 1 
Disposições Gerais 

Art. 82. Os estabelecimentos penais destinam-se ao 
condenado, ao submetido à medida de segurança, ao 

-preso provisório e ao egresso. 
§_ [9 A mulher será recolhida a estabelecimento pró

prio e adequado à sua condição pessoal. 
§_ 2~> O mesmo conjunto arquitetónico poderá abri

gar estabelecímentos de destinação diversa desde que de
vidamente isolados. 

Art. 83. O estabelecimento penal, conforme a sua 
natureza, deverá contar em suas dependências com áreas 
e serviços ~estinados a_ dar assistência, educação, traba
lho, recreação e prática esportiva. 

Parágrafo único. Haverá instalação destinada a está
- gió- de estudantes universitários. 

Art. 84. O preso privisóriO ficará separado do con
denado por sentença transitada em julgado. 

§ l~> -O preso primário cumprirá pena em seção dis
tinta daquela reservada para os reincidentes. 

§ 2Y O preso que, ao tempo do fato, era funcionário 
d.ã- Administração da Justiça Criminal ficará em depen
dência separada. 

Art. 85. O estabele_cimento_penal deverá ter locação 
compatível com a sua estrutura e finalidade. 

Panígrafo único. O Conselho Nacional d_e Política 
Criminal e Penitenciária determinará o limite máximo de 
e<.tpacídade do estabelecimento, atendendo a sua nature
za. e peculiaridades. 

Art. 86. _As penas privativas de liberdade aplicadas 
pela Justiça de uma unidade federativa podem ser crxecu
tadas em outra unidade, em estabelecimento local ou da 
União. 

§ I'>' A União Federal poderá construir estabeleci
mento penal em local distante da condenação para reco
lher, mediante decisão judicial, os condenados .à pena su
perior a quinze anos. quando a medida se justifique no 
interesse da segurança pública ou do próprio condenado. 

§ 2Y Conforme a natureza do estabelecimento, nele 
poderão trabalhar os liberados ou egressos que se dedi
quem a obras públicas ou ao aproveitamento de terras 
ociosas. 

CAPITULO 11 
Da Penitenciária 

Art. 87. A Penitenciária destina-se ao condenado à 
pena de reclusão, em regime fechado. 

ArL 88. O condenado será alojado em cela indivi
dual que conterá dormitório, aparelho sanitário e lava
tório. 

Parágrafo único. São requisitos básicos da unidade 
celular: 

a) salubridade do ambiente pela concorrência dos 
fatores de aeração, insolação e condicionamento térmico 
adequado à existência humana; 

b) área mínima de seis metros quadrados. 

Art. 89. Além dos requisitos referidos no artigo an
terior, a penitenciária de mulheres poderá ser adotada de 

- sO:ÇJlo para gestante e parturiente e de creche com a fina
lidade de assistir ao menor desamparado cuja responsá
vel esteja presa. 

Art. 90. A penitenciâr1a de homens será construída 
em local àfastado do centro urbano a distância que não 
restrinja a visitação. 
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CAPITULO 1ll 
Da Colônia Agrícola, Industrial ou Similar 

Art. 91. A Colônia Agrícola, Industrial ou Similar 
destina-se ao cumprimento da pena em regime semi
aberto. 

Art. 92. O condenado poderá ser alojado em com
partimento coletivo, observados os requisitos da letra a 
do parúgrafo único do art. 88 desta leí. 

Panígrafo único, São também requisitos básicos das 
dependências coletivas: 

a) a seleção adequada dos presos; 
b) o limite de capacidade máxima que atenda os ob

jetivos de individualização da pena. 

CAPITULO IV 
Da Casa do Albergado 

Art. 93. A Casa do Albergado destina-se ao cumpri
mento de pena privativa de liberdade, em regime aberto, 
e da pena de limitação de fim de semana. 

Are. 94. O prédio deverá situar-se em centro urba
no, separado dos demais estabelecimentos, e 
caracterizar-se pela ausência de obstáculos físicos contra 
a fugi. 

Art. 95. Em cada região haverá, pelo menos, uma 
Casa ao Albergado, a qual deverá conter, além dos apo
sentos para_ ac_omodar os presos, local adequado para 
cursos e palestras. 

Parágrafo único. O estabelecimento terá instalações 
para os serviços de fiscalizãcão e orientação dos conde
nados, 

CAPITULO V 
Do Centro de Observação 

Are. 96. No Centro de Observação realizar-se-ão os 
exames gerais e o criminológico, cujos resultados serão 
encaminhados à Comissão Técnica de Classificação. 

Parágrafo único. No Centro poderão ser realizadas 
pesquisas criminológicas. 

Art. 97. O Centro de Observação será instalado em 
unidade autónoma ou em anexo a estabelecimento pe
nal. 

Art. 98. Os exames poderão ser realizados pela Co
missão Técnica de Classificação, na falta do Centro de 
Observação. 

CAPITULO VI 
Do Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico 

Art. 99. O Hospital de Custódia e Tratamento Psi
quiátrico destina-se aos inimputáveis e semi-imputâveis 
referidos no arL 26 e seu parágrafo único do Código Pe
nal. 

Parágrafo único. Aplica-se ao Hospital, no que cou
ber, o disposto no parágrafo único do art. 88 desta lei. 

Art. 100. _ O exame psiquiátrico e os demais exames 
necessários ao tratamento são obrigatórios para todos os 
internados. 

Art. !Ol. O tratamento ambulatoríal, previsto no 
ar L 97. segunda parte, do Código Penal, serã realizado 
no Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico ou 
em outro local com dependência médica adequada. 

CAPITULO VII 
Da Cadeia Pública 

Art. l02. A Cadeia Pública destina-se ao recolhi
mento de presos provisórios. 

Art. 103. Cada Comarca terá, pelo menos, uma Ca
deia Pública a fím de resguardar o interesse da Adminis
tração da Justiça Criminal e a permanência do preso em 
local próximo ao seu meio social e familiar. 

Art. 104. O estabelecimento de que trata este Capí
tulo será instal"adO próximo de centro urbano, 
observando-se na construção as exigências mfnimas refe
ridas no art. &8 J! seu parágrafo único desta lei. 
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TITULO V 
Oo •••••cl• d .. von11 ""' ••114•1• 

CAPITULO I 
Das peu&" prlt<1tl~lif!l; de Hberdadt 

SEÇÃO I 
Ol•po•ltol•• Gorai• 

Art. lOS. Trun•ltundo em Julgudo u i<ntença que 
uplleur ptHHI )1rivutlvu d~ llberdude, ijC o réu ~::nivt!r ou 
v ler u !ler preso, o jul~ ord~nur:1 u e1\pedlçfio de! gulu de 
rcc.olhimehto puru u ext!cuc;fitj, 

Art. 106. A gulu de reoolhimento, ••truldu pelo ••· 
crlvdo, ~ue u rubrlcurd em todus "' folhus eu uulnurd 
com o Jui,, serd r<metldu Q uutorldude udtninl!trulivo ln· 
eumbldu du exeeuçúo e eonterd: 

I =-o ttottte do CtltHfe!ludo: 
JJ - U !UU quuJineuçtio CIVIl e O namoro dO regJ•trO 80• 

rui no 6rauo onelul de ldentlneuçfio: 
III- o Inteiro teor du denânelu u du ientençu eMde· 

nutórlu, bem como mtldno do tr~n;ito em julgudo: 
IV ..... u lnrormHello Aobre o& tHiteeedetH~" e o gru.u de 

il'l!ilru~üo: 
V - u dutu du tcrmlnncno du penu: 
VI- outrus pecu• do ~roeoi'o reputndn• lndl•p•n•fi· 

vel< uo u<.Jequftdo trutumenhl penltenelfirlo. 
! I o Ao Mlniitérlo l'rtblieo •• dur:lel~nelu du gulu do 

r.oolhlmento. * 2~ A gulu d~ r~:c:othirnento scrd retlrh:::ud.u 81!:m11re 
quo •obrevler modlfloucüo quunto uo lnlolo du oxocuçao 
ou uo tem~o do duruçdo du penu, 

! J• Se o condcnudo, 110 tempo do ruto, ertt l'uneio· 
nfirlo dtt Aclmlnl•truçQo cltt Jttitlc• Crlminul, rur-i .. :l, nu 
SUiu. fiH!IH,;fio th!!KKU elrCU1'18t11rH![U1 puru fina de dl&fiOUO 
no i 2• <lo ttrt. 84 ue•t• lei. 

Art. 107. Nlngué<n wg rcoolhldo, puro cumprlmen• 
lo de ponu prlvutlvtt de libordude, ''"' !I gulu expcdldu 
pelu uutortdude judiciária. 

! I• A uuturluude uclmini•trutlvu lneutnbidu du exe· 
eucfio pu••urn recibo da guln de reeolhltnento, P"" 
juiHt't~lu uo11 uutos do tmH:e&KI:l 1 e durd alênclu do11 M<:Us 
ttrtnUII uo ~CJnd~:nudo. 

! 2• A• gulus de rccolltlmento wno ro;l•truilu• cn1 
livro e~~odul, •~sundo u urilom cronulógku <lo reeobl· 
mcmlt'l, c unexuUutJ uo prdNtultrlo dn eondtmut.lo, 
w.lltuntlu·~t\ no cur!!o tlu ~Keeu!;ttu, o cllkulu tluM r~ml~;· 
tu}()H c tlé outru11 rG!Ul'ícuc:ôell f!Otlttrlores, 

Arl. !OH, O conUcnudu u quem aobrevier Uoençu 
m<ntal nerd lnlornudo om llo•~ltul de Cu•tódlu e Trutu, 
mo11to l'•l4ul~lrlco. 

Mt. 109. Cum~rluu ou "tlntu u ponu, o oonclcnudo 
Mer(t J1UIIh) em liiJcrJutfe, mcd!untlj nJvurA do juli, 81l!"ôF 
outru motivo nlio Cl\tlver l"'féi!O, 

SCÇÃO 11 
tlo• roglm" 

Art, 110, Ojult, Mll!lcntetlçu, ~;:~tub~lti!cerrt "reglmc;: 
tto quul u ronUenndu l!ticlurfl o cumprlmetHo thl )'leMu 
rrlvmtvu de llberd!ldé, observudo o db:po!ito no urt. Jj é 

"u' purd~mro, do Código Pennl. 
Art. li 1, Quundo hi>llvor eondenucno por 111ul• de 

um crime, 110 tmutmo )'lrucesso ou etn J'lrOedU08 t.H~titltoil, 
u determlnttcno do roglmo de eumprim•nto 101:1 feltu 
pelo rc!mltucln du somu nu untneução dus r~nuM, t:~b!ler" 
vudu, quundo ror o cut:o, ü ~.ltmuc;llo ou rr:mk;ilo. 

Purdgr11fo anlco. Sob,.vinclo condenuç&o no curso 
t:lu ~Xi:WUt,:fio, 11omur~Me•d .,enu uo r~~Jtut'lt~ d" que e!ltá. 
sendo eumprldu, puru dotcrn1inuçao do regime. 

Art. 112. A penu t>rlv<ttlvu dellbordod• ••râ cxeou· 
tudu ettl rormu !')rogre!i"lvu, eom u trun!iferêncl!l pnra rê· 
gitn~ t'tUmo& rlgoro!IU, 11 Me r U~tl:rtnlnudu f)t!IO jul:t., qunn• 
de o pruso tlvt!r cumpridQ u.o tYienoll um tlilll;tc tlu pena no 
"gltne unterlor o 1eu mérito inulcur u progr,..Ao. 

Vurdgrur,, Onloo. A dedsno 1crd moilvudu o precedi· 
du de pureccr du Cotnluno 'Tôcnlcu de Cio.,lfl<uçtio • do 
t!Xumc crlmlttolô"lco, quundo liCCt!II!!Ó.F!('), 
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Art. IIJ. O iHS"''" do eondonodo om regime nbor· 
to 1upbo u uccltuçno de "u proarumn • dos condlça .. 
ltnpo•tu• ~elo Jul>. 

Art, I 14, SomctHe ptJdt!rfilngrüli!Hir no regime !:l.ber~ 
to o eondenudo quet 

I -"tiver trubulhundo ou comprovnr • pmlbilldado 
do ruté•IO lmcdlutumente: 

II- uprt!llCMU:lr, pelt1s !lCU!IItntceedttHe!i ou pli'IO resul· 
tudo dos •xume& U qu• roi •ubmetldo, fundodO! indleiol 
d~ que IrA uju;tur-~!e, eom o.utodiselpllmt e St\1'180 d~ res~ 
pon•ubilldudo, uo novo regime. 

Purógruro ânioo. Podorno .er dls~cn~Rdu• do tr.bo· 
lho "' P'"""' reforidu! oo urt. 117 de•t• lol. 

Art. 115. O jolt poder:! estobeloeor Mndice" "Pe· 
clui11puru 1:1 eof!e~:ssho dtl r~:gimc ttberto, sem prejub<::o cl!HI 
10gulntos eoodlç50J gerols • obrigutórlo•: 

J ..... J'~l'lllUfiOCf':l' fiO ifleül que ror de!lignudo, dUrü.tHC O 
rcp<lU!o o no• dlu1 do folgo; 

ll - •ulr pum o trubulho o retornar, no1 horArioi flxn· 
dO~\ 

111-Mlío 1:11: uu~ctuur da t:ldude ond~: r~ldc, sem auto~ 
ri•uçfio judlehtl; 

IV- oompttrooor o juizo, poro lnfortnor eju•tlflour •• 
•uus utivldud.,, quund<J for clotermlnudo, 

Art, Iii\, o juiz poderú modlflour n; condlç50J ••t•· 
beleoidtto, de oficio, n requerimento do Mlnl!tório Pdbll· 
oo, du uutorldudc udmlnl•trutlvu ou do eondenodo, d"· 
d~ qué us elreutatdMeilt!i tt&!!im o reoomettdcJrt, 

Art. 117. Somente •• udmltlrd o roeolhimonto do 
benenoldrlo do roglmo oborto om r••ldênolu purlieolur 
quundn ne trut~r dt!!: 

I - eondénuclo maior de tu~t~nt!i anõs; 
I t - enndenudd m::ornetido d~ doenç1:1. grave: 
III- oondenudu oon1 fllho menor ou denelentc fl<leo 

ou mtmtul: 
IV- cof!denudu gu&httlte. 

Art. li H, A execuçQo clu pen~ prlvntivn dellbordtlde 
rlcur~ suJ•Itu I! fortnu rogresslvu, com u trafihror!nol• 
puru quulquer dos regimdll nutiH rigorosos, quuntlu o 
eond.l!nudo: 

I - Jlrutlour ruto d•flnluo como erlm• doloso ou frtltu 
gruv~:; 

11 -. ~to(rcr t:"ndttuu;no, por t!rh11e Uf1tt':rlor1 cuju penn, 
~omnl.lu ttn r~!tlltll~ du f'Cnu etl11it!{C~ucno, turne lncabrvd 
o regtm• (urt. III J, 
* Jil O cont.lenudo 11tm\ lflin!lfcrltlo tl~ rt!l!lme ub~:rto 

ii<:, ulé111 cl:t~ hlflôtt:t4e!l rt:rcr!duli ntlll ltlehioli urHttlln~:~s, 
ftulltrut· tlll nmt Uu C:Xti!Uçllo ou nlio pngil.r, podt:ndo, u 
mu!tu c:utttuluUv:uttente lmfHliltU. 

i 2• Nu• hlpi\io<" do lnel!o I o do purAg,.,ro nnt•· 
riM, dt'VIHt\ 11~:r ouvlc.h,, rrcYlltnHmte, o t:OIH.h:nntlo. 

Arl. li Q, A logi•lu~no Jooul ~odorá ••tuhcleecr no r· 
mus cotll~h!tflêfltUrcM flltru n t:Uifiprlmento tluf'Jenn prlvu• 
ilvu deliberduuo em roglmo oberto (urt. J6, § 1•, do Côdl· 
g~ Pomd). 

SEÇÃO III 

o .. uutorl,aC8" do ••Ido. 

SUUSEÇÃO I 

D• porml"b dt .. tdo 

Art. 120. 0• eondonudo! que cumprem ponu em ro· 
ghne retltudo OU rtemi•Ubt!rto e 08 pl'CIIO!Ij'lfOVJi;6rJm~ l'H>"" 
u~rnt) "bl~r pert11lll!!ttô J'l:!fttlittlr do e$tllbeledm.cmto, ttl.t!• 
dltttttt! tHicoltu, quuttdo ocorrer um Uos 11egulntus rutus: 

1- ruleelme~to ou doen~• grave do cót\)ugo, eompu, 
nhdru, Ufleenth:ntc1 drm:~nc.knte t1U irmfio: 

11 ~ ne<cssldutlo do trutumonto m~dleo (por~gràfo d· 
nko uo :trt. 14). 

Putdgrufo ~nico. A tJormluao de '"luu wA concedi· 
da pelo cllretor do e&tuboloelmonto onde •• encontro o 
pruso. 

Art, 121. A ~ermun!notu do prelo foru do ••t•bciO> 
dmento t~:~rfl u dtmu;:~o necesllórlu à nnnlld:túe tht tuttdu. 
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SUBSEÇÃO II 

Da 8lldo t•mpor,rla 

Art, 122, O!i eofith~nudo& qui! cumprem pen11 ~m rtl• 
glme oemf.uberto poder~o obter nutori•acão para '"Ido 
ternporóriu do eitubeloelmonto, '""' vlgiiAnol• dlrm, 
1108 segulfHe!l CUSOiil 
1- ,l.ttu à romlllu: 
I I - froqUénelu • euroo ittpletlvo pron .. Jonull•onte, 

bem como de ínstruç!l() do .lt~gun.do grau ou !iUJ1~rlor, rut 
Comureu do Jul.o du Exeeuçilo; 

III- purtlclpuçdo om utlvld11d" quo C<lneorrutn paro 
o retort'lo uo eôl'lvívlo soeittl. 

Art, I )J, A uutori•uçno 1erd concedido por ato mo• 
tlvudo do juiz du exoeuç11o, ouvido• o Ministério Pllbllco 
~ u udtttlnlstruc;ão penltenelArlu, e dependem\ dtt tultl.!l• 
fuçno do. ••sulnto• requisito•: 
1- eon1portumento adequudo; 
11- cumprimento mlnlmo de um 1exto do penu, •• o 

I!OftdetHJdiJ for J'rlltlârJo, t! mn qunrto~ le rt'!ittclc!entfl; 
111-computlbllldude do bonertclo eom "' objetlvo• 

du p<nu. 
Art. 124. A uutorlzucno ••r4 eoneodldu por pro•o 

nno •uporlor u ,.te dlu1, podendo ger renovnda por moi! 
quulro v~:tt!S durante o uno. 

Purllgrufo tlnlco. Quundo •• tratur d• freqUência • 
eursõ ~rons!llorutlizunte, de ltutruçllo de l!lesundo grau 
ou !iUp~rlor, o tcmprl d~ snhlu serâ. o neccs!lâ.rlo purtt o 
cumjlrim~nto clàli utiv!dudes dlseetttes. 

Art. 12S. O beneNeio •erà outomutleornente revogo· 
d<1 quttndo o eondenudo prntlenr futo doOnldo eomo cri· 
m~ dolcu1o, for punido por Falt:t gruve, dellutcndcr u~t con· 
dletJc:s: lmpnKHI!I t1u uutorlzueno ou revelur bnlxo srnu dll 
uproveilutnentu do curso, 

Purfiarufo Onleo. A recuperotç!o do direito b ••Ido 
tenlpMnriu dependerá do ub.olvlcno no prom•o peno!, 
do ouneolutnenta du punlcno di!elpllnur ou du denton•· 
truçno do mereolmento do eonrionndo. 

SF.ÇÃO IV 

Do Romlçho 

Arl. 126. O cundcnudo que cumrre u f'l~nn em real~ 
me fec:hudo ou ltt:ml·uberto f!Od~r~ retnlr, pelo trnbnlho, 
rmte dn tempo de t::t~;ccur,:.ltn du fiCMll, 

1 t• A contusem do tempo pnru o rim uO!to nrtlgo 
<eró rcltu ó ruzno de um dl:t do penu por trls do trubulho. 

I 2• O pre•o lmpo!!ibilltudo de pro•"'~uir no trubu· 
lhu~ rttn ttcltlcntl!, c:ontinuurd u benenelur~~~.e com n re~ 
mlçno. 

1 3• A romlcno 1orá d"htrutlu polo )ui> du execuçno, 
ouvtdt) o Mifll~térla !lLH.,IIcC'I, 

Art, 127. O condcnuuo quo for punl<lo por fultll grn· 
ve ~enl~.~ró ô dlrcltn uo tQmj')o remido, eomeçnndo o 
MOVO f').:rfdtln U (IUrtlr J11 dutu dn inrrdC"!lU dl!u:lpllnur, 

An, 128. (j tt!Tnflô remldn 11erft comJ'Iutudo f'Uru u 
conctt~sfio tle llvrumento condidonnl e lnUuUo, 

Ar L 129, A uutorldude udmlnlwutlvu oneamlnhnrú 
menoulmente uo Juizo du F.xeeuçno cópln do reglilro do 
todo• 01 condefiUdO! que "tojum tr•bulhundo o doi dlus 
ue trobulho do elidO um dele!, 

Purógmro único. Ao eondonudo dur·so·ô relncao 11• 
~~~UK clluM remidos, 

Art. IJO. Constitui o erlmo <lo urr. 299 <lo Código 
f't:mul Uc~lurllr ou ::llt:lltttr fai~Mm~nté f'lrclitli~ne~ de servlcn 
puru nm d• ln!lrulr pedido de remlçao. 

SEÇÃO V 

Do llvr•monto tondl<lonol 

ArL 131. O llvrnmonto con<lleionul podorà sor eon• 
codldó polo Jul1 du OKecucno, present" os requlolto• <lo 
urt. 83, lttcl•o• o purdgrufo ónl<o, do Código Penul, ouvi· 
do• o Mlnl•t!rio Póbllco o o Con•elho Ponltonelrtrlo. 
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Art. 132, Deferido o pedido, o juiz oopoclflcnrd •• 
condiçd" u que ncu •ubordinudo o livramento, 

§ I• ScrOo sempre lmpoita• ao liberado eondlclonul 
"' obrlguçdei Aegulntoi: 

•) obter ocupuçno llcltu, dentro de pru•o razoável" 
for UpiO puro O trubulho; 

b) eomunlcur porlo~laumcrHc uo juiz 8UU ooupaçtto; 
c) nOo mudur do território du Comureu do Juizo du 

Execuçno; ••m prêvlu uutorlzacno dcote. 
i 2• Podcrno ulndu 10r lrnpo•tui uo liberado condi· 

clunul, tmtrf! outru!l obriguçÕdll, u.s ~egul11h~ll! 
1) ndo n\Udur de reildénclu ""' comunlcuçtto uo juiz 

e ~ uutorldudo lncumbldu du obiervuçtto cuutclur e de 
prote!çfio: 

b) recolher-se à hubltuçno om horu nxudu: 
c) ntto freqUentur determlnudog IUgureg. 
Art. 133. Se for permitido uo llborudo ro1ldir rom 

du Cumurc:u úu Ju(to dtt Ext!lcuçllo, rem~t~ral!tH~ cóplu 
du scntençu do llvrumenlo uo julto do Jugur puru onde 
ele" houver trun•ferldo o à uutoridude lncumbldu du 
ob•ervucno cuutelur e <ie protocno. 

Art. Jl4. O llberudo serd udvortldo du obrlguçno de 
uprclicntur·lie llnelllutUinentc O.s uutot·!dude~:: rtferldu!II10 
urtlgo untcrlor, 

Art. !JS. Rcrorrnudu u ientençu denegut<lrln do 11· 
vrumetHu, o~t uutu!l bulxurlio uo Julto du Execuçno, pt~ru 
u• provlu!neiu• cublvel•. 

Art. IJ6. Cônccúiuo o benoncJo, 10rá e~podidu u 
eut'lU Uc livramento com u eôplu lntegrul da !lt!ntençu etn 
t.luuk vlu11, rc:mctcndu·sc urnu U uutor!dude udminlstru11· 
vu lneumbldu du c:xecuçOo ~:: outru uo Cotlsclho Penlttm· 
clúrlu. 

Art. 137. A corlm<lnlu do llvrurnonto condlclonnl••· 
r:l reullzuc.lu sol~Htnnente no Ulu tnureudo pelo .Presidente 
do ConBolho Penltonclórlo, no C!tubcleclmcnlo onde está 
!lendo cumprltlu u penu, ob~~;ervundo•sc o seguinte: 

I,_ u :~ente!lçou ser{J l1d11 uo IJberundo, nu preüen~u t1o11 
d~Jil1UIK eonc.lcnudu5, pelo Pn:sh.ltmtt! do CoMMdho l'c::nl· 
lêl1L'Irtflu OU lllCmbtíJ por e/e dtJ!ilgnut.lo, OU, nu ftt/tll., 
pelo jult: 

IJ- u umt:~rldmle udmlnl11tru.Hvu chumurd u utetu:ao 
do Hberunc.lo puru tU condlr:~c8 impoRtus nn sentençu t.!e 
Uvrumetuo: 
III-'' llb"undo doclururd •• uceltu us condiçde!. 
* 111 tk tuUo, em livro !'lróprh~; serâ. Juvrutlc' termo 

Mub:s!.'r/t,1 por quem rrcshJir u c~rlmdnlu e relu Jlberun· 
du, OU u/[lUêiJI ti !!CU rtJ801 jQ nto !!OUber OU r! fiO f'l\lder Cl~~ 
c rever. 

§ 2Y Có!,ltt Ut:1i8C let•rno df;!verâ t:~r remethJu ~Lo Julz 
Uu I;!Ke~uçnn. 

Art. I JH. Ao H~tlr o liborudo ~o c•tubcloclmonto pc• 
lltll, ser,Jhe·~ entre~ue, ulêm c.Jo snh.lo de Meu pecOJlo c do 
tJUC IMt!' rerlcn~,.•er, umu cudern~tu. 'lU C c>tiblrd A uutorlt.lu· 
de JuUII.'IQrlu ou udtHinlstrutlvu\ semtlrt: que lhe for e~la:l· 
da, 

~ I'~ A CIH.Iernetu contcrQ: 
a) u itlcntlri<uçOo do llborudo: 
b) (' tCX.tO ltnj'IFOHilO dO j'lre&etlte C~pftUIOi 
c) m1 eonU/çôes lml'nstu11, 
* 2~ Nu ruHu de cadcrnt!tu1 ser& "ntrcgud uo liberado 

um gu/vo-c:on,luh;, cm que con!ltt:tn us condl~llos do li· 
vrumcntu, potJcnUo substhulr•11e u ticl-1u Uc ldcmtlt1euçtlo 
ou Hcu rc:truto f'l!'!u d~serl~no Llos 11lnuls que posnom 
luoMIRcó•ll>. 
* J~ Nu cnd~:mctu c no flulvo·eonduto dcverrt huver 

c::!lpu~o puru cmullgn.ut-.~le o cumprimento duN eondlç6e~ 
referidas no nrt. ! 32 dcàtU lei. 

ArL IJO, A ob,.rvuçno cuutelur o" proleçao reull· 
.uúu• por 1orvlço KOCiul penltencldrio, Putronuto ou 
Coeiclho uu Comunldudc ter~o u nnulldude d•: 

I - ftt:tcr ob!i<:rvur o cumprimento du~t condlçlies egpe~ 
clnaudu~:~ nu sent~n~u c:onccli!livu do bcneNcJo; 

Jf """"proteger d beneflcldrlo, orientando-o na exe· 
eu<;Qo de ;uus obrl;uç5eo e uu.illundo·o nu obten<;Qo de 
utlvidude luhorutlvu, 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçao li) 

Pur4gruro único. A ~ntidad~ encarregudu da obJJer· 
vuçno cuutelur • du protoçno do liberudo a~resentnrá re· 
lutórlo uo Con•elho Penltencldrio, puru ofolto da repre· 
llêMtuetto !'revirHu no& !.trt!l, 14.1 c: 144 desta lc:J. 

Art. 140. A revoguçno do livramento eondlcionul 
dur•sc·ú nus hlpótO!O! ~revl•tus nos art!. 86 e 87 do Códl· 
go Penul. 

Purúgrul'o único. Muntldo o livramento eondlcionol, 
nu hlpótm du revoguçdo fuoultutivu, o jul> deverá ud· 
vertlr o llbcrudo ou ugravur U! condlçõeo. 

Arl. 141. Seu revoguçào for motivadu por lrtlruçlo 
pcnul ur'lterior Q vlg&nclu do llvrumettto, eomputttr·st:s.â 
eomo tcll1)'Jõ de cumprlmentel da penu o pertodo de pro~ 
vu, !lendo pertnltidu, puru u c:onceuâo de novo Uvramena 
to, u !loftlu do temvo du11 duus pel'llU. 

Art. 142. No cu•o de rovogucao por outro motivo, 
nO o se cornputurd tltl penu o tetnpo em que estdVe solto o 
tlherud0, e tum~ouco 11c: c:onc:ederã, em reluçfto à mesma 
pcnu, novo Hvrumento. 

Art. 143. A revoguçüo será deerewdu u requerlmen• 
to do Mlnl•t!rlo Públioo, mediunte ropre,.ntuçào do 
Coma~llto Petl!tencl4rio, ou, de of'tclo, pl!!iojulz, ouvido o 
llberudo, 

Art. 144. O jult, do ortelo, u requerimento do Mini•· 
t!rlo Ptlblico, ou modlunto representoçào do Con•elho 
Pcnltcneidrio, e ouvido o llberudo, poderá rnodlficnr •• 
con<llções O!poolflcudu• nu !Ontonçu, devendo o respoell• 
vo uto deelsórlo '"lido uo llbcrudo por uma du• uutorl• 
clu<JC> ou funcionúrlo! lndlcudos no lncl•o I do urt. 137 
UC>tulcl, obocrvudo o dl•poilo no• Inciso• II e lU c§§ I' 
e 2~ do rnelimo artigo. 

Art. 145, Prutieudu pelo liberudo outru lnrruc5o pe• 
nu I, o Juiz pot.lcrtl. ordcnur o. suu prlsnn. ouvido!! o CtltUt!• 
lho Penlleneldrlo e o Mlnl~16rlo P~blleo, '"'pendendo o 
cur~o do llvrmnenlo condiclonul, cuju revogtu;no, etHrl:l· 
tutHõ 1 flcurá dej'Jctu.lcndo du dct:l~no final. 

Arl, 1~6. Ojull, de oNclo, u requerirnonto do lnto· 
re,.u<Ju, úo Mlnl&térlo Público ou medlunt• reprmn· 
weno uo Con•elho Penllenolârlo, julsurd '"'intu u pcnu 
)'lrlvutlvu de Hberúuúc, !IC r:xplrur o jHUZO dn Hvrumento 
sem rcvogaçno. 

CAPITULO II 
D•• """"' R,.trlti>os do Dlrolto• 

SEÇÀO I 
Olspuolea" Gor•l• 

Art. 147. Trtm•itudu em julgudo u •entençn que upll• 
cuu lt !'lt!tHt rmtrltlvu de l.Hreltos, o Juit du exec.:uçno, de 
ofí~.:Jo ou u requ~rltnentu do Mlt11~ti:rlo Ptlblleo, promo .. 
ver(t lt ex~t·uçno, poJcnd,1, pura tnnto, requJKitur, quun· 
do l'lC~í!!i8ÓfiU 1 U 1..!0/uboruçao Üe entlc.htde~ rn:lbJlcU~ OU 
IIOI!t:lu1~1u <l partleular1:.1s, 

Art. I·IH, trn qU<Liquer fu" du exeeuçüo, ~otlerd o 
jult.1 tl10tiVUCJamcntC1 U!U~rllr ll forrt'IU tfe CUillJlrJtnento 
du111 penn11 c.lc f'lrtJgtm;no de scrvleo11 11 coltl.ul1ldude e de ll~ 
mltur.;Go t.h: lim d~ semunu, lt./U!!tu.ftdo•Uil :Ui condlçc3e!.l 
pc!lM(HJÍíl tio r.:ondcnndo e às euructer!11tlcus r.lo ea.tabeleel~ 
met1to 1 Uu cntlt:iuUc: ou tio progrumu comunltdrlo ou es· 
!titul. 

SEÇÃO ll 
Dll pre!Jtau:Ao di! !ien'ICOI!l l eomunlda.de 

Art. !49. Cubcrl< "" Jul• dn uxocuçno: 
1- dONignur u ontldudo ou progrumu comunitário ou 

C!HulUI, devidamente eredencludo ou convencionado, 
Jumo uo qun/ o eo11r.lenudo dcvc::rá trnbulhur gratultuM 
mente, Lh: ucordo eom U5 ~uu~ aptldr!iesJ 

11 =-- tlclerminur u lntlmur;ào do col1dcnudo, 
clentlncundu·o clu cntidude, dluo e horário em que deve• 
rrt cumprir u penu: 

I li - tLlttmtr u rorrnu de t!xeCuçno. u flm de aju!!tU.-lu 
u• modincuçdeo ocorrlou• nu Jornudu de trubulho. 

# J~ O trubulho terâ u duraçttd de oito hortt! tu~mn• 
nul$ e sem\ rculizudu uos siibudos, domingos c rerludos, 
ou om cllu. alei!, de modo • nno prejudlcur • jornudu 
normul <Je trubulho, no• hordriOtie!tubolocldo! pelo juiz, 
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~ 2• A exccuçAo terá inicio • partir dn dutn do pri· 
melro eompurt!elmento. 

Art. ISO. A entidade boneflciudu com u pre•tuçAo do 
s~::rvíço& encumlMhurd metl!utlintntte, ao juiz da eXt!t::uçao, 
rdutório elrcutt!Hunciudo dll.!i utlvldu.dc,o; do cottdenndo, 
b~111 cot't1~, u quulquer te1npo, c:omunlcuçllC) sobre nuliên· 
clu ou fullu dlsclpllnur. 

Sl'lÇÃO [I[ 
Da llmltaçlo de nm de ••mano 

Art. IS I. Cuber!l uojuiz du exeou~ao doterminnr o 
itttlmuçllo do condcnudu, cientiMcundo·O do Joeãl, dins e 
hordrio em que dcvEltd cumprir u penu. 

Purdgrufo único, A excouçào Iord Inicio a purtir du 
dutu do prlrnelro eompureclmcnto. 

Art. 152. Poderão ser mlnlltrudo• uo oondcnodo, 
durutHe o tempo de pt:rmunaneiu, cur!IO! e pttlelltrn8, ou 
utribulclu' ullvldude5 educutlvu•. 

Art. 153. O ••tubeleeimento deolsnado enoumlnho· 
rd, mensulme11te. uo juiz du execução, relatório, bem as· 
Milll t:0111UI1lt::urú, U quulquer tempo, O. ãUIIênelU OU fült11 
diMOiplll1ur do condenudo. 

SECÀO IV 
D• lnterdiclo t•mpor~rlo dt dlrolto• 

Art. 154. Cuberd uo juiz du oxecuçHo cornunioar A 
uutoritltlde competente u penu uplicudn, determlnudn t1 
lntimuçno do oondenudo, 

! i' Nu hlpLitc!c de pcnu de interdlçAo do urt, 47, ln· 
Cl!:ló r, do C6tligo Pe11ul, u uutarldadc dcwerd, cm vinte e 
qumro hurus, contuduti do recebimento do oflclo, bulx.ar 
uto, u J"'Hrtir Lia qm1J u cxccuçilo eerd ucu Início. 

! 2' Nus hlpôle!es do url. 47, lnoi!Oi llolll, do Có· 
digo Pcnul, u Jul< du Exocuçüo determlnurá u uproen•no 
dos docum~ntos, que uutorb!Urn o cx.ercício do direito ln· 
t~rditudo, 

Art. JS~. A uutoridude deYerA comunlcur lmediut"· 
mente uo juiz du exeeucllo o ddllt:umprltrte11tO du pena. 

Puragrufo ónk'<J, A comunlcuçüo prevl!tu noite urll· 
go podord m rcltu por quolquor projudleudo. 

CAPITULO III 
tlJ& su!lpl!nldio condlclon•l 

Art. 156. O juit. fltHler~ 8U~f'lender, peltl período de 
dúlt-~ u quatro unoM, t1 execuçno dn pcmu prlvtltlvu de li· 
bcrr.Jutlc, ttno su~crlor u dois unos, 1111 fortnu prevlstu no11 
urt•. 77 e 82 uo C<ldlgo Penul. 

Art. 157. Ojull ou Trlbunul. nu sentenen que Ul'll· 
cu r {'ltHlU prlvutiYu de lll1crduclc, nu ~huuçao dett:rmlnndu 
no urtigo unterlor, deverd rmmuncl:tr·se, motivudurrtenM 
lc,Mobre u sUilf'!tlt'llino eonr.Jlclm1UI, quer u eoncedu, quer u 
denegue, 

Art. 158. ConcetllLlu a !:lu11pen11ntl, o juiil e!lpeclfleut!t 
ltli t:o11dh;ôet1 u que ncu 11t~elto o eondentu.lo, pelo rmtzo 
11xaJo, c:omeçunuo u~te u correr t.lu uudienclu prtwhitu no 
urt. 160 uestu lei. 
* I' A• conúlç~cs sor:lo u<Jequudu• un ruto • h si· 

tuuçno pe8sou! tio t:ôndenudo, clcw:ndo Aer lm:luldu entre 
U!i tnesnuu; H de t'fCiltur serviços à ~omu11idude, ou lltni~ 
tu cOo dt: firn de semu11u, 1111lvo hipótese do urt. 78, § 2Y, do 
Código Peaul. 

§ 2• Ojul.l podcrd, 'I qunlqu~:r tempo, de:: orte!u, u rc~ 
4Uerlrncnto uo Milll!t~rl<> Publico ou modluntc propoitu 
do Conselho Vcnltencldrlo, mod!Ocar"' coNdiçllo• e ro· 
grout ustube!cclda!l nu scntet1~U, ouvido o cot'ldcnudo. 

~ J~ A físeulltucll.o do cumprimento dtttt condiçõe!l, 
rcguJudu r~og E!ltudO!h ierritórlo~J e Dit~trlto Federul ror 
t1tHinU.5 aupletlvu~~ 11erl't u.trlbuídu u uerv!Qo soc:lnl ptml· 
tencl~rlu, putronuto, Con11clho du Comunldude ou ln~tl· 
tulçào beneOciudu com o pro•taçno de mvlçol, lnlpoelo· 
nudus ~elo Con•elhu Ponltcncldrlo, polo Mlnl•tôrlo 
l'tlbllco, ou umbos, devendo o Juiz du execu~nu suprir, 
f'Of Ultl, lt fuJtu d:.t5 f10rmU!I IIUpJetJVU/1., 
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§ 5<:> A entidade fiscalizadora deverâ comunicar ime
diatamente ao órgão de inspeÇão, pãia os fins legais, 
qualquer fato capaz de acarretar a revogação do benefí~ 
cio, a prorrogação do prazo ou a modificação das con
dições. 

§ 6<:> Se for permitido ao beneficiário mudar-se, será 
feitã- córiluOícaCão ao juiz e à entidade fiscalizadora do 
local da nova residência, aos quais o primeiro deverá 
apresentar-se imediatamente. 

Art. 159. Quando a suspensão condicional da pena 
for concedida por Tribunal, a este caberá estabelecer as 
condições do beneficio. 

§ J9 De igual modo proceder-se-á quando o tribunal 
modificar as Condições estabelecidas na sentença recorri
da. 

§ 29 O Tribunal, ao conceder a suspensão condiciO
nal da pena, poderá, todavia, conferir ao Juízo da Exe
cução a incumbência de estabelecer as condições dobe
nefício, e, em qUalquer caso, a de realizar a audiência ad
monitória. 

Art. 160. Transitada em julgado a sentença conde
natória, o juiz a lerá ao condenado, em audiência, 
advertindo-o das conseqüências de nova infração penal e 
do descumprimento das condições impostas. 

Art. 161. Se, intimado pessoalmente ou por edital 
com prazo de vinte dias, o réu não comparecer injustifi
cadamente à audiência admonitória, a suspensão ficará 
sem efeito e será executada imediatamente a pena. 

Art. 162. A revogação da suspensão condicional da 
pena e a prorrogação do período de prova dar-se-ão na 
forma do art. 81 e respectivos parágrafos do Código Pe
nal. 

Art. 163. A sentença condenatória será registrada, 
com a nota de suspensão, em livro especial do juízo a que 
couber a execução da pena. 

§ I Q Revogada a suspensão ou extinta a pena, será o 
fato averbado à margem do registro. 

§ 29 O registro e a averbação serão _sigilosos, salvo 
para efeito de informações requisitadas por órgãos judi
ciário ou pelo Ministério Público, para instruir proce..<>so 
penal. 

CAPITULO IV 
Da pena de multa 

Art. 164. Extraída certidão da sen_tença çondr:na~ 

tória com trânsito em julgado, que valerá como título 
executivo judicial, o Ministério Público requererá, em 
autos apartados, a citação do condenado pa-ra, no prazo 
de dez dias, pagar o valor da multa ou nomear bens à pe
nhora. 

§ 19 Decorrido o prazo sem o pagamento da multa, 
ou o depósito da respectiva importância, proceder-se-á à 
penhora de tantos bens quantos bastem para garantir a 
execução. 

§ 2"' A nomeação de bens à penhora e a posterior 
execução seguirão o que dispuser a lei processual civil. 

Art. 165. Se a penhora recair em bem imóVel, os au
tos apartados serão remetidos ao juízo cível para prosse
guimento. 

Art. 166. Recaindo a penhora em outros bens, dar
se-á prosseguimento nos termos do§ 29 do ã.rt. 164 desta 
lei. 

Art. 167. A execução da pena de multa será suspen
sa quando sobrevier ao condenado doença_mental (art. 
52 do Código Penal). 

Art. 168. O juiz poderá determinar que a cobrança 
da multa se efetue mediante desconto no vencimento ou 
salário do condenado, nas hipóteses do art. 50,§ l"', do 
Código Penal, observando-se o seguinte: 

I -o limite máximo do desconto mensal será o da 
quarta parte da remuneração e o mínimo o de um déci
mo; 

II- o desconto será feito mediante ordem do juiz a 
quem de direito; 
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III- o responsável pelo desconto será intimado are- -III- juntado aos autos o relatório ou realizadas as 
colher mensalmente, até o dia fixado pelo juiz, a impor- diligências, serão ouvidos, sucessivamente, o Ministério 
tância determinada. Público e o cur<~dor ou defensor, no prazo de três dias 

Art. 169, Até_ o término do prazo a que se refere o paru cuda um; 
arL 164 desta lei, poderá o condenado requerer ao juiz o IV - o juiz nomeará curador ou defensor para o 
pagamento da multa em prestações mensais, iguais e su- agente_que não o tiver; 
cessivas. V- o juiz, de ofício ou a requerimento de qualquer 

§ J9 O juiz, antes de decidir, poderá determinar dili- das partes, poderá determinar novas diligências, ainda 
gências para verificar a real situação económica do con- que expirado o prazo de duração mínima da medida de 
denudo e, ouvido o Ministério Público, fixará o número segumnça; 
de prestações. VI -ouvidas as partes ou realizadas as diligências a 

§ 2Q Se o condenado for impontual ou se melhorar que se refere o inciso anterior, o juiz proferirá a sua deci-
de situação económica, o juiz, de ofício ou a requerimen- sào, no prazo de cinco dias. 
to do Mi~istério Público, revogará o benefício Art. 176. Em qualquer tempo, ainda no decorrer do 
executando-~e a rr:~ulta, na forma prevista neste_ Capítulo, ____ g_razo mínimo de duração da medida de segurança, po-
ou prosseguindo-se na execução já iniciada. derá o juiz du execução, diante de re"querimento funda-

-Art. 170. Qüando a pena de multa for aplicada cu- mentado do Ministério Público ou do interessado, seu 
mulativamente com a pena privativa da liberdade, en- procurador ou defensor, ordenar o exame para que se ve-
quanto esta estiver sendo executada, poderá aquela ser ri fique a cessação da periculosidade, procedendo-se nos 
CQI;lr:ada mediante desconto na remuneração do co_nde- termos do artigo anterior. 
nado (art. 168). ArL 177. Nos exames sucessivos para verificar-se a 

§ 19 Se o condenado ~umprir a pena privativa de li- cessação da periculosidade, obervar-se-ã, no·que lhes for 
herdade ou obtiver fivramento condicional, sem haver aplicâvel, 0 disposto no artigo anterior. 
resgatado a multa, far-se-á a _cobrança nos termos deste Art. 178. Nas hipóteses de desinternação ou de libe-
capftulo. ração (art. 97, § 39, do Código Penal), aplicar-se-á o dis-

§ 29 Aplicar-se-á o disposto no parágrafo anterior posto nos arts. 132 e 133 desta lei. 
aos casos em que for concedida a suspensão condicional Art. 179. Trunsitada em julgado a sentença, o juiz 
da pena. expedirá ordem para a desinternação ou a liberação. 

TITULO VI 
Da execução das medidas de segurança 

CAPITULO I 
Disposições gerais 

Art. 171. Transitada em julgado a sentença que apli
car medidu de segurança, será ordenada a expedição de 
guia para a execução. 

Art. 172. Ninguém será internado em Hospital de 
Custódia e Tratamento Psquiátrico, ou submetido a tra
tamento ambulatorial, para cumprimento de medida de 
segurança, sem guia expedida pela autoridade judiciária; 

Art. 173. A guia de internamento ou de tratamento 
ambulatorial, extraída pelo escrivão, que a rubricará em 
todas as folhas e a subscreverá com o juiz, será remetida 
à autoridade administrativa incumbida da execução e 
conterá: 

I -a qu~-Júicação do agente e o nÍi~ero do_ registro 
geral do órgão oficial de identificação: 

II - o !O feiro teor da dendncia e da sen_tença que tiver 
aplicado a medida de segurança, bem como a certidão do 
trânsito em julgado; 
III- a data em que terminará o prazo mínimO de in

ternação, ou do tratamento ambulatorial; 
IV - outras peças do processo reputadas indispensá

veis ao adequado tratamento ou internamento. 
§ I Q Ao Ministério Público será dada ciência da guia 

de recolhimento e de sujeição a tratamento, 
§ 29 A guia será retificada sempre que sobrevier mo

dificação quantO ao prazo de execução. 
Ar!. 174. Aplicar-se-á na execução da medida de se

gurança, naquilo que couber, o disposto nos arts. 89 e 99 
desta lei. 

CAPITULO II 
Da cessação da periculosidade 

Art. 175. A cessação da periculosidade será averi
guada no fim do prazo l}línimo de dur~ção da medida de 
sêgi.lrança, pelo exame das condições pessoais do agente, 
observando-se o seguinte: 

I -a autoridade administrativa, até-um mês antes de 
expirar o prazo de duração mínima da medida, remeterá 
ao juiz minucioso relatório que o habilite a resolver are
vogação ou permanência da medida; 

II -O relatório será instruído com o laudo psiquiátri
co; 

TITULO VIl 
Dos incidentes de execução 

CAPITULO I 
Das conversões 

Art. 180. A pena privativa de liberdade, não supe
rior a dois anos, poderá ser convertida em restritiva de 
direitos. desde que: 
I- o condenado a esteja cumprindo em regime aber

to; 
II- tenha sido cumprido pelo menos um quarto da 

pena; 
li I- os antecedentes e a personalidade do condenado 

indiquem ser a conversão recomendável. 
Art. 181. A pena restritiva de direitos será converti

da em privativa de liberdade nas hipóteses e na forma do 
art. 45 e seus incisos do Código Penal. 

§ i"' A pena de prestação de serviços ã comunidade 
-será convertida quando o condenado: 

a) não for encontrado por estar em lugar incerto e 
nào sabido, ou desatender a intimação por edital; 

b) não comparecer, injustificadamente, à entidade ou 
programa em que deva prestar serviço; 

c) recusar--se, injustificadamente, a prestar o serviço 
que lhe foi imposto; 
--d) praticar falta grave; 

e) sofrer condenação ·por outro crime à pena privativa 
de liberdade, cuja execução não tenha sido suspensa. 

§ 2"' A pena de limitação de fim de semana será con
vertida quando o condenado não comparecer ao estabe
lecimento designado para o cumprimento da pena, 
recusÚ~se a exercer a ati v idade determinada pelo juiz ou 
se ocorrer qualquer das hipóteses das letras a, de e do 
parágrafo anterior. 

§ 3Q A pena de interdição temporária de direitos será 
convertida quando o condenado exercer, injustificada
mente, o direito interditado ou se ocorrer qualquer das 
hipóteses das letras a e e do§ J9 deste artigo. 

_Art 182. A pena de multa será convertida em de
tenção, na forma prevista pelo art. 51 do Código Penal. 

§ 19 Na conversão, a cada dia-multa corresponderá 
um dia de detenção, cujo tempo Ge duração não poderá 
ser superior a um ano. 

- § 2"' A conversão tornar-se-á sem efeito se, a qual
quer tempo, for paga a multa. 
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Art. 183. Quando, no curso da execução da pena 
privativa de liberdade, sobrevier doença mental ou per
turbaç-d.o da saúde mental, o juiz, de oficio; a 1-equeri
mento do Ministério Público ou da autoridade adminis
trativa, poderá determinar a substituição da pena por 
medida de segurança. 

Art. 184. O tratamento ambulatorial poderá ser 
convertido em internação se o agente revelar incompati
bilídade com a medida. 

Parágrafo único. Nesta hipótese, o prazo mínimo de_ 
internação será de um ano. 

CAPITULO II 

Do excesso ou desvio 

Art. 185. Haverá excesso ou desvio de execução 
sempre que algum ato for praticado além dos limites fi
xados na sentença, em normas legais ou regulamentares. 

Art. 186. Podem suscitar o incidente de excesso ou 
desvio de execução: 

I - o Ministério PUblico; 
II - o Conselho Penitenciário; 
III - o sentenciado; 

. IV- qualquer dos demais órgãos da execução penaL 

CAPITULO III 

Da anistia e do indulto 

Art. 187. Concedida a anistia, o juiz, de ofício,- are
querimento do interessado ou do Ministério Público, por 
proposta da autoridade administrativa ou do Conselho 
Penitenciário, declarará extinta a punibilidade. 

Art. 188. O indulto in-divTdt.iã.ff,oderá ser provocado 
por petição do condenado, por iniciativa do Ministério 
Público, do Conselho Penitenciário, ou da autoridade 
administrativa. 

Art. 189. A petição do indulto, acompanhada dos 
documentos que a instruírem, será entregue ao Conselho 
Penitenciário, para a elaboração de parecer e posterior 
encaminhamento ao Ministério da Justiça. 

Art. 190. O Conselho Penitenciário, à vista dos au
tos do Processo e do prontuário, promoverá as diligên
cias que entender necessárias e fará, em relatório, a Õ.ar
raçào do ilícito penal e dos fundamentos da sentença 
condenatória, a exposição dos antecedentes do condena
do e do procedimento deste depois da prisão, emitindo 
seu parecer sobre o mérito-- do pedido e esclarecendo 
qualquer formalidade ou circunstâncias omitidas na pe
tição. 

Art. 191. Processada no Ministério da Justiça com 
documentos e o relatório do Conselho Penitenciário, a 
petição será submetida a despacho do Presidente daRe
pública, a quem serão presentes os autos do processo ou 
a certidão de qualquer de suas peças, se ele o determinar. 

Art. 192. Concedido o indulto e anexada aos autos 
cópia do decreto, o juiz declarará extinta a pena ou ajus
tará a execução aos termos do decreto, no caso de comu
taç--do. 

Art. 193. Se -o sentenciado for beneficiado por indul
to coletivo, o juiz, de oficio a-reqUerimento do interessa
do, do Ministério Público, ou por iniciativa do COnselho 
Penitenciário ou da autoridade administrativa, provi
denciará de acordo com o disposto no artigo anteriôr. 

TITULO Vlll 

Do procedimento judicial 

Art. 194. O procedimento correspondente às si
tuações previstas nesta lei serájudicíal, desenvolvendo-se 
perante o Juízo da Execução. 

Art. 195 .. O procedimento judicial iniciar-se-á de 
ofício, a requerimento do Ministério Público, do interes~ 
sado, de quem o represente, de seu cônjuge, parente ou 
descendente, mediante proposta do Conselho P~niten
ciário, ou, ainda, da autoridade administrativa. 
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Art. !96. A portaria ou petição será autu'!da 
ouvindo-se, em três dias, o condenado e o Ministério 
Público, quando não figurem como requerentes da medi
da. 

por autoridade policial ou por auxiliares da Justiça, 
_ qUalquer-notícia ou referência à condenação, salvo para 

in.slruir processo pela prática de nova infração penal ou 
outros casos expressos em lei. 

§ J~> Sendo desnecessária a produção de prova, o juiz 
decidirá de plano, em igual prazo. 

§ 2~> Entendendo indispensável a realização de prova 
pericial ou oral, o juiz a ordenará, decidindo após a pro
dução daquela ou na audiência designada. 

Art. 203. No prazo de seis meses, a contar da publi
cação desta lei, serão editadas as normas complementa~ 
res ou regulamentares, necessárias à eficácia dos disposi
tivos não auto-aplicáveis. 

Art. 197. Das decisões proferidas' pelo juiZ Cã.búá 
recurso de agravo, sem efeito suspensiVO. 

TITULO IX 

§ 19 Dentro do mesmo prazo deverão as unidades fe
derativas, ef!I convênio com o_ Ministério da Justiça, pro
jetar a adaptação, construção e equipamento de estabele
cimentos e serviços penais previstos nesta lei. 

Das dispositões finais e transitórias 

§ 2~> Também, no mesmo prazo, deverá ser provi
denciada a aquisição ou desapropriação de prédios para 
instalação de casas de albergados. 

Art. !98. E: defesa ao integrante dos órgãos da exe-
cução penal, e ao servidor, a divulgação de ocorrência 
que perturbe a segurança e a disciplina dos estabeleci
mentos, bem como exponha o preso a inconveniente no
toriedade, durante o cumprimento da pena. 

§ 3~> O prazo a que se refere o caput deste artigo po
der[! ser ampliado, por ato do Conselho Nacional de 
Política Criminal e Penitenciária, mediante justificada 
solicitação, instruída com os projetas de reforma ou de 
construção de estabelecimentos. 

Art. !99. O emprego de algemas será disciplinado 
por decreto federal. 

Art. 200. O condenado por crime político não está 
obrigado ao trabalho. 

Art. 201. Na falta de estabelecimento adequado, o 
cumprimento da prísão civil e da prisão administrativa 
se efetivará em seção especial da Cadeia Pública. 

§ 4~> O descumprimento injustificado dos deveres es
tabeJecidos para as unidades federativas implicará na 
suspensão de qualquer ajuda financeira a elas destinada 
pela União, para atender às despesas de execução das pe
nas e medidas de segurança. 

Art. 202. Cumprida ou extinta a pena, não consta
rão da folha corrida, atestados ou certidões fornecidas 

Art. 204. Esta lei entra em vigor concomitantemente 
com a lei de reformas da Parte Geral do Código Penal, 
revogadas as disposições em contrário, especialmente a 
Lei n9 3.274, de 2 de outubro de 1957. 
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O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas) -Item 1: 
Votação, em turno único, do Proje_to de Lei da 

Câmara n~' 5, de 1981 (n~> 3.035/80;-i,-ri Casa de ori
gem), alterando o art. 111 da Lei n~' 6.226, de 14 julho 
de 1975, que dispõe sobre a contagem reciproca de 
tempo de Serviço Público Federal e de atividade pri
vada, para efeito de aposentadoria, e dá outras pro-
vidências, tendo ______ _ 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n's 971 e 
972, de 1981, das Comissões: 

-Segurança Nacional; e 
- de Finanças. 

Em votação o projeto, em--turno único. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam senta

dos. (Pausa.) 
Rejeitado 

O Sr. Gastão Müller- Sr. Presidente, requeiro verifi
cação da votação. 

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Vai-se pro
ceder à verificação solicitada. (Pausa.) 

Sendo evidente a falta de quorum, a Presidência, nos 
termos regimentais, irá suspender a sessão por alguns 
minutos e fará acionar-as campainhas para convocar ao 
plenário os Srs. Senadores que se encontram em seus ga
binetes. 

Está suspensa a sessão. 

Suspensa às 15 horas e 40 minutos, a sessão é rea
berta às 15 horas e 50 minutos.) 

0 SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Está reaber
ta a sessão. 

Persistindo a falta de número, a Presidência deixa de 
realizar a verificação requerida. 

A votação do projeto fica adiada. 

Em razão disso, as demais matérias da pauta, contituí- -
das dos Projetos de Lei da Câmara n~'s. 10/81, 44(81, 
53/77 e 65j79; Requerimentos n~'s 784/83, 104(84 e 
840/83; Projeto de Lei da Câmara n" 79(79; e Projetos de 
Lei do Senado n~'s. 145/81 e 76(83, em fase de votação, 

não serão submetidas a votos, ficando sua apreciação 
adiada para a sessão ordinária de amanhã. 

O SR. PRESIDENTE (Lenoír Vargas)- Voltamos à 
lista de oradores insciTtõS_--

Concedo a palavra ao nobre Senador Octávio Cardo
so. (Pausa.) 

S. Ex~ desiste, da palavra. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Jorge Kalume. 

(Pausa.) 
S. Ex~ disiste da palavra. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Almir Pinto. 

O SR. ALMIR PINTO PRONUNCIA DISCUR
SO QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORA
DOR. SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Concedo a 
paluvra ao nobre Senudor Itamar Franco. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG. Pronun· 
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. 
Presidente e Srs. Senadores: 

Apenas uma comunicação à Casa: há poUcos diãS, da 
tribuna, mencionei que havia escrito~ Uina carta ao Líder 
do meu Partido, Senador Humberto Lucena, mostrando 
a minh<l posição na Coinissão Mista que examina ã 
Emenda do _Presidente João Figueiredo. 

Entendia eu, Sr. Presidente, e continuo entendendo, 
que upós o parecer do Senador Aderbal Jurema, nós de
veríamos examinar com maior cuid~do a prápositura 
que deverá ser apresentada pelo nobre Senador pernam
bucano. 

LamCntavelmente, Sr.- Presldente e Srs. Senadores, 
confundia-se essa minha atitude numa tentativa de pre
judicar a possível candidatura do Governador do meu 
Estado. Tive a ocasião de explicar, que não era isso, em 
absoluto. Na campanha de 1982, Sr. Presidente, já lança
do pelo meu Partido como candidato ao Governo de Mi
nas Gerais, quando se processou a iriCorporação, fui um 

- dos primeiros a lutar pela mesma, inclusive retirando a 
minha candidatura para facilitar a composição 
PPjPMDB no Estado de Minas Gerais. 

Hoje pela manhã, Sr. Presidente, o Líder do meu Par
tido, Senador Humberto Lucena, com o seu cavalheir:is-
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mo, com a sua atitude de compreensão, telefonou-meco
municando que a dat<J do dia 27 havia Sido mantida, 

- - -dat<l_contra a -qual eu havia me insurgido. S. Ex~ queria 
saber a minha opinião. Disse ao Líder, com a maior leal
dade que devo, que se perm-anecesse na -COmissão Mista, 
n1io teria dúvidas errÍ pedir o prazo regimental de cinco 
dias pura examinar o parecer do Relator, Senador Ader
bal Jurema. 

O Líder, então, a partir daquele instante, já decorrente 
da minha própria carta, poderia proceder, se assím o en
tendesse, à minha substituição. Não poderia fugir à leal

·- dade ao meu Partido, ma"s taiubém não pOderia fugír aos 
princípios que norteiãrrl -a minha postura de Senador re
presentante do Estado de Minas Gerais nesta Casa. 

Tuâo indica, Sr. PreSiâente, Que O líder já processou 
esta substituição do meu nome... ' 

O Sr. José Lins- Permite-me V. Ex• um aparte? 

O SR. ITAMAR FRANCO --Com muito prazer, Se-
nador José Lins. 

O Sr. Jo~ Lins- Nobre Senador Itamar Franco, não 
é_ um elogio, mas uma constatação da posição moral 
erecta, por todos nós admirada, que V. Ex~ sempre man
teve nesta CUsa. 

O SR. ITAMAR FRANCO -Agradeço o aparte de 
V. Ex~. Senador José Lins, que traz aquele conforto que 
é importante a nós outros que estamos na vida pública, e 
que esperamos sempre cumprir com coerêncía os cami
nhos que nos trouxeram aqui pelo povo de Minas Ge
rais. 

Portanto, Sr. Presidente, faço esta comunicação ape
nas para deixar bem clara a minha posição de que ne
nhuma mágoa tenho para com o nobre Líder Humberto 
Lucena, ao contrário, S. Ex~ teve o maior reSpeito· e o 
maior carinho para com a nossa posição, mas continuo 
entendendo, Sr. Presidente, que o nosso Partido só tem 
um caminho, que é o caminho da coerêncía que seria o 
das eleições diretas. 

Muito obrigado. (Muito beml). 

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Concedo a 
palavra ao nobre Senador Murilo Badaró. (Pausa.) 

_S. Ex' não está presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador José FrageiH. 

(Pausa.). 
S. Ex• desiste da palavra. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Pedro Simon. 

(Pausa.). 
S. Exf não está presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson Carnei

ro. 

O SR. NELSON CARNEIRO (PTB ~RJ. Pronuncia 
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Criada para solucionar as pendências e conflitos entre· 
o capital e o trabalho, obedecendo a composição pari
tária~ súãs juntaS e tribunais, a Justiça do Trabalho exi
ge, para o funcionamento satisfatório na primeira ins
tância, a instalação de Juntas de Conciliação e Julga
mento em todos os municípios onde a densidade da po
pulação laboral implique na multiplicação dos feitos, 
não mais permitindo o deslocamento dos interes_sados 
par~ outras comarcas, sem que isso represente ônus 
apreciável principalmente para o trabalhador. 

Constatado esse fato, o Presidente do Sindicato do 
Comércio Varejista de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, 
Oracy Antônio Gonçalves, voltou a insistir junto ao Mi
nistro da Justiça, Ibrahim Abi-Ackel, no sentido da ur
gente necessidade da criação da 2~ Junta de Conciliação 
e Julgamento da Justiça do Trabalho naquela cidade flu
minense, ateridendo à reivindicação de juízes, líderes sin
dicais, da subseção local da Ordem dos Advogados do 
Brasil. 

Tendo atuado durante mais de um decênio como juiz 
classista da I~ JCJ, salienta Oracy Gonçalves que, para 



Junho de 1984 

tentar desufogar o número de processos, ··os sindicatos 
da região resolveram oferecer suu contibuiçào, cumprin
do a promessa de enviar funcionários. móveis e 
utensílios para ficurem à disposição do Juiz ~resi_dente. 
Dr. fclician-0 Mathias Netto"-.-

Apesur de terem os juízes titulares tomado.a si o sa
crifício de duas pautas díárias_de audiência, "a densidade_ 
demográfica é que impõe o desdobramento da Junta, 
t<.tnto mais quanto se registram anualmente mais de cin
co mil processos". 

Não é pos:..ível que uma população de mais de seiscen
tos mil habitantes, com pelo menos. cem mil pessoas vin
cul:..~das uo mercado de trabalho, continue sendo atendi· 
da por apenas uma Junta de Concllütção e Julgamento, 
sob pena de descaracterizarem~s_e as finalidades da pró
pria Justiçu do Trabalho, inspiruda nos priilcl'píoi-diL 
gratuidade c da celeridade. 

Todo o esforço du Junta existente, mesmo convocan~ 
do reuniões para as tardes de terças e quinta~feiras, como 
tem feito, nUa será suficiente pi.mi-diminuir de_mu~to o 
retardamento dos julgados, principulmente agora; quatl
do o desemprego atinge coeficientes insuportáveis~ sitbi~ 
do que a despedida quase sempre resulta em reclamações 
trabalhistas. 

Patrões e empregados sofrem, em conseqüêi"li;:ia dõ 
udiamcnto dessa ampliação absolutamente necessária, o 
retardo do julgamento das suas causas, numa procraSti= -
nuç-ào insuportável. 

Di'-lnte disso, esperamos que o Ministro Ibfa-him Abi
Ackel proYidencie ila proPOsta pãri ã-Criaç"lio :dã: zf-:iutltã. -
de Conciliação e Julgamento na cidade fluminense de 
Siio Gonçalo. -

Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente. -(Muito 
bem!) 

O "SR. PRESIDENTE (Lenóir Vãrgas)- Concedo-a 
paktYra ao nobre Senador Itamar Franco. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG. Pronun-
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senado~ 
rcs: 

A União Nacional dos Servidores Públicos, Sub
Diretoria de Juiz de Fora, enviou-nos mensagem solici
tando o nosso apoio ii. luta desta sofrida classe por me
lhores condições funcionais, como o décimo terceiro sa
l.úrio e um condigno reajuste de vencimentos, a ser con
cedido pelo Governo a partir de J9 de junho próximo. 

O documento, assinado pelo presidente e secretãriÕ da 
entidade, respectivamente, José de Sou:za e N~ Jacinto 
Pereira, foi efabOrado em decorrênCia da Ass~mbléia GC.: 
ral. realizada com mais de setecentos servidores públicos 
federais que trubalham em Juiz de Fora e no qual os fun
cionúrios expõem a sua dificH situação nos últimos tem
pos, em ruzào da dcfasugcm dos aumentos de salárl'o.S 
face ao custo de vida, que não atendem, de forma algu
ma, as suas necessidades mais prementes, _como alimen
taç-ão, moradia, transporte, educação e saúde. 

Como testemunho das precárias condições da catego~ 
rü1, que percebe irrisória remuneração, _afirmam que 
"doze níveis estão abaixo do sal.úrio miníma, 87% rece
bt:m uté duzentos mil cruzeiros". 

Enfutizando que desejam ·~Yer reparadas as injustiças 
que estão acumulando hã anos _contru o funcionalismo",. 
relacionam aqueles líderes sindicais juiz-foranos as pro
postas da classe: reposição salarial de 64,8% a partir de 
julho vindouro: 100% do INP(:-sobre o salário já corrigi
do pelo piso salarial; piso salarial de três salários míni
mos: semestrulidade à mesma época dos outros trabalha
dores e já para noYembro deste ano; remessa :<lO Legisla
tiYo do noYo Estututo do Funcionário Público Federal; 
efetivaçiio dos servidores do Quadro Especial no Quadro 
Permanente; horário corrídO de sCis horas; instituição 
imediatu do JJ• salário c pagamento do quin4Uênio ao 
funcionário du CLT. 

Tratam-se, Senhor Presidente, como se verifiC<J., de jus
tas reiYindicuções, que. se aceitas pelas autoridades com--
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petenles, reporh1m aos servidores os seus direitos, 
permitindo-lhes uma subsistência menos iníqua e desi
gual. 

Ao transcrevermos, a seguir, o texto do órgão do fun
cionalismo público de Juiz de Fora, queremos deixar 
consignado nesta Casa u no_ssa solidariedade à causa des~ 
ses servidÕrcs, e, mais do que isso, um apelo ao Senhor 
Presidente da R~públicu no sentido de que.atenda essas 
solicitações. 

- ""Excelentíssimo Senhor, 
Em 30 dt:: maio do corrente ano, a Comissão de 

Estudos, sob o patrocínio da UNIÃO NACIONAL 
DOS SERVfDORE:S PúBLICOS- Sub-Diretoria 
-de Juíz de Foru, teve o prazer de reunir enl. As
sembléia Geral, cerca. de 700 Funcionários Públicos 
Fe~crais que trabalham em Juiz de Fora, e represen
tantes de vários municípios Víi:inhos, nas áreas de 
todos. os Ministérios. 

Contari-tos também com a presença dos Presiden
tes classistas dos Professores da Universidade Fede
rui de Juiz de fora, que vieram dar seu apoio à cam
panha iniciada pelo Funcionário Público Eederal/
Juiz- de fora, contra QS baixos v_encimentos conc_edi
dos aos mesmos, pelo Governo Federal. 

Alinhados contra a proposta enviada pela Confe
deração Nadonal dos Servidores Público, que é--irri
sória e _!ljlo representa a Yontade e a-s necessidades 
do funcionário público, é que viemos a essa 2' As
sembléia, tendo a 1~ ocorrida dia 22/5/84, para co~ 
loo:..-..tr em dehate e votução as propostas formuladas 
por uma- comiSsão de estudo criada unicamente 

·para esse fim. 
Desejumos expressar a Vossa Ex.celéncia, o nosso 

desagrado e desespero pelas dificuldades por_ que-
pas-sa o funci0i1Urio público. Afinal de contas esta
mos .sendq lesados no nosso _direito de viver digna~ 
mente com os ordenados abaixo da crítíca_e o traba
lho_cm prec~rias condições: prédios s.ujos, ambiente 

_sem segurança (vários furtos) e_outras coisas mais 
nUTna longa lista. 

Para se ter uma idéia da situação cada Yez mais 
apertada e dífícil do servidor1 bastaria dizer que 12 
níveis estão <.tbaixo d_o salário rn.ín.im_o, 87% recebem 
até Cr$ 200.000,00 mesmo as __ categorias mais privi
legiadas não são bem pagas. Tudo isto gera um 
grande desconfo_rto e revolta. 

Queremos lembrar a Vossa Excelência, que te
mos sido pacíficos atê hoje, e queremos continuar 

. Sefl_do, mas para tanto é necessário que as forças 
políticas de expressão no Palácio do Planalto resol
vam de wz.olhar para a_classecivil do Funcionário 
PUblh::o que servem tão bem ou melhor do que.o.u
tms classes de servidores. 

De.sejamos YCr reparadas as injustiça~ que _estão 
se acumulando aos ano~. do Funcionário Público 

_ Federal, pura que não aconteça fatos como o se.
gui_nte: há servidor que vai para o trabalho a pé por
qu'e não -tem dinheiro para pagar o ônibus. Imagine 
enlào, Excelência, .como é que esse trabalhador, co
mo, veste, educa os filhos etc~ .. 

t deye_r do . .Est<.~do tutelar o_s interesses de seus 
funL"ionários, não apenas os de uma classe, mas to
dos sem distinçüo. Nós também sabemos cuidar da 
defesa da PÃTRIA a qualquer momento, se preciso 
for. 

Transcrevemos agora as propostas que foram vo
tadas, contando com o apoio de Vossa Excelência 
paw u nossa cu usa, são elas: 

I - Rcposiçtio salarial de 64,8% a partir de ju
lh"/84; 

2- 100% do INPC- sobre o sulá.rio já corrigi
do pdo Piso Salarial; 

3 -Piso Salarial de 3 salários mío_in:ros. 
Estus três são as nossas reivindicações que dese

Jamos alcançar imediatamente. A seguir passamos 
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as outras reivindicações que almejamos alcançar a 
curto prazo, süo: 

l -Semestralidade à mesma época dos outros 
trubalhadores, e já para noYembro deste ano; 

2- Remessa pura aprovação do Estatuto do 
Funcionário Público Federal; 

3-Efetivaciio do Pessoal da Tabela Especial 
pura o Quadro Permanente; 

_ 4 ~ Hor.úrio corrido de 6 horas para todos os 
Servidores; 

5- Pugamento imediato do 139 salário; 
6- Pagamento do Quinqüênio ao funcionário 

da CLT. 

Resta dizer, Excelência, que a nossa luta iniciada 
em 22 de maio de 1984, não parou aqui. Todos terão 
notícias dos funcionários Públicos, f: que ninguém 
mais suporta viver na misêria-e injustiçado. 
- Quefemos agi"ildecer-sua atenção e pedimos uma 

yez mais que não deixe de nos apoiar. Que lute por 
nóS:"' 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Concedo a 
palavra ao nobre Senador Gastão Müller. 

O SR. GASTi\_0 MÜLLER (PMDB- MT. Pronun
cia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senado
res: 

Faz pouco tempo faleceu em Cuiabá- Mato Grosso, 
um antigo membro do Congresso Nacional. Trata-se do 
Sr-Le.ÕJ1idas Pereira Mendes, _figura _de real destaque da 
vida social e política do nosso Estado. 

Era Leónidas Pereira Mendes, Engenheiro Civil, pela 
cntiio Escola Poli_técnica de Sà.o Paulo. Destacou-se nes
sa atividude __ em vários setores, como por _exemplo: Enge
nheiro de Segurança do Ministério do Trabalho Indús
tria e Comércio; Diretor-Geral da Comissão de .E:stfã.das 
de_ Rodugem, de Mato_ Grosso; Membro do Grupo de 
Trabalho para estu_dar o prolongamento da Estrada de 
Ferro Araraquarense representando o Estado de Mato 
Gross9; Presidente do Conselho RodoYiârio do Estado; 
Presidente do Conselho de Transportes de Mato Grosso; 
Engenheiro ºa Prefeitun;~ Municipal de Cuiabá; Membro 
do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e 
Agronomia, de Mato Grosso --14' Região; Diretor da 
Faculd<.~de de Engenharia Civil, da UniYersidade Federal 
de Mato Grosso. 

_Na atiYidade política Leónidas Pereira Mendes, ainda 
joYem, foi Vereador da Câmara Municipal de Cuiabá, 
por duas Iegislaturas, foi Deputado Federal por Mato 
Grosso da Bancada do PSD de 194 7 a 1950. Exerceu a 
Secretaria.Geral do Estado, bem como entre outras ativi
dades a de Membro do _Conselho AdministratiYo da Cai
xa_Econômicu Federal de Mato Grosso tendo sido ou
tro-ssim brilhante Professor Catedrático da _Cadeira de 
Desenho, do tradicional Liceu Cuiabano, onde tive o 
prazer de ter com o falecido uma agradável convivência, 
além da de rotariano, onde o Dr. Leónidas Pereira Men
des, pontificaYa como uma das grandes estrelas do Rota
ry de_Cuiabá e do Distrito, ao qual pertencia, p-ois, atin
giu a- Governadoria do Distrito Rotário do qual fazia 
parte. Sendo o ,,. Governador do Rotary Internacional 
de CuiabU. 

O homenageado teve também, Sr. Presidente, Srs .. Se
n<.~dores, uma influente e dinâmica ação, na área das As
sociuções, como por exemplo, exerceu a Presidência do 
Clube de Engenhari<J de Muto Grosso e alcançou, como 
homenagem a posição honrosa de Sócio Honorário de 
várias Instituições. Como Maçom, o Dr. Leônidas Perei
ra Mendes, atingiu o mais alto grau, graças a sua assidui
dade e serviços prestados à Entidade. 

Assim, Sr. Presidente, Srs. Senadores, desejo, hoje, 
emboruj.ú passados alguns meses do falecimento do Dr. 
Leônidas Pereira Mendes, prestar esta homenagem em 
sua memória, como ex-Deputado Federal de Mato 
Grosso, paralelamente, a um cidadão que, realmente, 
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teve sempre a sua vida dedicada à causa pública, às Insti~ 
tuições Filantrópicas e de Serviço, enfim foi umã. pessOa
a quem Mato Grosso ficou muito a dever. 

Faço votos, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que os ne
tos do saudoso e notá vai mato-grossense tenham nele os 
prosseguidores da sua vida dedicada a "Servir". 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Concedo a 
pal.avra ao nobre Senador Lourival Baptista. 

O SR. LOURIVALBAPTISTA (PDS -SE. Pronun
cia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, .Srs_. Senado
res: 

A recente pesquisa realizada pelo Instituto Gallup 
para a Revista Veja, em abril do corrente ano, sobre os 
índices de credibilidade das instituições nacion_ai_s_obteve 
extraordinãria repercussão. 

Um dos mais supreendentes resultados desse inquérito 
foi a consagradora atribuiçãO ã Empresa Bfaslleira de 
Correios e Telegrafas (ECT) dos mais altos índices de 
credibilidade. 

Esse acontecimento é digno de ser registrado nos anais 
do Senado Federal como o reconhecimento, pela opinião 
pública, da indiscutível eficiência e boa qualidade do ser
viços prestados pela ECT que atravessa, no momento, 
uma fase de excepcional expansão, dinamismo, aprimo
ramento funcional e modernização técnico-
administr-ativa. --

Enquanto muitas empresas estatais se apresentam de
ficitárias, e são objeto de sêrias preocupações do Gover
no pelas irregularidades ou equívocos característicos de 
seu funcionamentO, a Empresa Brasileira de Correios e 
Telégrafos (ECT) vem conquistando, nestes últimos 
anos, expressivos coeficientes de confiabilidade, 
trJ.nsformando-se numa instituição bem conceituada 
pelo seu desempenho, contribuindo, como o vem fazen. 
do, para estimulara desenvolvimento económico e social 
do Pais e fortalecer os laços da integração nacional. 

co-nvém relembrar qüe o processo de modernização e 
crescimento dos serviços postais e telegráficos brasileiros 
foi aceler.tdo a partir de 1970, ano seguinte ao da consti
tuição da ECT, que substituiu o anfigõ- Departamento 
dos Correios e Telégrafos considerado como uma repar
tição pública proverbialmente morosa, totalmente desa
creditada pelo peleguismo e pela corrupção. 

Embora custeados por dotações consignadas no Orça
mento Gemi da União tr.tdicionalmente insuficierites, os 
Correios e Telégrafos jamais foram objeto de qualquer 
pl.anejamento sério. 

A transformação do velho ECT em em-presa pública 
for o passo decisivo que permitiu a implantação de uma 
nova polític-J. de profissionalização e permanente apri
moramento dos seus recursos humanos, simultaneamen
te com providências drásticas no concernente à reorgani
zação integral das estruturas técnico-administrativas, à 
.adoçào de tarifas realistas e à conquista da sua autono
mia financeira. 

Em 1961, por exemplo, toda a sua receita cobria ape
nas 25% das despesas totais. Já em 1977, a receita passou 
a superar a despesa em 12,2% e, desde então, a ECT não 
tem recebido um centavo dos cofres da União para 
cobrir investimentos, ou o seU custeiO. -

Com urri-QUadro de pessoal constituído, hoje, pelos 
67.500 postalistas que o integram, a ECT conta, para a 
profissionalí.ZaÇão dos seus servidores, com cinco centros 
regionais de treiiiam-ento- e -uma niagnífica Escola Supe
rior de Administração Postal, cujo trabalho assegura a 
modernização integral da Empresa. 

Seria demasiado longo enumerar as realizações da 
ECT, os excelentes resultados que vem obtendo nestes 
últimos 15 anos, durante os quais, além de conquistar a 
confiança dos usuários, a Empresa cresceu e c_onstruiu 
uma imagem altamente positiva como um serviçO públi~ 
co bem administrado. 

A esta altura, é dejus_tis;a reconhecer a notável contri~ 
buiçi:io do seu competente e dinâmico Presidente, o Co
ronel Adwaldo Cardoso Botto de Barros, sergipano ilus
tre que vem revelando, no comando da ECT, os notáveis 
atributos de sua personalidade como administrador do
tado de invulgar talento e notória capacidade empreen
dedora. 

Ao felicitá-lo pelo sucesso que caracteriza sua fecunda 
gestão, como Presidente da ECT, aproveito O ensejo 
para -SOlícitãr a incorporação ao texto deste pronuncia
mento, da reportagem efetuada pelo jornalista Adriano 
de Oliveira para a Revista Exame, intitulada "Correios 
-uma Estatal eficiente", publicada no n~' 302, de 30 de 
maio de 1984. 

Ãaludida reportagem destaca o eficiente desempenho 
do Coronel Adwaldo Cardoso Botto de Barros na presi
dência da ECT e divulga valiosas informações sobre a 
moderniza-ção, o funCionamento e os objetivos conquis
tados pela Empresa. (Muito bem! Palmas.) 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. 
WURIVAL BAPTISTA EM SEU DISCURSO: 

CORREIOS 
UMA ESTATAL 

EFICIENTE 

Em 15 anos, a ECT constrói a imagem de um serviço 
público bem administrado, conquista a 

confiança dos usuirios e luta contra a quebra do 
monopólio postal que favorece as multinacionais 

O folclore politico brasileiro conta que já houve tempo 
em que José Maria Alckmin e Benedito Valadares, dois 
espertos pessedistas mineiros, imputavam a morosidade 
e inconstância dos Correios eventuais faltas a compro
missos com eleitores. O mesmo comportamento era ado
lado por quem quisesse faltar a um jantar particularmen
te chato, ou simplesmente deixar de responder a uma 
carta que exigisse esclarecimento trabalhoso. Bastava, 
sempre, pôr a culpa nos Correios. E ninguém duvidava. 
Hoje, porém, a matreirice parlamentar é obrigada a 
v-.aler-se de outras artimanhas. pois, se a qualidade dos 
serviços de muitas empresas estatais pode justificar im~ 
pontualidades ou inadimplência, este não é mais, certa~ 
mente, o cas-o dos Correios - há quinze anos rebatiza
dos como Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos 
(ECT). 

Após passar por uma verdadeira revolução adminis
trativa e organizacional, a ECT - um raro modelo de 
eficiência e agilidade na área estatal - recebeu o mais 
gratific-.tnte reconhecimento com que poderia sonhar: o 
da opinião pública. Com efeito, uma pesquisa realizada 
pelo Instituto Gallup para a revista Veja, publicada em 
sua edição de 11 de abril, apontou o Correio como a ins
tituição de maior credibilidade junto ã população, com 
larga vantagem, por exemplo, sobre o sistema bancãrio e 
até mesmo a própria Igreja . 

Para o Presidente da ECT, o Coronel reformado Ad
waldo Cardoso Botto de Barros, a consagração popular 
não poderia ter vindo em melhor hora. Ela coincide com 
o momento em que Botto de Barros luta para evitar a 
aprovação, pelo Senado, de projeto de lei do Deputado 
Álvaro Gaudêncio (PDS- PB) que acaba com o mono
pólio postal da União, permitindo que empresas estran
geiras possam atuar no setor. 

Na verdade, o que as multinacionais querem é explo
rar o filão mais rico dos serviços postais, isto é, as ope
rações com o exterior, que no ano passado renderam à 
ECT cerca de 16 milhões de dólares. Foi_ essa receita que 
assegurou, nos últimos anos, o equitíbrio financeiro da 
empresa, além de permitir que as tarifas. internas fossem 
reajustadas suavemente - apenas 88% no ano passado, 
quando a inflaç~o passou dos 211%. A tarifa mínima fi. 
xada pela União Postal Universal (UPU) Para o tráfego 
internacional é de aproximadamente 500 cruzeiros para 
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u~a carta simples, enquanto a tarifa interna é de apenas 
65 cruzeiros. 

Isso explica o interesse de empresas multinacioilais, 
como a gigantesca DHL Worldwide Courier, a TNT 
Skypak Internacional ou a World Courier, na quebra do 
monopólio da ECT (ver o quadro na pág. 27). Mas oCo
ronel Bo_tto de Barros, um sergipano de 58 anos que en
trou para o Correio em setembro de 19_72 como Diretor 
regional em São Paulo, chegando à Presidência da em
presa -um ano e meio depois, está disposto a resistir até o 
fim ao lobby das multinacionais ....:. um total de treze em
presas, algumas d~ quais se uniram para formar a Asso
ciação Brasileira de Empresas de Encomendas Interna
cionais. O monopólio, segundo ele, é vital para manter o 
equilíbrio orçamentário da ECT sem necessídade de one
rar demasiadamente os usuários. 

Do Sul a Manaus, em um dia 

Argumentos não faltarão ao Presidente da ECT para a 
contrapressão que pretende exercer. Afinal, se é que hou
ve algum "milagre brasileiro", esse foi certamente a 
transformação do antigo DCT, sinônimo de ineficiência, 
corrupção e empreguísmo, na empresa moderna e de ex
celente conceito que o Coronel Botto de Barros coman
da, Quando o GOverno- formalizou a decisão de substi
tuir a velha e viciada autarquia pela atual ECT, em 20 de 
março de 1969, uma carta simples postada no Correio 
em Porto Alegre e endereçada a alguêm em Manaus, por 
exemplo, raramente chegava ao destinatãrio em menos 
de JUdias. Hoje, o mesmo trajeto é feito em 24 horas. O 
reembolso postal, por causa do descontrole, da desorga~ 
nízação e, freqUent!!mente, da desonestidade dos pró
prios funcionárioS, apresentava um índice de extravio su
perior a 40%. 

Atualmente, as perdas são tão irriprovãveis qUe, embo
ra não haja nenhuma disposição legal a respeito, a ECT 
faz questão de indenizar os remetentes pelo valor inte
gral das mercadorias entregues à sua guarda. Em 1972, o 
Parque do Ibirapuera era considerado fora da zona de 
distribuição do Correio em São Paulo, que não abrangia 
mais. do que um raio de 6 ou 7 quilômetros do centro da 
capital. O Coronel Botto de Barros assumiu a diretoria 
regional e seis meses depois qualquer correspondência 
postada em São Paulo era entregue, dentro do Estado, 
em 24 horas. 

Uma reformulaçio drástia 
do quadro de pessoal em um mês, 

a entrada de 10 mil novos funcionários 

Como explicar uma transformação tão profunda em 
tão pouco tempo? Nem o coronel sabe responder com 
precisão. ··o e receitas administrativas e de livros de eco
nem ia nós estamos cheios", justifica-se. A melhor expli~ 
cação, em princ-ípio, parece ser a péSsima qualidade dos 
serviços do DCT- e mesmo da ECT, em seus dois ou 
três primeiros anos. Funcionãrios mal remunerados, des
qualificados, sem nenhuma motivação. 

O quadro de pessoal do Correio, nessa época, não po
dia ser maiS heterogéneo. Havia guarda-freios, chefes de 
estação, açougueiros do antigo Saps da Praça da Bandei
ra, no Rio. Todos os_ servidores de órgãos públicos· que o 
Governo extinguia iam parar no Correio. Havia cartei
ros analfabetos, mas de boa memória, que entregavam a 
correspondência na ordem ditada pelo chefe da agência. 
Funcionários desonestos se apropriavam de objetos e va
lores confiados ao Correio- muitos foram processados 
e demitidos por Botto "a bem do serviço público". Ou
tros foram reciclados, assumiram funções na empres-a e 
passaram a trabalhar 8 horas diárias. E todos foram sub
metidos a treinamento. Em contrapartida, implantou-se 
um plano salarial decente. 

Um carteiro, que em 1973 ganhava menos de f salário 
mínimo, hoje ganha entre 2,5 e 3. O salário mais baixo 
d<:~ empresa atualmente (126 mil cruzeiros) é o de auxiliar 
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de serviços postais, incumbido de carregar os sacos de 
correspondência nos centros de triagem. O mais. alto 
(1,280 milhão de cruzeiros) é o de administrador postal e 
chefe de departamento. 

Guarda~freios e açougueiros 

.. Mais importante do que o salário", afirma o diretor 
de recursos humanos da ECT. Walter Rollin Pinheiro, 
também militar reformado, "é a perspectiva de ascensão 
funcional relativamente rápida". Ele próprio êum exerri~ _ 
pio disso: após fazer um curso de administração, entrou 
na empre.<;a há 12 anos como estagíário e hoje é um dé 
seus diretores. 

Com os programas de treinaine-ilto e o awnento da 
produtividade dos funcionários, o Correjo consegUiu 
tornar-se uma empresa eficiente sem expandir o quadro 
de pessoal. Hoje tem aproximadamente 67 mil emprega
dos, pouco menos do que os 68.600 de 1974. A diferença 
é que atualmente todos são funcionários produtivos, en
quanto que, há dez anos, 43.772 eram requisitados de 
outros órgãos públicos. Desses, aliás, apenas 9 mil per~ 
maneceram na empresa, quando tiveram que fazer a 
opção, em 1975. Os outros foram rapidamente substitui
dos. "Houve um mês, naquele ano, em que contratamos 
10 mil novos funcionários", lembra Botto de Barros". 

Até o início da década de 70, o Brasil não dispunha, 
também, de nenhuma tecnologia na área de serviços po.S~ 
tais. Em 1971, o então presidente da ECT, coronel Ha
roldo Corrêa de_ Matos, a tua! Ministro das Com uni~ 
caçOes, resolveu buscar tecnologia no exterior. Feita 
uma concorrência internacióriill, a empresa de_ cons~lto
ria escolhida foi a Sociedade Mista para Mecanização do 
Serviço Postal, da françil.--- --

Newley Lopes Landeira, hoje diretor de operações 
postais da ECT, foi enviado a Paris para discutir o pri~ 
meiro Contrato com a empresa francesa, que mais tarde 
seria renovado ... Os franceses vieram, fizeram um_diag
nôstico do nosso Correio e em seguida adentaram a im
plantação de novos métodos e novos serviços no_ eixo 
Rio-São Paulo-Belo Horizonte"', relata Landeira. 

Uma tentativa feita Pelo correio na época foi a de en
tregar em menos de 24 horas, na Grande Rio, a corres
pondência postada em qualquer agência da cidade. "To
do dia era uma corr-eria de veículos de uma agência para 
outra, uma coisa totalmente irracionaL Não havia ainda 
as zonas postais, os erros de manipulação e endereça
mento eram terríveis e no fina1 não Conseguíamos entre
gar, no prazo desejado, mais do que 20% da correspon
dência", constata Landeira. Foi quando, alertados pelas 
franceses~ os dirigentes da ECT Viram que a única so
lução inteligente seria centralizar a triagem das cartas e 
só então transportá-Ias para os centros de distribuição, 
que é onde os carteiros vão buscá-las duas vezes por dia, 
de manhã e à tarde. A partir daí, tudo foi mais fácil. 

Hoje, 95% das cartas são entregues em 24 horas, e uma 
grande quantidade no mesmo dia, desde que tenha sido 
postada até às 10 horas da manhã. 

O Correío tem 55 centros de triagem e 129 cenÚos de 
distribuição em todo o País. E Landeira, assim como o 
coronel Botto de Barros e os demais diretores da ECT, 
proclama em voz alta que o Brasil tem hoje um dos cinco 
ou seis melhores correios_ do mundo, ao lado da própria 
França, da In.ilaterra, Suíçã, Japão e Alemnha. 

Uma correria irracional 

Assimilada a tecnologia postãl dos franceses, o passo 
seguinte foi a criação, em outUbro de 1974, da rede pos
tal aérea noturna. O comeÇO- foí difícil. As companhias 
aéreas não acreditavam na viabilidade econômica e ope
racional do vôo noturno. Até que um dia o presidente da 
TRANSBRASIL, Omar Fontana, procurou o coronel 
Botto para comunicar sua-adesão ao projeto. Três velhos 
One-Eleven fizeram os vóos pioneiros, de Brasília para 
Belo Horizonte, depois para o Rio, São Paulo, Porto -

Alegre. Dez anos depois, 29 aviões fretados a 7 empresas 
aéreas voam toda$ as noites 40.533 quilômetros entre 41 
cidades brusileir.as, transportando em média 250_tonela
da~ de malotes, cartas e encomendas urgentes. Em terra, 
completam o serviço 3 mil veículos próprios, 8.500 alu
gados, 10 mil bicicletas, barcos e, na ponta dessa gigan
tesca estrutura, os 20 mil carteiros, com seus uniformes e 
bonés amarelos. 

A ECT tornou-se a maior usuâria do transporte aéreo 
no País. Com o recente aumento de 13% nas passagens 
aéreas, a conta mensal paga às companhi::Js passou para 
7,8 bilhões de cruzeiros. 

Para abrir caminho à mecanização dos serviços de 
triagem de correspondência já havia sido criado em 
197!, o código de Endereçamento Postal (CEP). Como 
era previsto, alguns anos se passaram até que os próprios 
usuários se habituassem a escrever corretamente nos en
velopes o número do CEP. Só em 1978, o Correio pôde 
inaugurar seu primeiro centro de triagem eletrônica, em 
Brasília. Dois anos depois entraram em operação os do 
Rio e São Paulo (o maior de todos} e atualmente está em 
construção o de Salvador. A triagem eletrôncia é feita 
mediante leitura ótica dos números do CEP, a uma velo
cidade de 30 mi[ cartas por hora. Também em Brasília, 
Rio e São Paulo já operam equipamentos de triagem au
tomática de pacotes, com capacidade para seiecionar 5 
mil volumes por hora. 

A introdução da informática nos serviços postais bra
sileiro foi um processo lento. "Essa é uma empresa con
servadora, com_ uma massa de funcionários muito gran~ 
de espalhad<~ pelo País inteiro", explíca o diretor de ope
rações telegráficas, engenharia e processamento de da- -
dos da ECT, Alfredo Corrêa Libano Soares. "Botar na 
cabeça de toda essa gente uma inovação tecnológicã é 
coisa que demanda tempo e provoca algumas reações. t 
preciso habituar o pessoal a um outro nível de qualidade 
no trabalho". foi preciso também, segu11da ele, cons
cien tizar os usuádoS. 

Entre !975 e 1979, o Correio expandiu consideravel
mente o serviço de vales postais, que movimentou no 
ano passado 52 bilhões de cruzeiros, e introduziu a infor
mática no reem_bolso postal, que, para espanto de Alfre· 
do Soares, ainda funcionava com base numa portaria de 
1930. Essa foi uma das atividades em que a empresa ini
ciou u aplicação do processamento de dados, passando a 
controlar todo o trajeto dos objetos postados. "Graças à 
informátíca", diz Soares, "basta apertar a tecla de um 
terminal de computador para saber onde houve atraso 
ou extravio de mercadorias. Os funcionários sabem disso 
e procuram trabalhar correta e honestame11te. Antes, os 
empregados desonestos tinham a certeza da impunida
de". A implantação desse controle impulsionou definiti
vamente- o reembolso postal, que movimenta mensal
mente cerca de tO bilhões de cruzeiros. 

A ECT é a maior usuiíiia do 
transporte aéreo no País, 

com -uma Conta mensal de Cr$ 7,8 bilhões 

Todos os dias, 25 mil objetos entram e outros tantos 
suem pelo reembolso postal - e as perdas só ocorrem, 
praticamente, quando há catástrofes, como incêndios-ou 
as_ enchentes que atingiram o Sul do País no ano passa
do. Os prazos de pagamento encurtaram de 45 para JS 
dias, em média. A importadOra Hermes, por exemplo, 
que é o maior usuário do reembolso, com 27% do total 
de recursos movimentados (85 bilhões de cruzeiros no 
ario pas-sado), recebe num prazo médio de IS dias. Outro 
grande usuário -a empresa de marketing direto Borges 

_e Damasceno,_ do i{io, com 200 milhões de cruzeiros de 
vendas mensais - atesta o bom padrão dos serviços da 
Ecr, a partir de 1974. "Antes, um impresso levava, às 
vezes, a.té cinco dias __ para chegar a São Paulo. Agora, 
não há mais diferença entre carta e impresso, afirma 
Luiz Roberto ~io Borges de Cunha, diretor da empresa, 
que trabalha com venda. de livros, discos, cursos de fran~ 
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cês e e ingles envia mensalmente a seus clientes cerca de 
600 mil impressos. Nem todas as empresas, porém, se 
mostmm tUo satisfeitas quanto a Borges e Damasceno. 
"Muitas empresas ainda reclamam de atraso no paga
mentl)". reconhece Soares. "Chegam aqui e dizem: 
··Mandamos uma encomenda há mais de 30 dias e ainda 
não recebemos". AO eu aperto a tecla do computador e 

, vejo que é verdade. Tem uma que não foi paga, mas, em 
compensação, 50 mil foram pagas. Eu mostro isso e eles 
acabam concordando." 

Ainda na área postal, a ECT ampliou o leque de seus-
serviços; entrega rápida, malotes, encomendas, compen. 
saçào bancária, entre outros. Mas também na área tele
gr<'ifica houve grandes progressos ... Quando cheguei 
aqui". lembra o coronel Botto de Barros, "um telegrama 
era considerado bom quando entregue em 19 horas. Ho
je, só é considerado bom se for entregue em menos de 1 
hora e meia. Ou, se for urgente, 40 a 50 minutos". 

Foi a partir de 1979 que se acelerou o processo de au
tomatização da telegrafia. Até então, os telegramas fana
dos, por exemplo, tinham que ser datílografados pelo 
funcionário, perfurados numa fita de telex e só então 
transmitido. O funcionário ainda tfnha de.contar aspa
lavras, descobrir o número do telex para onde a mensa
gem seria transmitida e preencher um boletim com infor
mações para faturamento. O boletim era novamente di
gitado, para ser introduzido no computador e gerar uma 
fita magnética que a ECT encaminhava à concessionária 
telefónka local, para inclusão na conta mensal do 
usuiirío. Hoje, o funcionário dispõe de um terminal co
nectado ao computador. E_le apenas digita o texto da 
mensagem e outras informações necessárias (nome e en
dereço do destinatúrio) e o computador canta as pala
vras, gera as i~formações de faturamento, descobre para 
onde deve ser mandad,o o telegrama, faz a transmissão e 
ainda fornece uma série de dados estatísticos. Esse siste
ma foi desenvolvido com um microcomputador nacio
nal, o Cobra 700. 

A1,15_teridade e disciplina 

A ECT dispõe atualmente de cinco computadores no 
serviço telegráfico e de equipamentos Cobra nas dez ge
rências regionais de processamento de dados e no "cor
reio eletrõnico". O único equipamento estrangeiro é um 
Burroughs, de grande porte1 que funciona em Brasilia e 
eslá sendo substituído por um 7900, mais moderno, tam· 
bém da Burroughs. 

Com esse novo computador, a ECT pretende interli
g<tr e gerenciar as três redes: a administrativa, formada 
pelas gerências regionais; a telegráfica., com os Cobra 
700; e o "correio eletrônico". O próximo projeto a ser 
iniciádo é o da automação bancária. 

Em seu Gabinete, no 19~> andar da sede da ECT em 
Brasília (um prédio com 22 andares e 4 subsolos, o coro
nd Botto de Barros explica que. apesar de toda a com
ple:-;;idade. 

dade dos serviços postais e telegráficos, hoje é muito fáCil 
dirigir a ~mpresa. "Eu posso dirigir todo esse exército 
sentado aqui. Recebo diariamente o boletim de cai.'Ca e, a. 
c~da_ 15 dias, i!'formações sobre o controle de qualidade 
de nossos_ serviços. Tenho todos os controles à mão", 
Isso permite, segundo ele, que os serviços da empresa te
nham sempre a mesma segurança e rapidez- o que sig
nifica constância, regularidade. "Não podemos relaxar", 
diz Botto de Barros., "porque o Correio é uma atividade 
extremamente perecíveL O que está bom hoje pode estar 
péssimo amanhã". 

O presidente da ECT tem um estilo muito pessoal de 
adminiStração. Ele reserva as tardes de todas as quartas
feiras, por exemplo, para receber funcionários de todo o 
País. E a "hora do choro", como ele chama, dos pedidos 
de aumento ou de remoção. Se não há recursos para in
vestimentos, devido <Is fiffiitações impostas pela Secreta
ria de Planejamento, ele sempre dá um jeito. Agora mes
mo, conseguiu a doação de oito máquinas que irão agili· 
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zar o serviço de post.grama - transmissão de facsimiles 
e documentos com a mesma validade de cópias Xerográ
ficas. E que o Brusi! tem direito, na União Postal de 
América e Espanha, a quase 18 mil dólares anuais em 
forma de assistência técnica. 

.. Como não precisamos, pois nós é que est'arfiõs-dando 
assistência técnica a dezenas de países, como Chile, Peru, 
E4uudor, Bolívia, Cabo Verde, Angola e muitos outros, 
pedi que esse valor fosse usado na compra das máqui
nas", informa Botto de Barros. O novo equipamento vai 
permitir a trusmissão do post-grama em 3 seg-undOs, em 
vez dos atuais 3 minutos. 

Um princípio aplicado rigidamente pelo presiáente da 
EC! é- o dC i'ião contrair dívidas. "O único em"préstiiriO
externo que fiz, de 13 milhões de dólares, foi para a com
pra das máquinas ja-ponesas de separação de cart<:~s e pa· 
cotes, mas já está pago", diz ele. Graça-s a esses cuidados, 
a função mais cobiçada na ECT é ã do difetor financeiro 
Biunor de Queiroz Fonseca. 

Realmente, dos crónicos déficits no antigo DCT e 
mesmo da ECT, até 1975, passou-se a um rigoroso 
equilíbrio entre receita e despesa. Em 1970, a receita não 
cobria mais do que41% da despesa e o Governo era obri
gado a subvencionar o Correio. Já em 1977, para cada 
cruzeiro de despesa da ECT obteve I, 12 de receita. Devi
do ao reajuste dus tarifas bem abaixo da inflação, a recei
tu teve um crescimento nominal de apenas 129% no ano 
passudo, somando 232 bilhões de cruzeiros. Isso foi com· 
pensado, segundo Fonseca, com o co-rte de gorduras, o 
aumento da produtividade dos funcionários e uma admi
ni-stração austera. "Nossa principal característica", diz 
ele "é a disciplina, Aqu,i todos cumprem o que êdetermi· 
nado. E, felizmente, não temos custos financeiros, quase 
toda nossa despesa, cerca de 80%, ê com transporte e 
pessoal". 

'"0 brasileiro escreve pouco" 
Das 7.446 agências, postos e bõJlcões postais do Cor

reio, 3.600 a 3.800 são deficitários. Em compensação, a 
agência centrai de São Paulo é altamente superavitáría, 
como as de todos os grandes centros. t justamente por 
isso que, para manter uma agência deficitária no interior 
do Amazonas, o Correto precisa usufruir das tarifas 
atraentes do tráfego postal internacional. "O problema", 
queixa-se-o- co-ronel Botto de Barros, "é que o brasileiro 
escreve muito pouco. Ele prefere pegar o telefone, pagar 
mais caro, a atravessar a rua e colocar uma carta na cai
xa de coleta em frente à sua casa". 

De fato, o brasileiro é preguiçoso pa"ra escrever, embo
ra tenha progredido bastante nos últimos dez anos. No 
ano passado, o tráfego postal per capita no Brasil foi de 
31,2 objetos, contra apenas 7,2 objetos em 1973. Muito 
pouco, porém, em comparação com os 470- dos Estados 
UnidOs, 341 da Bélgica, 263 da França, 202 da UniãO So
viética, 192 da Alemanha e 186 da Inglaterra. Além dis
so, quem se corresponde no Brasil não são -·as· pessoas 
físicas, maS empresas, que contribuem com 95% da recei
ta da ECT e dos 4 bilhões que ela manipulou durante o 
ano passado. 

Adriano de Oliveira 
Só um Cliente no "Eietrônico ". 

Com apenas um uSUário atê agora (a Casa Garson-do 
Rio), o .. correiO eletrõnico'' é o m_ais_sofisticado dos ser
viços prestados pela ECT. E, como não_ podia deixar de 
ser; o mais caro: a tarifa é de 130 cruzeiros, o dobro de 
uma carta comum. A dif~rença, no entanto, é ampla
mente compensada, segundo a ECT, pela eliminação de 
uma série de custos dos clientes potenciais do novo ser· 
viço: _bancos, seguradoras, consórcios, cadeias de lojas. 
~ o caso do Bradesco, por exemplo. Maior cliente da 

ECT no País, o Bradesco posta diariarrient-e-eritre-s-oa-mil 
e 1 milhão de extratos de contas, avisos de cobrança e 
outros tipos de correspondência apenas em São Paulo. 
Para isso, precisa de um batalhão de funcionários, pois 
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ele próprio imprime as mensagens, passa cada uma pelas 
miiquinas de franquia, coloca em grandes caixas e trans
porta para o centro de triagem do Jaguaré, onde as car
tas são novamente separadas, conferidas e levadas para 
os centros de distribuição . 

Queimando Etapas- O "correio eletrônico" suprime 
quase todas estas etapas. Basta que o Banco leve ao cen· 
tro de triagem uma fita magnética, com o resultado do 
processamento feito pelo computador, e o Correio se en
carrega do resto. O computador do próprio Correio lê a 
fita e transmite a mensagem para o centro de distri
buição mais próximo da resid~ncia do destinatário, onde 
funcionam impressoras de alta velocidade. O único in
conveniente para os Bancos é que todos os ex tratos serão 
padronizados; não podendo estampar seus logotipos. 

O primeiro cliente do "cOrreio eletrônico", entretanto, 
nào estii totalmente satisfeito. Na primeira remessa que 
fizemos de 12 mil avisos; tivemos uma devolução de 10%; 
índice muito elevado, queixa-se Jairo de Castro_ Passos 
gerente do departamento de informática da Garson. Ele 
acredita porém que aos poucos esse problema serã corri
gido. Numa das últimas remessas, de 1.200 cartas apenas 
40 foram devolvidas. A Garson reclama também da tari
f:.L Por isso, está usando o "correio eletrônico" apenas 
para as mensagens de maior urgência. 

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Nada mais 
havendo a tratar, vou encerrar a presente sessão, desig· 
nando para a sessão ordinária de amanhã, a seguinte 

ORDEM DO DIA 

I 
MENSAGEM N• 68, DE 1984 

(Em regime de urgência- art. 371, c, do Regimento In
terno) 

Apreciação da Mensagem n" 68, de 1984 (n" E07/84, 
na origem), pela qual o Senhor Presidente da República 
solicita autorização do Senado para que o Governo do 
Estudo do Espírito Santo possa contratar operação de 
crédito de Cr$ 2.948.745.000,00 (dois bilhões, novec_en
tos e quarenta e oito milhões, setecentos e quarenta e_ cin
co mil cruzeiros). 

(Despachada ~s Comissões de Economia e de Consti
tuição e Justiça.) 

2 
MENSAGEM N' 72, DE 1984 

(Em regime de urgência- art~ 371, c, do Regimento ln-
terno) 

Apreciação da Mensagem n" 12, de 1984 (n9 111/84, 
nu origem), pela qual o Senhor Presidente da República 
solicita autorização do Senado para que o Departamen
tO de Águas e Energia Elétrica de São Paulo - DAEE, 
possa realizar operação de crédito no valor de Cr$ 
10.000.000.000,00 (dez bilhões de cruzeiros), para os fins 
que especifica (despachada às Comissões de EConomia, 
de Constituição e Justiça e de Municípios). 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câma
ra n<.> 5, de 1981 (n9 3.035/80, na Casa de origem), alte· 
rando o art. 1" da Lei n<.> 6.226, de 14 de julho de 1975, 
que dispõe sobre a contagem recíproca de tempo de Ser
viço Público Federal e de atividade privada, para efeito 
de aposentadoria, e dá outras providências, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n9s. 971 e 972, de 
1981, das Comissões: 

- de Segurança Nacional; e 
- de Finanças. 

4 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câma
ra n~> 10, de 1981 (n" 1.529/79, na Casa de origem), que 
dispõe sobre a aposentadoria, com proventos integrais, 
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dos ex-combatentes segurados da Previdência Social, 
tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n~'s. 354 e 355, de 
1981, das Comissões: 

- de Legislação Social; e 
- de Finanças. 

5 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câma· 
ra n" 44, de 1981 (n" 587/79, na Casa de origem), que 
veda aos veículos de comunicação de massa (rádio, tele
visão, cinema, jornais, revistas, cartãies, anuários ou 
qualquer outro tipo de publicaçã-o) aceitar a autodzação 
ou a veiculaçào de anóncios e de comerciais que não se
jam negociados, produzidos, criados, filmados, grava
dos, copiados - imagem e som - por profissionais e 
empresus brasileiras, tendo 

PARECERES, sob n~>s. 186 e 187, de 1983, das Com is-
sões: 

-de Economia, favorável, com voto vencido dos Se
nadores Bernardino Viana, José Uns e Lenoir Vargas; e 

-de Finanças, favorável. 

6 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câma
ra n<.> 53, de 1977 (n<.> 227/75, na Casa de origem), que dis
põe sobre condições a observar na renovação de contra
tos de atletas profissionais, e dá outras providências, ten
do 

PARECERES FA VORÃ VEIS, sob n's. 1.360 e 1.361, 
de 1981, das Comissões: 

- de Legislação Social; e 
- de Educação e Cultura. 

7 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câma
ra n<.> 65, de 1979 (n9 4.257/77, na Casa de origem), que 
autoriza a alienação de imóveis residenciais da Rede Fer
roviária Federal a seus ocupantes, tendo 

PARECERES, sob n's. 335 e 336, de 1980 e 635 a 637, 
de 1981, das Comissões: 

- de Transportes, Comunicação e Obras Públicas, l~' 

pronunciamento: contrário; 2~> pronunciamento: favorável 
ao Projeto e à Emenda de Plenário; 

-de Finanças, ]9 pronunciamento: favorável; 21' pro
nunciamento: favorável à Emenda de Plenário; e 

: ...... :de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 
juriáicídade do Projeto e da Emenda de Plenário. 

8 

Votação, em "turno único, do Requerimento n9 784, de 
1983, de autoria do Senador Henrique SantHio, solicitan
do, nos termos dos arts. 75, c, 76 e 77;do Regimento In
terno, a criação de uma comissão especial mista, com
posta de II (onze) senadores e Il (onze) deputados, pa
ra, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, com a colabo
ração das entidades mais representativas da sociedade ci
vil, discuúr e apresentar soluções para a crise 
econ-õmico-financeira do País. 

(Dependendo de Parecer da ComiSsão de Economia) 

Votação, em turno único, do Requerimento n" 104, de 
1984, dos Senadores Nelson_Carneiro e Humbe_rto Luce· 
na, solicitando, nos termos do art. 371, c, do Regimento 
Interno, urgência para o Projeto de Lei do Senado n~' 

290, de 1983, de autoria do Senador Nelson Carneiro, 
que-revoga a Lei nY 7.138, de 7 de novembro de 1983. 

lO 

Votação, em turno único, do Requerimento n9 840, de 
1983, de autoria do Senador Humberto Lucena: propon
do a inserção em Ata, de um voto de aplauso aos termos 
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da c~trta <.:om que o ex-Ministro Hélio Beltrão se demitiu, 
e um voto de louvor pela sua eficiente gestão nos Minis
térios da Prt:vidência e Assistência SociaJ e Extruordi
n{trio para Desburocratização, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob n"' 302, da Comissão 
-de Constituição e Justiça. 

11 

Vot<Jçào, em turno único (apreciação preliminar daju
ridicidade, nos tennos do art. 296 do Regimento Inter
no), do Projeto de Lei da Câmara n'>' 79, de 1979 (n"' 
1.511 j75, na Casa de origem), que acrescenta parágrafo 
ao art. 5"' da lei nv 3.807, de 26 de agosto de 1960, que 
dispõe sobre a Leí Orgdnica da Previdênciã SoCial, alte
rada pela Lei n"' 5.890,- de 8 de jtinho de 1973, tendo 

PARECERES, sob n9s, 692 e 693, de 1982, das Comis~ 
sões: 

-de Legislação Social, favorável, nos termos de 
Sub!:ititutivo que apresCnta; e 

-de Constituição e Justiça, pela injuridicidade do 
Projeto e do Substitutivo da COmissão de Legislação So
chtl, com voto vencido, em separado, do Senador FranCo 
Montoro. 

12 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Se~ 
nado nQ 145, de 1981, de autoria do Senadcir Nelson Car
neiro, que atribui às Secretarias de-Agricultura dos Esta
do!i, dos Territórios e do Distrito Federal a competência 
exclusiva para fixar as quotas de farelo de trigo cabentes 
LI CL!da produtor rural, tendo ____ _ 

PARECERES, .sob nQs, 248 a 250, de 1982, das Comis~ 
sões: 

- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 
jurídicidude, e, no mérito, favorável, com as Emendas 
nQs. I e 2~CCJ que apresenta; 

-de Agricultura, favorC!vel ao projeto e às emendas 
da Comissão de Constituição e Justiça; e 

-de Servito Público Civil, favofúVer ao Projeto e às 
emendas da Comissão de Constituição e Jusiiçil-. · 

13 

Votuçào, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Se· 
nado n9 76, de 1983, de autoria do Senador Nelson Car· 
neiro, que acrescenta dispositivo à Lei n9 5.107, de 13 de 
setembro de 1966, visando restabelecer o privilégio da in~ 
denização dobrada ao trabalhador que conta mais de 10 
anos de serviço e é despedido !:iem justa causa, tendo 

PARECERES, sob n9s. 1.018 e 1.019, de 1983, das Co
missões: 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, 
juridicidade, e,. no mérito, favorável, com voto vencido 
do!:i Senadores Helvidio Nunes e José Fragelli; e 

-de Legislação Social, favod.vel. 
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Suas conquistas ussemelham~se à colonização de nos
so território pelos intrépidos desbravadores, que, partin
do do litorul nordestino, embrenharam-se pelo interior, 
estendendo os seus C<.J.naviais até o sertão mais distante. 
Ou através da cri3.çào de gado, que, vindo de paragens li
torâneas ou do sul, com os paulistas, avançaram sempre 
para oeste, povoando os rinções da Bahia, Alugoas, Ma
ranhão, Piauí e Rio Grande do Norte, com seus currais e 
ranchos. Ou ainda a penetmção dos bandeirantes em 
busca de ouro, nos serras das Minas Gerais e nos planal
tos de Goiús e Mato Grosso. 
- Oliveira Vianna, ao enaltecer essa plêiade de gigantes e 

heróis, desses ''super-homens" que delinearam, definiti
V'..tmente, o perfil. geográfico do Brasil, reconhece que, 

.- concluídos esses contornos- umu obra ciclópica e mo
numental, que poucos povos tiver<~m a audácia e tenaci
dude em empreender, legundo-nos uma das maiores 
áreas d.e terra do mundo - haveríamos de 
complcmentú-la com uma interligação nacional, sob 
pemt du nossa unidade indispensável â sobrevivência da 
Nação, se comprometer. 

Não a fizeram a Colônia e o Império, sendo portanto, 
tarefa da República. 

Dois homens, Sr. Presidente, encarnam e simbolizam 
esse espírito de integraçüo do hinterland" brasileiro neste 
século: o Marechal Cândido Rondo o e Bernardo S.ayào. 
-- F':l:l!::m eles da comunicação um objetivo nacional, por 
entenderem, sãbi.u e patrioticamente, que um país tão ex
tenso e di~ersificado C?I1'!0 es;e necessita ligar-se cada 
vez m"_is.. 

Sua filha, Leã Sayão, no livro "Meu pai, Bernardo 
Sayào", define seu pai como "um menino cheio de so
nho!:i·-que gostL!va de rea!iz<~r. Nasceu e morreu como 
bandeirante e tinha a força de um trovão." 

Carioca da Tijuca, antes de tudo um homem de ação, 
entusiasmou-se com a "Marcha para o Oeste", criada 
em 1941, no Governo Yargas, para promover a implan
tação de várias vilas rurais em Mato Grosso e Goiás. 

Engajando no empreendimento, instala a Colôn-ia 
Agrícola nacional de Goiás, hoje a progressista _cidade 
de Ceres.. _ 

Depois, aproveitando o traçado já existente constrói a 
rodovia Anúpolis-Jaraguá, estendendo-a para o norte. 

Coino figura hum una era uma personalidade cativan
te.- simples, cheia de generosidade e_ compreensão. Entre 
ele e seus homen!:i não hã hierarquia. "Sobe em tratar 
para ensiná-los a manejar, derruba árvores, atravessa 
rios a nado pam construir ponte pênsil ou pinguela e a 
todos dedica atenção, principalmente aos pobres e hu
mildes." 

O .. homem das estradas", como era conhecido, convi
dado para disputar a Yice-Governança de Goiás_, em 
1954, em decorrência dos valiosos serviços ao Estado, 
elege-se àquele relevante cargo com expressiva votação. 
Exigira apenas uma condição: dirigir o Departamento 
Estadual de Rodagem. 

Com a eleição, em 1955, do ex-Governador de l\.1_jnas 
O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Está encer- GCrais Juscelino Kubitschek de Oliveira, à Presidência 

rada a sessão. 
du RcpúbliCil. e sua obstinada decisão de edificar, no Pia-

( Le1•ama-se a sessão às 16 horas e 50 minutos.) nalto Central, a Capital Feder<~l, Bernardo Sayào é con-

D!SCURSO PRONUNCIADO PELO SR./TA- vocado pelo Presidente pam ser um dos dirige'ntes da 
MAR FRANCO. NA SESSÃO DE !8-6-84 EQUE;- --- NOVA CAP, originando~se daí uma sólida e fraternal 
ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERIA um;zude. 
PUBLICADO POSTERIORMENTE. Identificavam-se _em muitoS: pontos, partilhando dos 

mesmos ideais e anseios de progresso. Ambos realizado-
O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB -- MG. Pronun- res, ousados, Incorrigíveis o ti mistas, antevendo o futuro 

cia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senado- do -PaíS ~om clarividência e perceJ:lção. 
res: EntfC Outros piojetos arrojados e grandiosos, a meta 

Antes de passar a comentar o editorial de ontem da maior de Sayào era a Transbrasiliana, a BR~l4, que iri-ã 
Folha de S. Paulo, "Diretas contra as sombras do futu- da futura Capital a Belém. 
ro,"' gostaria de resgistrar o aniversário do grande ban- - -Antes que a realize, participa da construção das rodo-
deirante do século XX, Bernardo Sayào, e a nossa fala vias GiJ.nia~Anápolis e Anápolis-Brasília. 
esta tarde é uma merecida homenagem à sua memória; o E então, com o apoio e incentivo do Presidente Ku~ 
reconhecimento do seu extraordinário trabalho na busca bil.schek, inicia a execuçãO- da grande via de com uni-
da interiorização e integração do Brasil. caçiio do Brasil- a Be!ém~Brasília, dois mil e_duzentos 
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quilõmetros de e.x.tensào, com mais de quinhentos aden
trando a mata virgem, encontrando árvores de quarenta 
a sessenta metros de altura. 

A estrada unia, finalmente, o Sul ao Norte e formava à 
SUL! margem e proximidades, núdeos de civilização em 
plena selva amazônica. 

No começo, dividia o seu tempo entre Brasília e a 
grande via. Depois, passou a morar, praticamente, na 
f1oresta, dormindo em redes e alimentando-se junto aos 
trabalhadores. 

Duas frentes de trabalho foram organizadas,_ uma 
inici<~ndo-se em Brasília e a outra em Belém. Bernardo 
Sayão armou sua barraca próximo ao local de encontro 
entre as duas turmas de operários. 

Os serviços, nos dois lados, desenvolviam-se em ritmo 
<.~ceferado~ faftand_o pequeno trecho para terminar, 

Marcou-se, então, a data dessa ligação: 31 de janeiro 
de 1959. 

Pouco antes desse dia, entretanto, a ironia do destino 
iria pregar uma peça. Uma enorme ãrvore abatida caiu 
sobre a barrac.u de Bernardo Sayào e ceifou-lhe a vida. 

A 31 de janeiro, como havia sido aprazado por ele, as 
duas frentes confraternizaram-se com a presença do Pre
sidente Kubitschek, que denominou a BR~l4 de Bernar~ 
do Sayão. 

Naquele dia, com os candangos reunidos e em meio à 
selva, experimentou-se duas emoções: a confraternização 
e o júbilo pela conquista do homem à natureza -esta 
exuberante Amazônia e, ao mesmo tempo, o sentimento 
pela perd<1 do companheiro desaparecido. 

Juscelino, em comovente oração, exaltou as virtudes 
do umigo, sua crença no homem, seu amor à vida e ao 
trab<Jlho, o!:i seus sonhos ... 

Em fins de 1964, Srs. Senadores, Juscelino Kubits
chek~ de !:ietl exílio em Paris, escreveu à filha de Bernardo 
S<~yiio, Dona Lt::a, estas palavras: "Ele foi um dos maio
res bandeirantes do Brasil. Hú homens, como o seu pai, 
que souberam lutar ou morrer pela conquista do nosso 
território." 

Esta, Sr. Presidente, a homenagem que presto nesta 
tarde ao grande Bandeir<~nte, como disse, inicialmente, 
do século XX, Bernardo Sayào. 

O Sr. Henrique Santillo -Permita-me V, Ex' um apar
te'! 

O SR. ITAMAR FRANCO --Com muito prazer, 
nobre Senador Henrique Santíllo. 

-0 Sr. Henrique SaÕtillo - Eminente Senador Itamar 
Franco, pretendia também nesta tarde fazer o mesmo. 
Faço-o no entanto, com mutio prazer, aparteando-o, re
gistrando, tamb~m essa homenagem póstuma a 'esse 
grande vulto da históri<~ brasileira, a esse bandeirante já 
da segunda metade do século XX, a ess_e herói desbrava
dor. Primeiro, aceitando a convocação do grande Presi
dente Getúlio Vargas na epópeia da grande marcha para 
o Ü!!ste. Nessa fase, eminente Senador Itamar Franco, 
esse homem, esse herôi, esse grande brasileiro Bernardo 
Sayào comandou, dirigiu, liderou uma das mais ricas ex
periê-ncias de -Povoamento do interior brasileiro, assen
tando, com muito trabalho e amor à Pâtría, a Colônia 
Agrícola Nacional do Estado de Goiás, nas barrancas do 
rio das Almas, onde deságua o rio São Patrício, povoan
do as riquísSimas e férteis margens do Vale do São Patrí
cio. Ali, assentou ele_ um povoamento extremamente 
bem-sucedido. Tanto é verdade, eminente Senador, que, 
hoje, o vale do São Patrício é uma gema gciiãn-a, é uma 
das regiões mais ricas e produtivas do Estado de Goiás, e 
aqui bem próximo de BrasíHa, e aqui hem próxima da 
C.upital da República, 150 Km. Dessa experiência assen~ 
tada pelo tmbalho de Bernardo Sayão, pelo grande amor 
ao Brasil de Bernardo Sayão, surgiram inúmeras cida~ 
des. hoje extremamente importantes do meu Estado: a 
principal delas, a cidade de Ceres foi edificada, construí
da diretamente por ele, as primeiras casas, os primeiros 
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tijolos assentados à beira do rio das Almas, mas também 
RialmH, mas também Uruana, mas também Úaguaru, 
mas tumbém Rianápolis, olas também Goianési3, mas 
também Rubíataba, mas também Itapaci, mas também 
Uruaçu e tantas outras cidades e povoados que nasceram 
desse povoamento rico do interior do meu Estado. Ain
da em 1941, eminente Senador Itamar Fr<~.nco, ·depois 
esse homem ajudou a construir Brasília, como bem está 
dizendo V. Ex•. Foi ele também, com seu trabalho, com 
as forças de seus braços, mas principalmente com aquele 
extremado idealismo que assoberbou sua alma, foi ele 
que, com suas botas, pisou esse cer:rado e, juntamente 
com outros importantes brasileiros, sob o comando de 
Juscelino Kubitschek de Oliveíra, edificaram a Capital 
da Esperança. Em seguida, foi ele descrever, foi ele reali~ 
zar, foi ele executar uma das mais espetaculares epopéias 
de nossa Pátria, a construção da Belém-Brasília, Km-O 
na cidade onde eu fui adotado, Anápolis, aqUi, bem pró
ximo, e a descrever do Centro-Oeste ao Norte do País a 
coluna vertebral da Pátria- 2.200 km de estradas, aber
tas pelo idealismo desce bandeirante do século XX, a que 
V. Ex• está mui justamente homenageando nessa tarde e 
que, se vivo, entre nós estaria completando 83 anos de vi
da. Colheu-o a mortejâ terminando sua tarefa, já no fim 
colheu-o tragicamente a morte um tronco de árvOre 
traiçoeira árvore, esmagando-lhe o crânio e metade d~ 
corpo. A sua força de vontade e['a tão grande, que ainda 
a isso tudo sobreviveu cinco ho_r~s, ___ Sepultado em 
Brasília no dia 16 de janeiro de 1959, como bem disse V. 
Ex•, à beira de sua tumba, o grande Presidente Juscelino 
Kubitschek de Oliveira fez um dos seus mais maravilho
sos discursos- homenageando esse homem. Lamento, 
apenas, eminente Senador Itamar Franco, que o -õ-flC:la
lismo tenha esquecido esse herói, não tenha dele se 
lembrado como ele merece. Ao longo da Belém-BrasHia, 
há dezenas e dezenas de cidades que ali nasceram e hoje 
florescem gmças ao trabalho primeiro desse brasileiro. 
Como gõianõ;-Cõmo representante do Estado de Goiâs 
nesta Casa, quero dizer-lhe, e ao Senado que, enquanto o 
oficialismo o esqueceu, de certa forma, as populações, ao 
contrário, o homenageiam de forma pura e espontânea. 
Estou aqui para dizer-lhe que, nas cidades do meu Esta
do, de Anápolis e Vanderlândia, próximo da ponte do 
estreito, no Tocantins, em dezenas e dezenas de cidades, 
aliás, em quase todas elas, senão em todas, a avenida 
principal leva o nome desse brasileiro, numa homena
gem espontânea do povo goiano a esse homem_que foi o 
seu vice-governador, eleito com uma soberba votação, 
embora não muito simpático às oligarquias então d_o Es
tado de Goiás. Queria~ portanto, por favor, escusar-me 
pelo longo aparte, mas, vendo-o agora na tribuna, repre
sentante de Minas Gerais que é, grande Senador da Re
pública que é, homenageando esse homem que Goiás 
adotou como seu filho, não poderia deixar de fazê-lo 
também através deste aparte longo. Eu agradeço, por
tanto, esta oportunidade. Que _fique aqui, pOrtanto, este 
registro. Juntamente com V. Ex~. eu gostaria de, num fu
turo bem próximo, sugerir a esta Casa que faça uma ses
são especial de homenagem a esse heróico vulto da nossa 
Pátria, pela resolução, pelo poder de decisão, pela perti
nácia, pela audácia desse brasileiro. Neste momento, 
sobretudo, traduzido pelas incoerências e pelas vaci
lações de nossas elites políticas, que fique aí o exemplo 
desse homem a todos nós; às grandes lideranças todas 
das forças democráticas deste País, que vacilam, na sua 
incoerência, que fiQue--o exemplo dele como lição de re
solução e de audácia, de decisão e firmeia ·nas momentos 
heróico que a Pátria está a exigir. Portanto, seu exemplo 
é muito oportuno, é hodierno, porque Sayão deu, sem 
dúvida, como brasileifo heróico, os primeiros passos do 
Brasil modema. Obrigado a V. Ex• 

O SR. ITAMAR FRANCO - Sefiador Henrique San
tillo, eu é que agrad~o a V. Ex• 

Pudesse eu, Sr. Presidente, não ter dito na_da, pudesse 
eu solicitar, neste momento, à taquigrafia que desc~mhe-
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cesse o meu pronunciamento para deix?-r apenas as pala
vras desse grande Senador da RepúbliCa, o Senador 
Henrique Santillo, sobre a bravura e o idealismo de Ber
nardo Sayào. A emoção ~o Senador Henrique Santillo 
mostra, mais uma vez, Sr. Presidente, que é preciso às ve
zes, nesta Casa que esquece seus heróis, que os lembre· 
mos. 

Quando iniciei a rilinha fal..u, deixei, propasitadamen. 
te, tão logo terminasse de dizer alguma coi~a sobre Ber
nardo Sayão, para ler, então, o editorial da Folha de S. 
Paulo, a fim de mostrar a necessidade da coerência aos 
homens públicos, para que os homens públicos, neste 
Puís, tenham realmente uma vi~ào decente do _que é a 
vida pública. O aparte de V. Ex~. Senador Henrique San
tillo, ilustrou, embelezou e comoveu todos nós. Lamen
to, portanto, que nU o seja o Senador de Goiás o homem 
que fala nesta tarde sobre Bernardo Sayão, o seu aparte 
vale mais do que o meu pronunciamento. Eu é que agra
deço, portanto, Senador Henrique Santillo, às suas belas 
e comoventes palavras sobre o nosso bandeirante Ber
nardo Sayào. -

O Sr. Jorge Kalume- Perinite-ine V. Ex~ um aparte? 

O SR. ITAMAR FRANCO -Ouço V. Ex~ com mui
to prazer, nobre Senador Jorge Kalume. 

O Sr. Jorge Kalume- Admirador da obra de Jusceli
no Kubitschek que soube, inclusive, escolher os seus au
xiliares, como no caso presente, em que V. Ex• homena
geia Bernardo Sayào, quero dizer, também, do meu pro
fundo respeito a esse titã que se imolou pela Pátria, 
abrindo estradas para integrar o Brasil, completando, as
sim, a grande obra que foi Brasília. Portanto, a V. Ex• os 
meus cumprimentos por essa lembrança feliz de cultuar a 
memória de um dos grandes brasileiros da moderna His
tória do nosso País. Muito obrigado. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Eu agradeço a V. Ex~ 
dupiJmente, Senador Jorge Kalume, primeiro, pela 
oportunidade de falar no seu lugar, nesta inversão de or
dem, para saudar o grande Berbardo Sayão e, em segui
da, para, também, agradecer o aparte. Eu diria até que 
nos não precisaríamos agradecer, quando se fala de Ber
nardo Sayão. Quando se destaca um vulto tão bem anali
sado pelo Senador Henrique Santillo, aqui não cabem os 
agradecimentos. Anima-nos a esperança, como -eu diSse, 
de que esta Casa possa sempre relembrar e cultuar os 
seu-s heróis, principalmente em herói como foi Bernardo 
Sayiío. 

O Sr. Murilo Badaró- Permite-me V. EX• um ãpar
te? 

O SR. ITAMAR FRANCO-:- Ouvirei com muito pra
zer o Senador Murilo Badaró. 

O Sr. Murilo Badar6- Senador Itamar Franco, eu fui 
dos muitos brasileiros que acompanharam de perto a 
epopéia da construção de Brasília. Como mineiro isso 
até é natural, dado o grande número de mineiros e~vol
vidos, não só através dos candangos que para aqui vie
ram, pioneiramente, sobretudo, pela presensa dos dois 
principais candangos responsáveis pela construção que 
foram Juscelino Kubitschek e Israel Pinheiro. A nós to
dos nos encanta e nos fascina e figura e o mito de Bernar
do Sayào. No momento em que V. Ex• ocupa a tribuna 
do Seo_ado para homenagear a sua memória o seu vulto 
a sua obra, quero trazer a minha solidariedade a mai~ 
enfática, do fundo do coração, sobretudÕ çom' a alma 
cívica, na certeza de que homens como Bernardo Sayão, 
como Juscelino Kubitschek e como Israel Pinheiro fo
ram, verdadeiramente, os grandes bandeirantes do Sécu
lo 20 que rasgaram e abriram novas fronteiras para a 
nossa grande Pátria. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Senador Murilo Bada
ró, vale tamb!!m a lembrança de Israel Pinheiro e concor-
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do com V. Ex~ nessa tríade que hoje homenageamos aqui 
no Senado, quando me referi ao grande Presidente Jusce
lino Kubitschek, a Bernardo Sayào e, agora, à memória 
de Israel Pinheiro. Muito obrigado obrigado pela inter
venção de V. Ex• De um mineiro como V, Ex~. não pode
ria faltar o aparte, quando se homenageia Bernardo 
~ayiio. 

O Sr. Gastão Mü11er- V. Ex• me permite um aparte? 

,-0--SR.. ITAMAR FRANCO - Ouço o aparte do 
nobre Senador Gastão Müller. 

O Sr. Gastão Müller- Nobre Senador Itamar Fran
co, quero agr<lde~er, em nome da Liderança, a 
lembr;.tnça de V. Ex•, quando fez menção tão brilhãnte
mente, com a ajuda do eminente Senador Henrique San
til lo e do Senador Murilo Buda ró, a essa figura até meio 
lendária_ de Bernardo Sayào; figura que se destacou na 
epopéi.n da construção de Brastlia e, principalmente, da 
construção da Belém-Brasília, que um ilustre brasileiro 
teve a infeliz idéia de dizer que seria a estrada das onças. 
Os futos provaram que quem estava com a idéia das 
onças foi quem proferiu essa frase, porque a Belém
Brasília foi a estrada que integrou, por terra, o Norte 
brasileiro, ou parte da Amazônia brasileira ao próprio 
Brasil. Quero acrescentar que, entre aqueles que conside
ro, também, como o Senador Murllo Badaró, bandeiran
tes do Século XX -e seria uma injustiça esquecê-lo- o 
eminente conterrâneo, Marechal Rondon. De modo que 
V. Ex•, doravante, está falando, também em nome da Li
derança do PMDB. 

O -~R. 1! AMAR FRANCO - Muito obrigado, nobre 
Senador Gastão M üller. 

O Sr. Hélio Gueiros- Permite-me V. Ex• um aparte, 
nobre Senador? 

O SR. ITAMAR FRANCO- Com rriuitó Prazer. 

O Sr. Hélio Gueiros- Nobre Senador Itamar Franco, 
quero ass<.?ciar-me às homenagens que V. Ex• presta à 
memória -de Bernardo Sayào. Quero dizer a V, Ex• que 
eu, sem esses cabelos brancos de hoje, fui colega (f(: Ber
nardo Sayão na construção da estrada Belém-Brasília. 
Desempenhava as funções de Chefe do Departamento de 
Comunicações da SPVEA e a RODO BRÁS era uma Co
missão ligada à SPVEA, responsável pela construção da 
Belén:t-Brasília. Realmente, ele foi o homem decisivo 
para a construção da estrada Belém-Brasilia. Quero di
zer a V. Ex•, para mostrar que, às vezes, não podemos 
nos guiar muito pelos técnicos, porque, quando o Presi
dente Juscelino Kubitschek quis construir a Belém
Brasília, mandou vir os técnicos do Departamento Nai
conal de Estradas e Rodagem e todos disseram que a es
trada era inviável. Então, Juscelino desistiu de usar o 
DNER e passou a pensar numa outra entidade. E foi, en
tão, para a SPVEA, que era dirigida por um médico, que 
naturalmente não iria se deixar levar pelos dados técni
cos do engenheiro. E o Presidente Juscelino perguntou 
ao Dr. Waldyr Bonhid, que era o Superintendente da 
SPVEA, se ele tinha a coragem de construir a Belém
Brasília. E ele, talvez na sua ingenuidade de leigo, por
que não era técnico, declarou que tinha condições de 
construir a Belém-Brasília, que ele tinha um homem 
adequado para o trabalho, que era Bernardo Sayão. E 
realmente, nobre Senador Itamar Franco, a Belém
~J-asíl_ia foí ~mu_ coisa ineríve1 e aind:.i"inãcreditada por 
muítã gente depois de concluída. V. Exts, do Sul, do Su
deste do- Brasil, não tomavam conhecimento das críticas 
quase unânimes dos jornais brasileiros Contra a Belém
Brasília. Mesmo depois de Construída, diziam que a es
trada niio existia. E para V. Ex~ verificar o absurdo de 
todas essas histórias da Belém-Brasília, quero dizer a 
V. Ex~ que, quando o Presidente Jânio Quadros foi eleito 
Presidente da RePública-- niio quero nerri me referir aO 
aparte dado pelo Senador Gastão Müller sobre a "estra-
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da das onças" -o Tribunal de Contas da União inti
mou a SPVEA a devolver, naquela época, cerca de 8 bi
lhões de cruzeiros, porque a estrada não havia sido feita. 
Então, verificaVa V. Ex~ que foi um drama muito grande 
a construção da estrada e tivemos que pagar, além do 
preço dessas incompreensões de parte de grande núme~g 
de periódicos do Brasife até de um Presidente da Re
pública, tivemos que pagar o preço amargo e duro da 
morte de Bernardo Sayão. Lembro-me perfeitamente, 
como se fosse hoje, do dia em que chegou a notícia de 
que Bernardo Sayão havia morrido, abatido por uma 
das árvores que ele estava acostumado a derrubar. Pare-
cia, até, nobre Senador Itamar Franco, a vingança da 
selva por ter sido desvirginada por esse grande brasileiro, 
Bernardo Sayào. Mas até hoje, no meu Estado, ninguém 
esquece, nem esquecerá jamais o que Bernardo Sayão fez 
pelo Pará, retirando-o do isolamento, com a construção 
de uma obra inacreditada que era a Belém-Brasília. 
Muito obrigado a V. Ex' 

O SR. ITAMAR FRANCO - Estou certo, S~nador 
Hélio Gueiros e Senador Gastão Müller, todos nós sem
pre haveremos de lembrar a epopéia de Bernardo Sayão. 
V. Ex's dão um depoimento importantíssimo do início 
dessa construção e desta cidade. 

Nós seguimos, Senador Hélío Gtieíros, todas as críti
cas, não só pela construção de Brasília, mas contra esses 
'"devastadores", como disse o Senador Henrique San
tillo, da metade do Século XX para cá, dos grande e ver
dadeiros bandeirantes. Esses homens, Senador Hélio 
Gueiros, o, não apenas chorar, mas, por certo, precisa
mos mirar os seus exemplos, a sua obstinação, para que 
possamos construir o Brasil de amanhã, que todos so
nhamos. Muito obrigado pela intervenção de V. Ex• 

Sr. Presidente, como eu disse a V. Ex', gostaria agOra 
de registrar o seguinte editorial da Folha de S. Paulo, do 
dia 17, ontem: 

Folha de São Paulo 
EDITORIAL 
Diretas contra 

as sombras do futuro 

17-6-84 

Depois da derrota parlamentar da emenda Dante 
de Oliveira, que restabelecia de imediato as eleições 
diretas para a Presidência da República, falava-se 
em negociar. Não houve negociação porque o 
problema estava colocado em termos irredutíveis. A 
pressão da sociedade civil não foi suficiente para 
que o governo e as forças conservadoras a ele vincu
ladas cedessem no essencial, acatando a sucessão 
democraticamente competitiva, que apenas o voto 
popular livre pode garantir, em lugar da sucessão 
autocrática hoje em andamento. 

Cabe ao presidente Figueiredo e aos indinúístas 
de seu partido a imensa responsabilidade por esse 
resultado. Inaugurada sob a forma de uma das 
maiores frustrações políticas a que os brasileiros fo
ram alguma vez submentidos, tal responsabilidade 
ainda está por desdobrar-se nas sombras do futuro 
próximo. 

Às oposições, particularmente ao PMDB, toca a 
responsabilidade pela desmobilização intencional 
da pressão popular. Receosos em seus palácios, que 
a crise social ronda, os governadores oposicionistas 
abandonaram a única estratégia política qUe s-e fios- · 
trou atraente e eficaz.: amplas manifestações de rua, 
pacíficas e ordeiras. 

Aproxima-se agora uma segunda batalha parla
mentar. Ela constituirá certamente a última oportu
nidade de aprovar as diretas-já para a atual suces
são. Apesar da resistência de um governo que se 
obstina contra a vontade da maioria dos cidadãos, e 
a despeito da atitude dos oposicionistas que tergi
versam entre o aplauso popular e as tentações da 
política sigilosa, é imp-rescindível retomar com rapi
dez e energia a campanha pela aprovaçõa das dire-
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t<~s. Todos S<.tbem o que essa aprovação significa 
para a· País e que é necessário pressionar os políti
cos, para fazê--los agir e agir adequadamente. 

Os partidos oposicionistas já se inclinam pela 
mais temerosa d<:~s operações caso as esperanças ain
.d~ voltadas para o Congresso sofram um revés defi
nitivo e as diretas não passem. Sua estratégia de 
uma candidatura única e ambivalente contempla 
dois momentos. Apresentado-se inicialmente como 
postulante no pleito popular, numa reverência à 
ideologia e ao zelo da opinião pública, tal candida
tura se prestará em seguida a legitimar a escolha do 
futuro Presidente, seja ele quem for, no Colégio 
Eleitoral sem representatividade. 

São estes os resultados da alternativa que se arti
cula fora e além das di retas-já: legitimação de um 
mandato presidencial ilegítimo e a conseqüente ile
gitimação que recairá, aos olhos da sociedade, sobre 
os poHticos e sobre a polític<t. 

É este, Sr. Presidente, de grande significado, o edito
rial da Folha de S. Paulo. Isto é verdade. Por incrível que 
pareça, possivelmente amanhã, no grande Estado de São 
Paulo, o Sr. Governador Franco Montara capitanean
do, pretende reunir os Governadore5 da Oposição para 
tentar, uç~dadamente, o lançamento de um candidato à 
Presidência da República. Mas o que não se diz ao Brasil 
e ao meu Partido é se esse candidato será o candidato 
ambivalente, o candidato que é, como já defendi e o defi. 
ni aqui, o candidato .. unisex" ou será um candidato para 
as eleições diretas. 

Não acredito, Sr. Presidente, que o Sr. Governador 
Franco Montoro, com a responsabilidade de Governa· 
dor do Estado de Sào Paulo e de um grande Líder do 
nosso Partido, possa cometer esse ato sem que se escla
reça á opinião brasileira se nós queremos ou não a 
eleição dTreta. NãO aperias o jogo da arquibancada, não 
aquele jogo que vai apenas mostrar que num destaque, 
numa tenta!iva de destaque nós vamos tentar obter a 
aprovação das "diretas já". 

Não, Sr. Presidente, possivelmente o Dr. Roberto 
Gusmão, Secretário de Governo do Governador Franco 
Montoro, não tem a responsabilidade daqueles que fo
ra-m -às ruas, às praças públicas buscar o voto, para aqui 
chegar, como nós outros. Possivelmente, o Secretário de 
GovernO do Governador Franco Montare não tem a 
responsabilidade política, como nós outros que aqui che
gamos- pelo voto direto, temos perante o nosso eleitora
do c, particularmente no meu caso, perante o eleitorado 
de Minas Gera!s. Não sei qual é a responsabilidade polí
tica do Secretário de Governo Roberto Gusmão para 
tentar envolver o PMDB nessa tentativa obscura de levar 
um candidato nosso a esse colégio _ilegítimo, fazendo 
com- que o nosso candidato, se vencedor, se torne tam
bém um Presidente legítimo, porque escolhido por esse 
processo que af está, que nós todos condenamos nas ruas 
Sr. Presidente. 

Q Sr. Henrique Santillo - Permite-me V. Ex• um 
<~part_e_? 

O SR. ITAMAR FRANCO - Com Jriuito prazer, 
nobre Senador, 

O Sr. Henrique Santiilo- Eminente Senador Itamar 
Fmnco, Sua luta, como a de alguns outros oposicionis
tas, é a meu ver digna de encómios. Na verdade, tem V. 
Ex• razão, bem como tem razão, inteiramente, o edito
rial da Folha de S. Paulo que V. Ex' 9-caba de ler. A resis
tência do autoritarismo às mudanças está a exigir das li
der<:~nças, das forças democráticas, não a dubiedade, não 
a ambivalência, mas a decisão, a coerência de atitudes, a 
coerência de gestos, porque o povo brasileiro já está, há 
muito, a repudiar o farisaismo de nossas elites políticas, 
;; falsidade de nossas elites políticas. O povo brasileiro 
está há muito a rejeitar a atitude abominável das nossas 
elites políticas de separar o discurso do gesto, da prátka, 
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do ato, de fazer um discurso democrático, e agir de for
ma nem sempre democrática. Eis porque eu também, 

_a_t_r~L\.'és deste aparte, concito a todos aqueles que, dentro 
das Oposições, compondo esse amplo leque das forças 
democráticas, tenham alguma responsabilidade de lide
ran(,:a, e que busquemos imediatamente, com urgéncia, 
uma unidade., em cima de um projeto comum de sal
vação nacional, que leve à constituição de um governo 
legitimo que tenha a _confiança do povo, que tenha credi· 
bilidade, pois o nosso povo está inequivocamente a exi
gir que um Governo assim seja eleito diretamente com 
s_eu voto. Por isso mesmo, nós não podemos arredar pé 
das eleições diretas para a Presidência da República; 
caso contrário, se nós titubearmos, se nós continuarmos 
vadiando, seremos julg<:~dos da mesma forma que o au
toritarismo nos últimos vinte anos, pelos mesmos cri
térios, pelos mesmos parâmetros .com que esse Governo -
será julgado politic<:~mente pelo povo brasileiro. Para
béns a V. Ex.', conte comigo na sua luta, na luta de todos 
nós pelas eleições diretas, única forma de se constituir 
um governo eficiente. E digo mais a V. Ex•, Senador lta
m<lr Franco: a nos.sa incompetência tem feito do Sr. Pau
lo Salim Maluf um candidato a Presidente da República 
prestes a elegerse por esse Colégio Eleitoral que aí estâ, é 
a nossa incompetência! Na verdade, acabamos 
transformando·o numa grande contrafaçào de herói, ca
paz, sem dúvida, de dar-lhe al_guma unidade no Colégio 
Eleitoral. E a responsabilidade será da nossa incompe
tência, se isso vier a ocorrer, porque o que nós devemos 
fazer mesmo ê como V. Ex• tem pregado: não podemos 
nos comprometer com um processo espúrio e ilegítimo. 
Até mesmo porque, sobretudo, ele é impossível de cons~ 
tituír um governo eficiente, porque governo eficiente exi
ge estabilidade; estabilidade só com legitimidade; e legiti
midade, segundo o povo brasileiro já demonstrou agora, 
ná-momerlto ãtual do Brasil, só com as eleições diretas. 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Nobre Sena
dor Itamar Franco, o tempo de V. Ex• já está esgotado 
há três minutos~ 

O SR. ITAMAR FRANCO -Sr. Presidente, eu pedi
riu a V. Ex• apenas mais cinco minutos. 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Desde que V. 
Ex~ nào conceda mais apartes para não ocupar o tempo 
dos outros oradores. 

O SR. ITAMAR FRANCO ---Com a permissão de V. 
Ex~. vou ouvir apenas o nobre Líder Gastão Milller, de
poi:; de responder ao aparte do Senador Henrique San
tillo. 

Gostaria, Senador Henrique Santillo, de dizer qu-e o 
pensamento de V. Ex' é o pensamento do povo brasilei
ro. Eu diri<~ que não e apenas incompetência -r e vou 
buscar a frase inicial de V. Ex•- mas também uma in
coerência. A nossa incoerência, a nossa falta de princi
pios, esta que é a Yerdade e quero mais uma vez lembrar 
aqui que não há nenhuma atitude menor para com o Go
vÚ!lador do me_u Estado, em absoluto, porque se S. Ex' 
é hoje Governador de Minas Gerais eu também lhe dei 
minha pequena contribuição para que lá chegasse, ao 
Palácio da Liberdade. 

O Sr. Murilo Badaró - Pequena não, Excelência, 
grande contribuição. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Muito obrigado, Sena
dor Murilo Badaró. 

Não é o problema pessoal com o Governador de Mi
nas Ger<~is, ê o problema de princfpios. Nós não pode
mos ir a este Colégio Eleitoral, porque bastaria que eu 
lesse da tribuna o que falava e o que falou do Colégio 
Eleitoral o Governador Franco Montoro, ou o Governa
dor de Minas, ou tantos outros Governadores de meu 
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Partido e tudo• nó• daqui du tribuna do Scn•do c da C~· 
mmu dos Deputudoa. 

Senador Oa•tllo Mallcr, com muito pru.cr ouço V, 
Ex• 

O Sr. Gootio MUller - Senador Itamar Franco, não 
'lucro dillcutlr, porque é um ua$iunto dom6atlco do Purtl~ 
do, o problema de Ir ou não Ir à eleição lndlrcta, Acho 
que nóH devemo11 reJ~pcitur a dcclllil.O partidária: ac na 
convenção do PMDB se decidir que se deve Ir à olclçl\o 
lndlretu, ucho que todos os p•rtldárlos devem ir à eleição 
lndirelu, se nu convenção o P11rtido decidir que não deve 
Ir, eu ucelto c upluudo u declallo do Partido, Nc~to caso, 
ucho que é umu polliçll.o democrâticu de todos nó~. Se~ 
gundo, V. Ex• fula cm cundldato unlsocx. Quundo fui• 
ni~Ho, liei que V, Ex.• eatCI qycrendo se referir ... 

O Sr, Murllo Bodoró- Eota ó uma tcrmlnoloslo novo, 
que nós dcvemo11 auudur. 

O Sr, Gootio MUller ... cotá querendo se referir, reopel· 
to:·wmente, como aempre o fu~, com a cd1.1cuçllo que ca· 
ructerizu ltumur Franco, uo Oovcrn11dor Tuncrcdo Ne~ 
ve!l, por detráa do puno eatâ o nome Tancredo Nevoa. 
Mali quero lembrar i.\ V, El'' que todo11 Rão 11 Uniaaox'\ 
porque Muluf mandou publlcur, no Rio de Janeiro, na1 
pruli.UI de Copucubunu: ''Na dlretn ou na indlreta com 
Mulur', Entüo é .. unlsaex". Aurelluno fula que quer a di~ 
reta mus é candidato nu lndlretu: Andreu~:;::a já declarou 
- li non jornula que também diaputuria, nu convenção, 
puru 11er cnndldato pela diretui Mnrcoa Mach::l, ldem, o 
todoa PMDB dl2:ium u mesma colaa. De modo que todos 
estilo nu mesmu pO!ilção: querem aer candidatos, na 
elelçuo de Prc•ldcnte du Repóbllca, n• dlrcta ou nolndi· 
rett~t conforme u res:ru da Joso eJitubclccldu de acordo 
com ua deci~ões democráticas que deveriam aer tomadas 
pelo Pufs, Espero e usplro u que na votuçllo da Emenda 
Fls;ueiredo, no dia 27, se não me cnaano, peçu~lie desta~ 
que, vote~ae pela elciçno direta, ganhe·ae a votaçll.o no 
Congre1iso, e_pur_tumo_s com_a cj~içll._Q _dl_r~t'!,_com_Tan" 
cn:do, carn quem for candidato do PMDB, e o PDS cOnl 
o candidato dele. E~tu é u mlnh11 poaição peasoal, eatou 
rulundo uqui, não como Lfder, mas como seu coles;n, seu 
amigo e seu admirador. 

O SR. ITAMAR FRANCO - Senador Onit!to 
MUller, evidentemente, quundo usei a exprea11!ío "unis~ 
sex" me referiu, em relnç~o uo no~so Partido, LlO candi~ 
dnto umbivulente, :~em nenumu conotação pesso!ll a 
quem quer ~eju, Asara. ae o Dr. Muluf vai ~er "unls~ex", 
o Dr. Marco Muclel vai ser '~uniasex", o Dr. Aurellano 
Chaves vul ser 11 Unlsacx", o prob\emujú nilo 6 nono. AI 
cub~~me dl~er u V, Ex• que não temas nadu a ver com o 
PDS. O que temas u ver óque o noaso cundlduto ni'l.o seja 
umbívulente, é o que eu deliejo, O PMDB deve e preciaa 
ter o ~eu candidato puru gs elciçõe~ diretuli. Não um cun~ 
dldato que vá amanhu a • .,. Colóllio Elcitorol. 

Vou encerrar, Sr. Presidente, asrudeccmdo a V, Ex• 
Mus, untell quero dl.i!!er uma coi11a ao Senador Our+tão 
MUller, com o maior re~pelto" esse bravo companheiro 
que exerce hoje a Liderunçu, Veja, Senador Gastão 
MUller ... 

O Sr. Murllo Bodar6- Senador !tmar Frunco, pcrml· 
te V. E:x• uma intervenção llselra7 

O SR, ITAMAR FRANCO - Pois nào. 

O Sr, Murilo Badaró- A mim me causou um srunde 
lmpucto fuvorávcl o npurte do Senador Ooot!to Mallcr, 
nu qualidade de Lrder do seu Partido, reconhecendo a 
plenu lcl!itlmldude do Coléslo Eleitoral. E"c ó um d•do 
du maior import4nclu, no momento, 

O SR. ITAMAR FRANCO- Acha que V. Ex• lntcr· 
pretou mul. 
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O Sr. MurUo Badaró - Não, não Interpretei mui, 6 a 
interprctução literal, O Senudor O~!iti'l.o MUller, como 
tL1l, nst~im concluiu. O aeu Partido deve compurer.:c:r ao 
Cal~glo EleltorL>I com um candidato. l!uu termlnolosia 
é que, nilo soatei, por elu nUa ficou muito bem, doli can~ 
dldutos usoru apelidados de ''unissex'\ não fica bem, 
nUo 6 de bom tom. Mus, de qualquer maneira, acho que 
a PMDB compurecendo ao Col~sio Eleltorol, •dmltlndo 
o lunçamento de umu cundidatura no Colé,sio elcltorui 
convulld!l, convulecc: essa Instituição, tão duramente cri· 
ticuda pelos purtidário• de V. Ex• Alláo, façojuitlça a V, 
Ex• uo di.i!!er q1.1e a eminente Senador mineiro perm!ilnece 
numa po~liçno de.abMolutu coerenr.:ia, ele c outroli 5cguj. 
dore11, Estm.1 certo d9 que v. Ex• e O li :ieus pro11élltos de$~ 
ta tm flcarllo até a nm nc"" po•lçllo, porque quanto ao 
r"tuntc do seu Purtldo • t01e dalesltimldode do Col~slo 
E:leilorul é reulmente u coisa mala curloaa, em termo11 de 
mudança, que aconteceu nos llltlmo11 tem poli, Desde que 
surju a chLmce de liC eleser um homem do PMDB u ilea;i· 
thnidude de:.mp11rece, então o Colégio fica le,gttlmo. S só 
pura con5tutur Cita unrmução do Senudor OiUltão 
MUller, peço u V, Ex• de1culpa pelo Intervenção no •eu 
<ilocuroo. E fellclto·o pela linha lnnexlvel de caer!ncla. 

O SR, PRESIOENT!l: (Aimlr Pinto)- Nobre Seno· 
clor ftmnur P'runco, eu apelaria u V, Ex• não conceder 
mula apurtCls, porque n611 estamos com uma alentada 
UBendu de reiaçilo de oradores, e V, Ex• u\trapaua em 
dez minutos o tempo normul. 

O SR, ITAMAR FRANCO - Sr. Preoldentc, peço 
deacufpu u V. Bx• ... 

O SR, PRESIDENTE (Aimir Pinto) - Poçu deiCul· 
pu11 uos orado reli inscritop, porque quanto a mim ,a:oata· 
riu de ouvir V, El(• por umu., duaa, tr!a, quatros hora!ii 
Olconte~e q1.1e hú Senudor, como V, Ex•. por Mlna11 Ge· 
rnili, que já consesulu permutu.r sua inscrição, que e~tâ a 
esperu que o prealdente lhe conccdu a ptdavra. 

O Sr, Gaotlo MUller- Ant .. do V. Ex• terminar, que· 
ro coiocur minha poNi~ãõ em reiação ao malicioso U.J'Hir~ 
te do nobre Senador Murllo Buduró: Declarei, nilo como 
Lfder, mua como simplesmente, um modesto Senador, 
que ucho que o Partido deve respeitar a det:ll!ião do pró· 
nrla partido, uutodeclsüo. E soa Convenção do PMDB, 
por muloriu, decidir q1.1e se deve Ir ao Colêglo Eleitoral, 
com um Ci.mdlduto, votur puru sunhur ou perder, nln· 
guém deve discrepar deslia decll!ião partidária, Se o Parti· 
do decidir, por mulorlu, que não deve comparecer, os du· 
:~:entot~ Deputado:;, do PMDB, mala 22 Senadores e muis 
os membro11 du Cofés:fo Efeftorar, não deverno campure
cer, pnru nno dur quorum pura decilli'to, 

O SR. ITAM'AR FRANCO - Eu me permitiria, Sr, 
Pret~ldente, encerrando, recordar ao nobre Senador O Ali,. 
tu o M~llero •esolnto: o PMDB nl!o vai poder I roo Colé
gio Eleltor~i. E par ql.le Sr, Pre11idente? Porque er:~tâ c~crl~ 
ta no Pro~mm•, Eitatuto e Códiso de ~tico do PMDB, 
qt1c dlz: no PMDB e o SlRtema de Poder", Vou encerrar, 
Sr. Presidente, pedindo um mlnL:Ito para que eu leia este 
trecho que é Importante: 

HQ PMDB e o Sistema de Poder 

2. ~'Ncsae sentido, o PMDB defende o resimc 
repreacntatlvo da soberania popular, em que todas 
aa uutorldudcs - Pre11idente da Ropúblloa, Oav~r~ 
nudorQs: Prefeito• de todaa !Ui cidudea bra.11ileira~. 
Senadores, Dep1Hudo~ Federahi, Deputadoa Eata~ 
dULlis. e Vereadores- emanem do •ufráe:io livre, di· 
reto e secreto de todo& os cidadãort, lnclu~ive analfa~ 
beta:;,'' 

Portanto, Sr. Prc•lclente, creio que o PMDB não vai 
poder contrurlur o se~,:~ Pro$ramil, o aeu E11tatuto e o fiicu 
CódiKo de Sticu. 

ErLI o que ou tinha a dl•er. (Muito bem! Palmai.) 
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DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. 
HENR/(!UESANT/t./.0 NA SESSÃO DE 18·6-84 
t; (!Ut;, I!:NTREOUI!: À R/i VISÃO DO ORADOR, 
SE:RIA PUBUCADO POSTERIORMENTE:. 

O SR, HENRIQliE SANTILLO (PMDB - 00, 
Puru uma comunicaçll.o -Sr, Presidente, Sn. Senado~ 
reM 

Vou Ysur delite perlodo de.!ltlnado a brevc11 ~;:omuni· 
cnções P'lra a uprc~umtu<;Ao de um requerimento à Caaa. 

Mu11, ante1i di~ao, SO!Itaria de comunicar a preacnça, 
nu• 2nlerlu• do honra <lo Senado, do uma dolegaçOCo do 
Partido Com•nl•t• Chln~o, chefl•d• pelo Sr. Zh• LlonJ, 
Subchere do Departamento de Enlace fntcrmlclonul, Co· 
mit6 Ccn~rul do Partido Comunllla no Chino, o i com· 
postu, ulndu, pelo• Sro. Sons Wen, LI V•ns, Ouo Yuon· 
.eng, Llu Chenl!lun. (Pulmao.) Acompanha-os u Sro. 
Dens Lun•hon, Primolm-Scoretárlu d• Emb•lxndo da 
Chi nu do SrU>il, a Sr. Henrique Cavada Soare•, Chefe 
dn Sccçao de Cerlmonín( dtt Câmara dos Oeputadoa, c o 
Sr. Puolo Roberto de Sauzu Outro, dni Rolaçõ .. Pabll· 
C« i du Camura <loi Deputodoi. No .. as follcltaçilol à CO• 

ruv.mu e o desejo de uma bc11 e11tudu cm noaso Para. 
Sr. Prellidentt:, como eu diJ~ae" V, Ex•, pretendo uprc-

sentur um requerimento à Casu. Subemoa nóa:~cr o Bra· 
il, lmje, um exportador Uquido de cupitul, acr a América 

Latlnu, hoje, umu exportudora llquldu do capltul, No 
uno pu.,udo, • Américo LRtina exportou 25 bllhilea de 
dólnre!l, Uquido, de capital, aos pataca de11envolvidoa. 
fio te uno exportnrá m•i• <ic 30 bllhõo• de dólarco • eucs 
meamo11 pnfsea. O Bra~il exportará, cate uno, mais de 10 
bilhões de dólure• •os pu!oeo dcoenvalvldos. 14 bilhões 
de dólarea cu~huão os juron da llOIIIIU drvida externa, 
quu11e 59& do nosso Produto Interno Bruto do ano de 
1984. Enquanto l,.o, o Minlatro <lo F•••ndo do Broall 
decluru, di unte du Elicolu Superior de Ouerru, que o Oo· 
verno brusileiro manter~ n me1mu po1lção de aubaervl~n· 
cla, cluudlcância c docilidade diante do Fundo Mono· 
túrlo rnternucíonul e doli credores externos do Paí11, 

Em vi~ttu dhiao, Sr, Pre~idente, c: ConalderEmdo que a 
pos!çUo daquclea que tem a-reponnabilldadc de d!=cut!r o 
problemn da nossa divida externa tem refletido uma ati· 
tude de certu IIL:ib$ervlênclu do nosso Pa(~ cm roluç!lo às 
Nnções de~envolvid~s do Ocidente: 

Con11iderundo que continuamos a nno udmltlr a reali· 
d11rJe de 4ue somo11 parte lntes;rante do Terceiro Mundo 
e que u lloluçno dos noS90fo problemftll o11tá diretamentc 
ll~udu 110 conjuto de dificuldade• o à luto que truvam cs· 
11us economiu~ em dea~mvolvimento pura melhorar as 
condições interna~ doa aeus Paf11e11; 

Consldcrundo gue • polltlcu externa brooiloira doo O I· 
tlmo1120 anoa tem sido marcada par um claro oportunls~ 
mo no plano comerclul e por uma frieJ:u c um diRtuncla· 
mento bastunte evidentes no que ae refere Aa quc11tõe1i 
muit~lmportl-\ntc que tocum diretl\mente 011 intercuea os· 
trutéa;lcoa do11 paf11e9 cm dcocnvolvlmento: 

Considerando o temur ca~,:~aado pelua declaraçOcs do 
Mlnl•tra Ernunc Oulvõa• de que o no"o Paio está rcoll· 
zunda um proBruma de aju•tumonto oórlo com o FMI 
qL:Iundo J~e aube que o custo social, poUtlco c económico 
de11te prosrumu de austeridade e~td levando a Naç«o ln· 
telra u umu aftuaçâo de extrema pobre1:a; 

Con:sldero que nilo se inclui, AO que nOii pp,rcce, na or· 
dom de preocupação do referido Mlnl•tro o que podord 
acontecer com a sociedade brasileira a m6cllo pra;~;o e 
muito menos como o Brasil vai poder mula uma vezjusti. 
fiou r o scl.lindivlduullsmo e o :~ou dl11tanclumcnto daa po· 
11ições que eati\o sendo u:~sumidas face uo11 credorca inter• 
nncionaia peloa pulses mais lrnportanteli da Am6rlca La· 
tina: 

Cons!derundo que se torna urscnte para o noa$0 Pa!$ 
definir um posicionamento Interno e externo nno contrt\• 
dltório e que é preci11o esclureccr de uma vc~ por todali aa 
contradições e 011 dcllencontros que catão acontecendo 
entre n área cconómlcí\ e a ârea diplomática no tr!\tll• 
monto du qUeitl!o da d!vldu; 
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Considerando, finalmente, que o conjunto dessas 
questões tão importuntes merecem· uma resposta das 
partes envolvidas, requeiro, nos termos do art. 38 da 
Constituição e do art. 418, inciso I do-Regimento Inter
no, u convocação, na mesma data em que deverá ser con
vocudo o Senhor Ministro du Fazenda, Ernane Galvêas, 
para prestar esclarecimentos no plenário desta CaSa, 
sobre a posição governamental diante do problema de 
nossa dívida externa e da América Latina, e da possibili
dade de suspensão do seu pagamento até que se verifique_ 
a recuperação de suas bases econõmicas. 

Tratu-se, portanto, de um requerimento, Sr. Presiden
te, que tenta convocar o MiniStro da Fazenda, Sr. Erna
ne Galvêas, na mesma data em que o Ministro das Re~ 
lações Exteriores, Sr. Saraiva Guerreiro deverá ser éon· 
vocu.do pelo Senado Federal. (Muito bem!) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. 
HUMBERTO LUCENA NA SESSÃO DET8".6-84 
E QOE.ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR.. 
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB- PB. Pro
nuncia o seguinte discurso. Como Jider) -Sr. Presiden
te, Srs. Senadores, a história da construção da cidade de 
Brusíliu, a moderna capital deste nosso País de tantos 
problemas, mas também de tantas potencialidades, fir
mou definit"ivamente no Cenário nacional, figui-aS as lnais 
diversas, sob a liderança do grande estadista que foi Jus
celino Kubistchek de Oliveira. 

Entre essas personalidades, pela legenda de bravura e 
despreendimento que cercou toda a sua vida, sobressai, 
altaneiro e firme, como era a sua própria figura física, o 
engenheiro agrônomo Bernardo Sayào Carvalho Araú
jo. 

Bernardo Sayão era um idea!ist~. Há quem ~()_~funda 
idealista com visionário. VisionáriO é aquefe,QUe cons
trói casteloS de areia; imagina o inalcançável; desperdiça 
tempo com o inútil Ou O inviável. Idealista é alguém qu~ 
fixa um objetivo de vida e forja seus planos na usina cria
dora da imaginação para depois tranSformá-loS em reali
dade através da ousadia e da tenacidade. Não deixa de 
ser um sonhador, é certo, porque o sonho é a antevisão 
du realidade, mas não pode ser confundido com a incon_~ 
seqUência aventureira do visionário. -· -

Esse carioca du Tijuca era um sonhador com a interio~ 
rizaçào do desenvolvimento_ nacional. "Bandeirante do 
Século XX", como muitos já o chamaram, conqUiSulii-do 
novus· fronteiras agrícolas; abrindo estradas; criando ci
dudes; ampliando horizontes; construindo o futuro. __ 

Portador de reconhecida e proclamada capacidade de 
liderança, não se aproveitou das posições .que conqu(s:: 
tou ao longo da vida para se enclausurar em gabinetes ou 
se isolar no círculo fechado das cúpulas diretivas. 

Era um comandante destemido e dinâmico, que não fi~ 
cava nu retaguarda ditando ordens aos seus comandados 
- os operários- mas se postava sempre na vanguarda, 
lutando com eles, sofrendo com eles, vivendo com eles. 

Funcionário do Ministério da Agricultura, foi conilo:-·
cado pelo Presidente Getúlio Vargas, no início da década 
de 1940, para implantar a pioneira Colônia Agrícola Na
cional de Goiás~ Ai exerc:itou de maneira abrangente e 
realizadora fascinantes dotes do seu carâter privilegiado 
como a simplicidade, a operosidãde e a fraternidade. __ _ 

A colôniu Se transformaria logo depois na hoje prós~
peru cidade de Ceres; mas a inveja, a incompreensão e a 
injustiçu, haveriam de se unir para afastar do interior 
goiano o jovem batalhador pelo desbravamento do 
Centro-Oeste brasileiro. 

Ajustiçu e a verdade, no entanto, não tardaram ache
gar e a mística que já se formara em torno da _sua perso
nalidude carismática haveriam de conduzi-lo, em 1954, à 
více-governança do Estado de Goiás, num formidável 
movimento de opinião- pública·· que extrapolou aos co_n
dicionumcntos -político-partidários daquela unidade da
Federação. 

Foi daí que o Presidente Juscelino informado sobre a 
suu capacidade de trabalho, a sua honradez e também 
sobr.e.a identíficação homOSênea de seu ideal de interio
rizar o progresso, foi buscá~lo para integrar o comando 
du NOVACAP. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores. 
A construção de Brasília e, mais ainda, a sua_ ligação 

rodoviária com o Norte do País, não poderia se tornar 
realidude apenas com o determinação do Presidente Jus
celino, a genialidade de; Oscur Niemayer e de Lúcio Cos
tu, o esforço dos trabalhadores brasileiros ou o tirocínio 
admínistrativo de Israel Pinheiro. 

Era necessário co"ntar com um desbravador. Um 
dínamo~humano que não temesse as intempéries nem se 
abalasse com as manobras dos inimigos da nova capital; 
que aceitasse o _desafio -~os prazos curtos_ para grandes 
empreendimentos sem se ·préocupar com o conforto pes
soal nem_ se deixar marrar pela rnalha embaraçante da 
buroCfacia. Alguém _que ãma~seo seu Pai~ mais ~o que~ 
~í próprio e se dispuseSse a ârrisCar a vid~ para se trans
fornlir no ponto de referência da verdadeira guerra que 
se t_ra_vou uqui, neste tão decantado planalto central, pela 
superação _dos obstáculos naturais e artificiais surgidos 
em funçãO da mudanÇa da capital. 

Era necessárío também Que o escolhido fo_sse em-_elo 
de ligação entre _o Governo Federa_], a NOVACA)>" e a 
mas.-.a trabalhadora que guiava caminhões e tratares; 
empunh<J.va. picaretas ou conduzia sobre os ombros sacas 
de cimento e tinas de argamassa. Alguém que merecesse 
a confiança de mestres e operáfíós para as dCdSões de 
eme!gênci_a, as provid~!lcias eventuais e imprescindíveis 
U ·con_tfiniidade das obras, sem a longa espera das inter
mináveis reuniões da tecnocraCia: 

Para_posição_!ão importante e delicada não havia mui
tas opões. A e~p_eriênci?- era fundamental. Não se podia 
correr_<? _fi~~o das improvisações porque o tempo corria 
célere engOlindo_com voracidade o mandato do grande 
crEidor de Brasília. 

Convida_do pelÇl Presidente, Bernardo Sayão aceitou a 
in'Cumbé~cia!-n~o como quem vai para um posto de sa
crifício,_rriã.S Como quem não quer deixar passar a opor
tunidade de cumprir uma missão. 

Acostumado a enfrentar desafios, certamente terá 
pefls_:l_cjQ_menos na edificação de Brasília e muito mais na 
continuidade de realização da sua paixão de rasgar flo
restas, contornar mofltanhas e atravessar rios para abrir 
estradas e levar aos mais distantes rincões da Pátria a 
possibilidade da integração e do desenvolvimento. 

Foi para isso, para levar adiante o que ele chamava de 
"meu ideal rodoviário", que Bernardo Sayão aceitou ser 
Vh.-e-Governador de Goiás. 

Sua atuuçào como diretor da NOVACAP foi irre
pre_ensível pela dedicação e arroj'! com que cumpria as 
suãs túdas, multiplicando~se, superando-se, 
sacrificaildo~se. 

S_r. P~esideme, Srs, _Senadores; Bernardo Sayão, fale
ceu-a 15 de janeiro de 1959, sem ver realizado o seu so~ 
nho_if)tegrucionista. Faltavam poucos quilõmetros para 
a ligação total da Belém-Brasília, quando, na linha de 
frente da construção da estrada, em pleno dia, o peso de 
uma árvore gigantesca se abateu sobre ele, imobilizando 

_ __ pura sempre aquele inigualável campeão de otimismo, de 
cowgem e de trabalho. 

Foi a "vingança da Natureza" disse alguém poética
mente, referindo-se à luta incessante de derrubador de 
árvores para implantar caminhos. 

O gri_to de pavor de seus companheiros na comtem
plaçào de sua figura apolínea ensangaentada e cortada 
quase no meio pelo impacto aterrador da grande árvore, 
mais ainda impAvidamen-te de pé Como sempre viveu, 
eco_ou na floresta d~n_sa e se repetiu de quebrada em 
quebrada com l.\l!l_çanto sinistro. 

Era tão incompatível a sua agitada vida de homem
o.çUo com a idéia imobilizadora da morte, que a notícia 
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do desastre não merecia crédito de. quantos dela toma
vam conhecimento. 

A perplexidade, mais do que isso, a incredulidade 
sobre o informe de sua morte era a primeira e comovedo
ra homenagem à grandiosidade de sua vida. Ninguém 
queria aceitar a inexorabilidade do destino e seus compa
nheiros - diretores, técnicos, operários não podiam 
imagimtr, nos primeiros momentos, como seria o prosse~ 
guimento daquela batalha sem a presença estimuladora 
do grunde líder. 

A angústia tomou conta dos canteiros de obras e um 
profundo sentimento de orfandade dominou o coração 
de milhares de candangos e de seus familiares, para os 
quais Bernardo Sayão era, realmente, considerado um 
pai e havia se transforn1ado em símbolo. 

Desde então as mais diversas homenagens têm sido 
prestadas a esse herói e mártir da interiorização do pro~ 
gresso nacional. 

Agora, decorridos 25 anos do seu trágico desapareci
mento, a imagem de sua existência fecunda e honrada 
continua viva no tes_temunho_da história, se consolidan
do como um exemplo a ser seguido, no perfil mais perfei
to de um patriota definido pelo Presidente Kennedy 
como sendo alguém que não pergunta o que a Pátria 
pode fazer por si mas o que pode realizar pela sua Pátria. 

Assim viveu, assim lutou, assim morreu Bernardo 
Sayiio, filho da bela e desenvolvida cidade do Rio de Ja~ 
neiro que preferiu as incertezas e dificuldades dos ser· 
tões, para contribuir com os seus conhecimentos, a sua 
vocação e o _seu. audaz idealismo em favor do progresso 
de esquecidas regiões do País. (Muito bem!) 

(')ATO DO PRESIDENTE N' 35, DE 1984 

O Presidente do Senado Federal, no uso das atri
buições que lhe conferem os artigos 52, item l8, e 97, in~ 
ciso IV, do Regimento Interno e de acordo com a dele
gação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato n'1 
2, de 1973 e revigorada pelo Ato n9 12, de 1983, da Co_
missiio Diretora, e à vista do disposto na Resolução n'1 
130, de 1980, resolve dispensar o senhor Francisco Soa
reS-Arruda do emprego de Assessor Técnico, sob o regi
me jurídico da Consolidação das Leis do Trabalho e do 
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, a partir de 30 
de maio de I 984. 

Senado Federul, 7 de junho de 1984.- MoacyrDalla, 
Presidente do Senado Federal. 

{*) Republicado por haver saldo com incorreções no DCN II de 9-6·84. 

ATO DO PRESIDENTE No 38, DE 1984 

O Presidente do Senado Federal, no uso das atri
buiç-ões que lhe conferem os artigos 52, item 38, e 97, in
ciso IV, do Regimento Interno e de acordo com a dele~ 
gação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato da 
Comissão Diretora n9 2, de4 de abril de 1973, e tendo em 
vista o que consta do Processo n" 005608/84-8, resolve 
aposentar por invalidez, a partir de 30 de maio de 1984, 
José Paulino de Miranda Pacheco, Técnico Legislativo, 
Classe "Especial", Referência NS-25, do Quadro Perma
nente do Senado Federal, nos termos dos artigos 101, in
ciso I, e 102, inciso I, alínea .. b", da Constituição daRe
pública Federativa do Brasil, combinados com os artigos_ 
427_, inciso III,§ 2~>, 428, inciso III, e 415, § 4~>, da Reso
luçã_o SF n~' 58, de 1972, e artigos 29 e 3~', da Res-olução 
SF n~> 358, de !983, e artigo ]I' da Lei n"' 1.050, de 1950, 
com proventos integrais, bem como a gratificação de 
nível superior, a gratificação especial de desempenho e a 
gratilicaçãõ adicional por tempo de serviço a que tem di~ 
reito, na forma do artigo 311 da Lei n'~ 5.903, de 1971, e ar
tigo _lO <_la Lei n'~ 4.345, de 1964, observado o limite pre
visto no urtigo 102, § 2~>, da Constituição Federal. 

Senado Federal, 19 de junho de 1984. - Moacyr 
Dalla, Presidente do Senado Federal. 
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ATAS DAS COMISSOES 
COMISSÃO OE FINANÇAS 

6~ Reunião, realizada em 10 de maio de 1984 

Às dez horas do dia I O de maio de 1984, na Sala de 
Reuniões da Comissão de Finanças do Senado Federal, 

·Ala Senador Nilo Coelho, presentes os Senhores Sena
dores Itamar Franco, Presidente, José Lins, Vice
Presidente, Jutahy Magalhães, Albano Franco, Octâvio 
Cardoso, Hélio Gueiros, Passos Porto, Cid Sampaio, 
Roberto Campos, Amaral Peixoto, Guilherme Palmeira 
e Gabriel Hermes. Deixam de comparecer, por motivo 
justificado, os Senhores Senadores Jorge Bornhausen, 
Amaral Furlan, João Castelo, Vírgílio Távora, José Fra
gelli, Pedro Simon, Severo Gomes e Roberto SatumiOo. 
Havendo número regimental, o Senhor Pr~idente decla
ra abertos os trabalhos, determinando a leitura da Ata 
da 5' Reunião da Comissão de Finanças. O Senador Pas
sos Porto pede a palavra, requerendo a dispensa da leitu
ra da Ata da 5• Reunião, que é dada como aprovada. A 
Presidência passa, -então, à apreciação dos itens constan
tes da pauta dos trabalhos, informando aos Senhores 
Membros da Comissão que, eni-virtude de compromis
sos, o Senhor Senador Cid Sampaio reque-reu a inversão 
da ordem da pauta. Posta em discussão a proposta; ê a 
mesma aprovada por unanimidade. Passa-se à apre
ciação do Item 6 - Projeto de Lei da Câmara D9 -20/80 
- .. Modifica a Lei n"' 5.107, de 13-9-66, que-criou o 
FGTS, que criou O Fundo Especial para construção de 
creches e escolas pré-primárias". Autor: Deputado Pei
xoto Filho. Relator: Senador Cid Sampaio que emite pa~ 
recer contrário ao projeto. Posto em discussão e não ha
vendo quem q ueiaJ. discuti-lo, passa-se à votação, sendo 
o parecer aprovado pela COmissão. Item 8- Projeto de 
Lei da Câmara n"' 249/83- ''Altera o artigo 8<?da Lei n" 
5.107, de 13-9-66, que criou o FGTS, e dâ outras provi
dências. Relator: Senador Cid Sampaio, que emite pare
cer favorável, nos termos da Emenda que oferece. Colo
cado em discussão, e não havendo quem queira díscuti
lo, passa-se à votação, sendo o parecer aprovado, com os 
votos contrários dos Senhores Senadores José_Lins, Ju~ 
tahy Magalhães e Octávio Cardoso. Item 2- Projeto de 
Lei da Câmara n"' 38/83 - "Altera_d_ispositiVos da Lei n"' 
6.179, de 11-12-74, que "institui o ampai"o previdenciário 
para os maiores de 70 anos d_e idade e para os inválidos". 
Autor: Deputado Wilmar Dallanhol. Relator: Senador 
Jutahy Magalhães, que emite parecer contrário. Coloca
da a matéria em discussão-e não havendp __ quem queira 
discuti-Ia, passa-se à votação do parecer do Relator, sen
do o mesmo aprovado. Item 3- Projeto de Lei da Câ
mara n<? 42/84- "Reajusta a pensão especial concedida 
pela Lei n~' 3.919, de 19-7-61, à Haydéa Lago Bitten
court, viúva do ex-senador Lúcio Bittencourt. Relator: 
Senador Jutahy MagalOães, que emite pai"ecef faVOrável. 
Colocado o parecer em discussão e não havendo quem 
queira discuti-lo, passa-se à votação, sertdo o mesmo 
aprovado pela Comissão. O Senador Itamar Franco usa 
da palavra para convidar o Senhor Senador José Lins, 
Vice-Presidente, para que ocupe a Presidência, em vitur
de de compromisso partidário. Item o~' 13- Projeto de 
Lei do Senado n"' 32/84_- "Reajusta os atuais valores de 
vencimentos e proventos dos servidores ativos e inativOs 
do Senado Federal, assim como os das pensões e dá ou
tras providências. "_Autora: Comissão- D1retora. Relator: 
Senador Octávio Cardoso, que emite parecer favorável. 
Colocado a parecer do Relator em discussão, e não ha
vendo _quem queim discuti-lo, passa-se à votação, sendo 
o parecer aprovado por unanimidade. Item 14- Projeto 
de Lei da Câmara_ n~' 37 J84 - "Reajusta os l{alores de 
vencimentos, salários e proVentos dos servidores da Câ
mara dos Deputados, e dá outras providências". Autora: 
Mesa Diretora. Relator: Senador Passos Porto, que emi
te parecer favorâvel. Colocado o parecer do Relator em 
discussão, e não havendo quem queira discuti-lo, passa
se à votação da matéria, sendo a mesma _aprovada por 

unanimidade. O Senhor Senador José Lins, no exerctcio 
da Presidência, veiificando não haver mais quorum para 
deliberação, declara adiadas as matérias constantes_ dos 
Itens I (PLC n-~> 148/82), 4 (PLC nY 2l4f83), 5 (PLS n"' 
58(83), 7 (PLC n• 257/83), 9 (PLC n•82(83), 10 (PLC n• 
243/83), li (PLC n• 248/83) e 12 (PLC n• 80/83), decla· 
rando encermda a Reunião. Nada mais havendo a tra
tar, o Senador José Lins, no exercício da Presidência, de
termina a mim, Luiz Fernando Lapagesse, Assistente da 
Comissão de Finanças, lavrar a presente Ata que, lida e 
aprovada, é assinada pelo Senhor Presidente. 

7• Reunião, realizada em 17 de maJo de 1984 
Aos dezessete dias do mês de maio do ano de mil, no

vecentos e oitenta e quatro, na Sala de Reuniões da Co
missão de Finanças do Senado Federal, Ala Senador 
Nilo COelho, presentes os Senhores Senadores Virgílio 
Távora, Jutahy Magalhães. Saldanha Derzi, Almir Pin
to, Octávio Cardoso, Amaral Peixoto, Hélio Gueiros, 
José Fragelli, Gabriel Hermes. Deixam de comparecer, 
por motivo justificado, os Senhores Senadores Itamar 
Franco, José Lins, Jorge Bornhausen, Amaral Furlan, 
Albano Franco, João Castelo, Guilherme Pâlmeira, Ro
berto Campos, Pedro Simon, Severo Gomes, Cid Sam
paio e Roberto Saturnino. Havendo número regimental, 
o Se_nhor Presidente Eventual, Senador Passos Pôrto, de
clara abertos os trabalhos, determinando a leitura da 
Ata da· ·s-esS-ão anterioi-, que é, sem disCussão, aprov3da. 
A Presi~ênci_a passa, então, à apreciação dos itens cons
tantes da -pauta da 7~ Reunião. Item 8- Projeto de Lei 
da Câmara n"' 248/83 - '•Acrescenta parágrafo ao arti
go_ 142, da Lei n"' 3.807, de 26.8.60, .. LOPS", definindo 
como débito per-,mte a previdência social somente a dívi
da conseqUente de procedimento administrativo ultima
do e depois de devidamente inscrito". Autor..:.... Deputa
do Wilmar Dallanhol. Relator, Senador Almir Pinto, 
que apresenta parecer, contrário à matéria. Colocada em 
discussão e não havendo quem queira, na oportunidade, 
discuti-la, passa-se à votação, sendo aprovada por una
nimidade. Item 9- Projeto de Lei da Câmara n"' 257/83 
-''Acrescenta parágrafo aO "artigo n"'79 da Lei n" 3.807, 
de 26-8-60 (LOPS). Autor-Deputado Antônio Bellinatti. 
Relator- Senador Oc_távio Cardoso, que emite parecer 
favorável. Colocada a matéria em discussão e não haven
do quem queira discuti-la, passa-se à votação da matéria, 
que é ap_royada por unanimidade. Item 7 - Projeto de 
Lei-da CârÍ1ara n\' 243/83 _;_"Altera ã Lei n9 3.373, de 
12-5-58, que "dispõe sobre o Plano de Assistência ao 
Funcionário e sua família, que se referem os arts. 161 e 
256 da Lei n"' l. 71 ! , _de 28-10-52, na parte que diz respei
to à previdência". Autor- Deputado Odacir Klein. Re
lator - Senador Virgílio Távora, que emite parecer fa
vorá ~-c2.· que é,_ sem discus~o, aprovãdo por unanimida
de. Item 6 - Projeto de Lei da Câmara n<? 82/83.- "I
senta da incidência do Imposto de Renda os proventos 
da aposentadoria ou Reforma". Autor - Deputado 
Adroaldo Campos. Relator: Senador Jutahy Magalhães, 
que emile parecer favorãv(:-i~à m:itêÍ-ia.-Colocado o pare
cer em discussão, usa da palavra o Senador Hélio Guei
ros, para emitir o seu Voto em Separado, favorâvel ao 
Projeto nos-terniOs da Emenda n<? l:.:.:.. CF (Substitutiva). 
ColOCadoS os pareceres do Relator e o Voto em Se-Pari
do do Senhor Senador Hélio Gueiros em discussão, não 
se apresentou quem quisesse fazer uso da palavra para 
discutir. Encerrada a discuSsão, a PreSidêD.Cfa coloca as -
matérias em votação, sendo rejeitado o parecer do rela
tor, que passa a se constituir em Voto Vencido, em Sepa
rado, sendo acolhido o Voto em Separado do Senador 
Hélio Gueiros; qUe pãssa a se constituir no Parecer da 
CoJllis~ão, determinado a Presidência, nOs iermOs regi
mentais, fosse o PrÕjeto de Lei da Câmara n<?-82/83 enca
minhado à Comissão de Constituição e Justiça do Sena
do Federal, para que referida COrii1ssãC) se pronUiide 
sobre a Emenda n~> 1 - CF Substitutiva. Item 5- Proje
to de Lei do Senado n"' 152f83- .. Concede aposentado-
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ria especial aos que tenham sofrido restrições ao livre 
exercício de atividades profissionais, em decorrência dos 
Atos Institucionais, Complementares e Legislação Cor
relata''. Autor -Senador Itamar Franco. Relator: Se
nador Jutahy Magalhães, que emite Parecer favorável ao 
projeto. Colocada a matéria em discl!ssão, o Senador 
Ví(g'ílio Távora usa da palavra, requerendo vista pelo 
prazo regimental do projeto em discussão, sendo deferi
da vista pela Presidência. Passa~se ao Item n<? 4: Projeto 
de Lei da Câmara ri<? 214/83 - "Revoga o art. 29 do 
Decreto-lei n"' 1.9!0, de 29-12-81, que .. dispõe sobre a 
obrigatoriedade de contribuição previdenciâria poi pãi'-te 
dos aposentados e pensionistas". Autor: Deputado 
Adhemar Ghisi. Relator: Senador Jutahy Magalhães, 
que emite arecer favorável à matéria. Colocado o parecer 
em discussão e não havendo quem queira discuti-la, 
passa-se à votação da matéría, que é aprovada por una
nimidade. Item 10- Projeto de Lei do Senado n\' 258/83 
-~·Altera a estrutura da Categoria Funcional de Enfer
meiro do Grupo- Outras Atividades de Nível Superior, 
e dá outras providências". Autora: Comissão Diretora. 
Relator Senador Jutahy Magalhães, que emite parecer 
favorável. Colocada a matéria em_ discussão, e não ha
vendo quem usasse da palavra para discutí-la, passa-se à 
votação, sendo aprovado, por unanimidade o parecer do 
relator. O Senhor Presidente Eventual, verificando a ine
xistência de quorum para deliberação da Comissão de Fi
nanças, declara adiadas as matérias constantes dos itens 
n"'S I, 2 e3 das pautas dos trabalhos. Nada mais havendo 
a tratar, o Senhor Senador Passos Pôrto, Presidente 
Eventual, declara encerrados os trabalhos da Reunião, 
determinando a mim, Luiz Fernando Lapagesse, Assis
tente da Comissão de Finanças do Senado Federal, la
vrasse a presente Ata que, lida e aprovada, é assinada 
pelo Senhor Senador Passos Pôrto, Presidente Eventual. 

s~ Reunião, realizada em 14 de maio de 1984. 
Aos quatorze dias do Mês de junho do anQ de mil, no

vecentos e oitenta e quatro, na Sala de Reuniões da Co
missão de Finanças do Senado Federal, Ala Senador 
Nilo Coelho, presentes os Senhores Senadores Itamar 
FranCo, José Lins, Roberto Campos, Saldanha Derzi, 
Albano Franco, Severo Gomes, Jutahy Magalhães, Al
mir Pinto, Octávio Cardoso, João Lúcio e Passos Porto, 
reúne-se a Comissão de Finanças do Senado Federal. 
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Se
nhores Senadores Amaral Peixoto, Jorge Bornhausen, 
Amaraf F'Urlan, Gabríel Hermes, João Castelo, Guilher
me Palmeira, Virgílio Távora, José Fragelli, Pedro Si
mon, Cid Sampaio e Roberto Saturnino. Havendo "quo
rum H regimental, o Senhor Presidente, Senador Itamar 
FrancO; declara abertos os trabalhos da Coril.issão, con
vidando o Senhor Senador José Lins para ocupar aPre
sidência. AsSumindo a Presidência, o Senador José Lins 
determina a leitura da Ata da 1~ Reunião, que, sem dis
cussão, é dada como aprovada. Passa-se à apreciação 
dos Itens constantes da pauta dos trabalhos. Item l -
Projeto de Lei da Câmara n"' 148(82- "Autoriza o Po
der Ex.ecúiiYÔ a pr6inoYer a trarisfórinação da Fundação 
Uriiversidade de Caxias do Sul em Fundação de Direito 
Público, .. Relator: Senador Roberto Campos, que emite 
parecer contrário que é colocado em discussão. Não ha
vendo ·quem qüeria discutí-lo, passa-se à votação do Pa
recer- do Relator, que é aprovado, com o Voto do Sena
dor Pedro Simon, em Separado, Vencido. Item 2- Pro
jeto" de Lei do Senado n<? 058/83 - .. Dispõe sobre a 
cobrança de multa pelas concessionárias de serviço 
público." Relator: Senador Roberto Campos, que emite 
parecer favorável à matéria. Colocado o Parecer do Re
lator em discussão, e não havendo quem queria discuti
lo, passa:.se- à votação, sendo aprovado. Item 3- Proje
to de.LerCàlnúa n9 19/84- "Dispõe sobre a escala de 
níveis de classificação dos cargos em provimento em co
missão, integrarites do Grupo-Direção e Assessoramento 
Superiores do Quadro Permanente da Secretaria do 
TCU-Tribunal de Contas da União, e dá outras provi-
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dências." Relator: Senador Roberto Campos, que-emite 
Parecer favorável à. proposição. Colocado o Parecer do 
Relatar cm discussão, e não havendo quem queria 
discutíklo, o Senhor Presidente determina que se passe à 
votação, sendo o mesmo aprovado. Item n~' !O- Projeto 
de Lei da Câmara nl' 147/83....:. "Modifica os§§ Jl'e 4~' do 
art. l~' da Lei n~> 4.937, de 18 de março de 1966, para asse
gurar aos Deputados e Senadores a averbação, mediante 
indenizaçào ao IPC, do tempo correspondente a um 
mandato legislativo estadual ou municipal. "Relator: Se
nador Passos Porto, que emite parecer contrário ã ma
téria. O SCnhor Presidente coloca o Parecer do Relator 
em discussão e, não havendo quem queira discuti-lo, 
passa-se à votação, sendo o mesmo aprovado. O Senhor 
Senador José Lins, Vice-Presidente no exercício da Presi
dência, convida o Senhor Senador Saldanha Derzi para 
ocupar a Presidência, para que possa relatar o próximo 
item da pauta. O Senhor Senador Saldanha Derzi assu
me a Presidência, eventual, determinando seja apreciado 
o item 11 da pauta. Item 11 -Projeto de Lei da Câmara 
n~' 164/83- "Altera a estrutura da Categoria Funcional 
de Psicólogo, do Grupo-Outras Atividades de Nível Su
perior, e dá _outras providências." Relator: Senador José 
Lins, que emite Parecer favorável ao Projeto em exame e 
contrário à -Emenda ns> 1, apresentada ao Pr_ojeto pela 
Comissão de Serviço Público Civil do Senado Federai 
Após ler o Parecer sobre o Projeto de Lei da Câmara n~> 
164/83, o Senhor Senador José Lins vê ser colocado o 
parecer em discussão e, como não há quem queira 
disculi·lo, o Senhor Senador Saldanha Derzi, Presidente 
Eventual, colocado em votação, sendo o mesmo aprova
do por unanimidade. Após a apreciação do Item n~' 11 da 
pauta, reassume a Presidência o Senhor Senador José 
Uns, que declara adiados os Itens 4 (Projeto de Lei da 
Gamara n~' 80/83), 5 (Requerimento""' 717/83, 6 (Proj.e
to de Lei do Senado n"' ll2f83), 7 (Projeto de Lei da Câ
mara n~' 261/83), 8 (Projeto de Lei do senado n9 
153/80--Complementar), 9 (fliOjeto de Lei da Câmaia 
n"' 226/83), 12 (Projeto de Lei do Senado n~> 12/84), em 
virtude da falta de "quorum" para deliberação da Co
missão. Nada mais havendo a ser tratado, o Senhor Se
nador José Uns, Vice-Presidente no exercício da Presi
dência, determina a mim, Luiz Fernando Lapagesse, As
sistente da Comissão de Finanças do Senado Federal, la
vrasse a presente Ata que, lida e aprovada, é assinada 
pelo Senhor Senador José Lins, no exercicio da Presidên-
cia. 

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO SOCIAL 
8' reunião, realizada em 14 de junho de 1984 

Ás onze horas do dia quatorze de junho de mil nove
centos e oitenta e quatro, na Sala de Reuniões da Comis
são, na Ala Senador Alexandre Costa, sob a Presidência 
do Senhor Senador Jutahy Magalhães e com a presença 
dos Senhores Senadores Almir Pinto, José JgnáciO Fer
reira, Albano Franco, Jorge Kalume, João Calmon, 
Jo.ão Lúcio e Álvaro Dias,- reúne-Se a Comissão de Legis
laç-i:io SociaL Deixam de comparecer, por motivo jUstifi
cado, os Senhores Senadores Gabriel Hermes, Carlos 
Chiarelli, Helvídio Nunes, Fernando Henrique Cardoso, 
Hélio GueiroS e a Senhora Senadora Eunice Michiles. 
Havendo número regimental, o Senhor Presidente decla
ra abertos os trabalhos dispensando a leitura da Ata da 
reunião anterior, que ê dada como aprovada. A seguir 
são apreciadas às seguintes matérias: I. Projeto de Lei da 
Câmara n~' 100, de 1983, que .. cria ajunta de conciliação 
e julgamento de Cotia, no Estado de São Paulo, e deter~ 
mimt outras providências". Relator: Senador Fernando 
Henrique Cardoso. Parecer concluindo por audiência 
prévia da CCJ. Aprovado, por unanimidade. 2. Projeto 
de Lei da Câmara n"' 245, de 1983, que .. acrescenta dis~ 
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positivo <1 Lei n"' 3.807, de 26 agosto de 1960- Lei Orgâ
nica da Pre_vidência Social" Relator: Senador Fernando 
Henrique CardosOJ. Parecer favorável. Aprovado, por 
unanimidade. 3. Projeto de Lei da Câmara n"' 014, de 
1984, que "introduz modificação na CLT, aprovada pelo 
Decreto-lei n~' 5.452, de l~' de maio de 1943, para o fim de 
assegurar estabilidade provisória à mulher trab::~lhadora 
que contrair núpcias", Relator: Senador Jorge Kalume. 
Purecer contrário, Aprovado, por unanimidade. 4. Pro
jeto de Lei da Câmara n9 146, de !982, que "altera are
dução do art. 72 da CLT, aprovada pelo De_creto-Jei n"' 
5.452, de 1 ~ de maio de 1943". Relator: Senador José Ig
nácio Ferreira. Parecer contrário. Aprovado, por unani
midade. 5. Projeto de Lei da Câmara n~' 074, de I 984, que 
"dispõe sobre o aproveitamento do pessoal da Delfin 
Rio SJA Crédito Imobiliário, no E.~tado _do Rio de Ja
neiro, e da Delfin S/ A Crédito Imobiliário, no Estado de 
São Paulo, e dá outras providências". Relator: Senador 
Jorge Kalume. Parecer favorável, na forma-do Substitu
tivo que apresenta, Aprovado. por unanimidade. 6. Pro
jeto de Lei da Câm<~ru n9 025, de 1984, que "altera a re
dução do caput do artigo 33 da Lei nl' 3.087, de 26 de 
agosto d~ 1960 - Lei Orgânica da Previdência Social, 
para estender o direito à percepção do auxílio-natalidade 
às mães- carentes, não seguradas da entidade". Relator: 
Senador Jutahy Magalhães. P.qrecer contrário. Aprova
do, por unanimidade. 7. Projeto de Lei na Câmara n~' 

033, de 1984, que "revigora, por ISO (cento e oitenta) 
dias dispositivo do Decreto-lei n~' 194, de 24 de fevereiro 
de 1967, que dispõe sobre a aplicação da legislação sobre 
o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço às entidades 
de fíns fiiantrópicos". Relator: Senador Jutahy Maga
lhães. Parecer favorável. Aprovado, por unanímidade. 
Pauta extra- Projeto de Lei da Câmara n" Oi6,~de 1984, 
que "introduz alterações no parágrafo único do artigo 4~> 
da CLT:, aprovada pelo Decreto-lei n" 5.452, de 1"' de 
mai_o de 1943''. relator; Senador Albano Franco. Parecer 
contrário .. Aprovado, por unanimidade. O Senhor Presi
dente, agradecendo o comparecimento dos Senhores Se
nadores e nada mais havendo ::1 tratar, declara encerrado 
os trabalhos, lavrando eu, Luis Cláudio de Brito, Assis
tente da Comíssào, a presente Ata que, lida e aprovada, 
será assinada por Sua Excelência. -Jutahy Magalhães. 

COMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO CIVIL 
s~ Reunião, realizada em 13 de Junho de 1984. 

Ãs onze horas do dia treze de junho de mil novecentos 
e oítent::~ e quatro, na Sala de Reuníões da Comissão. na 
Ala Senador Alexandre Costa, sob a Presidência do Se~ 
nhor Senador Fábio Lucena e com a presença dos Se
nhores senadore Jorge Kalume, Passos Pôrto e Alfredo 
Campos, reúne-se a Comissão de Serviço Público_ Civil. 
Deixam de comparecer, por motivo justificado, o Senho
res Senadores Martins Filho, Gaivão Modesto e Carlos 
Alberto. Havendo número regimental, o Senhor Presi
dente declara abertos os trab<ilhos dispensando a leitura 
da Ata da reunião anterior, que é dada como aprovada. 
Al!.cguir, a Presidência informa que a presente reunião 
destina-se à apreciação do Projeto de Lei _ _do Senado n~' 
086, de 1984, que "renova, até 31 de dezembro de 1985, o 
prazo de validade do Concurso de Fisc::~l de Tributos Fe
derais, que mencion::~". Para proferir o parecer sobre a 
matéria, a _P_resLdência concede a palavra ao Senhor Se
nador Passos Pórto que lê o seu parecer concluindo favo~ 
ravelmente ao projeto. Não havendo discussão sobre a 
matéria, a Presidência coloca em votação. A Comissão, 
por unanimidade de seus membros presente:s, aprova o 
parecer do Relator. Agradecendo o comparecimento dos 
Senhores Senadores e nada mais havendo a tratar o Se
nhor Prcsídente declara encerrado os trabalhos, lavran-
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do eu, Luiz Cláudio de Brito, Assistente da Comissão, a 
pre:>ente Atõ.l que, lida e aprovada, será assinada por Sua 
Ex_~eJencia_ Fábio Lucena. 

COMISSÃO DE MUNICIPIOS 
4~ Reunião (ordinária), realizada em 

14 de junho de 1984. 

As onze horas do dia catorze de junho de mil novecen
tos_eoitentae quatro, n<J Sala da Comissão, na Ala Sena
dor Alexandre Costa, sob a presidência do Senhor Sena
dor Pa.-;sos Pôrto, Presidente, reúne-se a Comissão de 
Municipios, com a presença dos Senhores Senadores 
Gaivão Modesto, Marcelo Miranda, João Lúcio, Odacfr 
Soares, Almir Pinto, José lgnácio .ferreira, Jorge Kalu
me e -Be[Jedito Ferreira. 

Deixum de comparecer, por motivos justificado, os se
nhores Senadores Juúhy Magalhães, Benedito Canellas, 
João Lobo, Carlos Alberto, Jorge Bornhausen, Mário 
Maiu, Alfredo Cumpos, Ene<1s Fari<1 e Nelson Carneiro. 

Havendo número regimental, o Senhor Presidente de
clara abertos _os trabalhos e dispensa a leitura da Ata da 
Reunião anterior, que é dada como aprovada. 

A seguir, passa-se à apreciação das matérias constan
tes d<J pauta e são rel::~tados os Projetas de Resolução da 
Comissão de Economia, às seguintes Mensagens Presi
denciais: l) Mensagem n" 034, de 1984 do Senhor Presi
dente da República, submetendo à aprovação do Senado 
Federal, proposta do Senhor Ministro da Fazenda, para 
que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Monte 
Alto (SP) a contratar operação de crédito no valor de 
Cr$ I 15.036.734,81 (cento e quinze milhões, trinta e seis 
mil, setecentos e trint::~ e quatro cruzeiros e oitenta e um 
cent<Jvos).-Relator Senador Benedito Ferreira. Parecer: 
favorável. Aprovado por unanimidade. 2) Mensagem 
n~>050, de 1984, do Senhor Presidente da República, sub
metendo ü aprovação do Senado Federal, proposta do 
Sr. Ministro da Fazenda, para que seja autorizada aPre~ 
feitura Municipal de Vitória (ES) a contratar operação 
de crédito no valor de Cri 1.138.512.500,00 (um bilhão, 
cento e trinta e oito milhões, quinhentos e doze mil e qui
nhentos cruzeiros}. Relator; Senador José Ignácio Fer~ 
reira. Parecer: favorável. Aprovado por unanimidade. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, la
vrando eu, Francisco _Gonçalves Pereira, Assistente da 
Comissão, a presente Ata que, lid::~ e aprovada, será assi
nada pelo Senhor Presidente. 

COMISSÃO DE REDAÇÃO 
:26' Reunião (Extraordinária), realizada 

em 7 de junho de 1984 

Ãs oilze hor<:~s do dia seis do mês de maio do ano de 
mil novecentos e oitenta e quatro, reúne-se a Comissão 
de Redação sob a Presidência do Senhor Senador Passos 
Põrto, Vice-Presidente, presentes os Senhores Senadores 
Jorge Kulume e José Uns. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Se
nhores Senadores João Lobo, Presidente, Alberto Silva, 
Sald<~nha Derzi e Claudionor Roriz. 

t lida e aprovada a Ata da Reúnião anterior. 
A Comissão uprov:o~ parecer em que o Senhor Senador 

Jorge KaJume apresenta a redação do vencido, para o 
turno suplementar do Projeto de Lei do Senado n<' 
258/83, que altera a estrutura da Categoria funcional de 
Enfenneiro, do Grupo Outras Atividades de Nível Supe~ 
rior, e dá outras providências. 

Nada mais havendo a tratar, dá-se por encerrada a 
reúniào, 1<Jvrando eu, Maria Carmem C. Souza, Assis
tente ad hoc a presente ata que, uma vez aprovada, serâ 
assinada pelo Senhor Presidente. - Passos Pôrto. 
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ANO XXXIX- N• 072 

I -ATA DA 97• SESSÃO, EM 20 DE JUNHO 
DE 1984 

l.l- ABERTURA 

1.2-EXPEDIENTE 

1.2.1- Mensagens do Senhor Presidente da Re
pública 

-Nos 103, 104 e 105784 (nOS 194, 195 e 196/84, na 
origem), restituindo autógrafos de projetas de lei san
cionados. 

1.2.2 - Leitura de projeto 
:_ Projeto de Lei do Senado n"' J 05/84, de autoria do 
Sr. Senador Nelson Carneiro, que introduz modifi
cações na Consolidação das Leis do Trabalho, de 
modo a tornar expresso que o pagamento por horas 
extras e por gratificaÇões tacitamente ajUstadas inte
gram o salário, desde que habituais. 

1.2.3 - Discursos do Expediente 

SENADOR HUMBERTO LUCENA, como Uder 
- Nota assinada pelos Governadores da Oposição, 
reunidos ontem em São Paulo, a respeito do momen
to político nacional. 

SENADOR ROBERTO SATURNINO, como 
Líder - Negociação da dívida externa brasileira. 

SENADOR VIRG[L/0 TÁVORA, como Líder
Esclarecimentos relativos aos financiamentos da Re
gião nordestina feitos à ltaipu Binã.Cionãl, a prop~si
to de discurso do Sr. Fábio Lucena sobre o assunto. 

SENADOR HELVIDIO NUNES- Oficio dirigi
do pela Associação Comerciai do Estado do Pia ui ao 
presidente do Banco do Brasil, solicitando o restabe
lecimento dos índices de aplicação que vinham sendo 
feitos pelo Banco naquele Estado. 

SENADOR LUJZ CAVALCANTE- Requeri
mento aprovado pela Câmara Municipal de Maceió
AL, de voto de ao Dr. Aureliano Chaves. 

República Federativa do Brasil 
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SENADO FEDERAL 
SUMÁRIO 

SENADOR ITAMAR FRANCO- Defesa da bre
vidade da inclusão em Ordem do Dia, do Projeto de 
Lei do Senado n9 36j84, de autoria de S. Ex•, que 
isenta do pagamento do Imposto de Circulação de 
Mercadorias, a comercialização de leite in natura. 

1.2.4 - Comunicação da Presidência 
Convocação de sessão extraordinária a realizar-se 

hoje, às 18 horas e 30 minutos, coiú OrâCm Q.o Dia 
que designa. -

1.2.5 - Leitura de projetos 

- Projeto de Lei do Senado n'i' 106/84, de autoria 
do Sr. Senador Humberto Lucena, que autoriza a ad
missão pela CaiXa Econômica Federal dos emprega
dos das sociedades de crédito imobiliário e das insti
tuições financeiras privadas em situação de liqui
dação extrajudicial decretada pelo Banco Central do 
Brasil. 

-Projeto de Lei do Senado n9107 /84, de autoria 
do Sr. Senador Gastão Mílller, que proíbe ao BNH e 
quaisquer outras entidades financeiras vinculadas ao 
Sistema FinanCeirO de Habitação o fornecimento de 
informações sobre mutuários em dêbito. 

1.3-0RDEM DO DIA 

-Mensagem n9 68/84 (n'i' 107 j84, na origem), 
pela qual o Senhor Presidente da República solicita 
autorização do Senado Federal para que o Governo 

-qo Estado do Espírito Santo pOssa contratar ope
ra~ão de crédito de Cr$ 2.948.745.000,00. Aprovada 
nos termos do Projeto de Resolução n'i' 36/84, cipós 
pareceres das comissões competentes. A Comissão de 
Redação. 

- Redação final do Pr9jeto de Resolução n~' 

36/84, em re&fnie de urgência. Aprovada, à promul
gação. 

-Mensagem nl' 72/84 (n" 111/84, na origem), 
pela qual o Senhor Presidente da República solicita 
autorização do Senado para que Õ Depal-tamento de 

Águas e En ergía Elêtrica de São Paulo - DA>EE, 
possa realizar operação de crêdito no valor de CrS 
10.000.000.000,00, para os fins que especifica. Apro
vada, nos termos do Projeto de Resolução n9 37 j84, 
após pareceres das comissões competentes, tendo 
usado da palavra na discussão da matéria o Sr. Ita
mar Franco. A Comissão de Redação. 

- Redação final do Projeto de Resolução n~' 

37/84, em regime de urgência. Aprovada, à promul
gação. 

- Projeto de Lei da Câmara n" 5/81 (nt 3.035/80, 
na Casa de origem) alterando o art. l'~' da Lei n' 
6.226, de 14 de julho de 1975, que dispõe sobre a con
tagem reciproca de tempo de Serviço Público Federal 
e de atividade priv,ada, para efeito de aposentadoria, 
e dá outras proVIdênciaS-; VOtação adiada por falta de 
quorum. 

-Projeto de Lei da Câmara nl' 10/81 (n' 
1.529/79, na Casa de origem) que dispõe sobre a apo~ 
sentadoria, com proventos integrais, dos ex
combatentes segurados da Previdência Social. Vo
tação adiada por falta de quorum. 

--Projeto de Lei da Câmara n'~' 44/81 (n'~' 587 j79, 
na Casa de origem), que veda aos veículos de comu .. 
nicação de massa (rádio, televisão, cinema, jornais1 

revistas, cartazes, anuários ou qualquer outro tipo dê 
publicação) aceitar a autorização ou a veiculação de 
anúncios e de comerciais que não sejam negociados, 
produzidos, criados, fjlmados, gravados, copiados- -
imagem e som - por profissionais e empresas brasi
leiras. Votação adiada por falta de quorum. 

- ?r_ojeto de Lei -da Câmara n" 53/77 (n~' 227/75, 
na casa de origem) que dispõe sobre condições a ob
servar na renovação de contratos de atletas profissio
nais, e dá outras providências. Votação adiada por 
falta de quorum. 

--:-_Projeto __ d~ Lei da Câmara n'i' 65/79 (n'i' 
4.257/77;-na cãsa de origem) que autoriza a alie-
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nação de ii~óveis residenciais da Rede Ferroviâria 
Federal a seus ocupantes. Votação adiada por falta de 
quorum. 

-Requerimento n9 784/83, de autoria do Sr. Se
nador Henrique Santillo, solicitando, a criação de 
uma comissão especial mista, c-omposta de li sena
dores e ll deputados, para, no prazo de 120 dias, 
com a colaboração das entidades mais representati
vas da so_ciedade civil, discutir e_ apresentar soluções 
para a crise econômico~fiiúmceir-ã do País. Votação 
adiada por falta de quorum. 

-Requerimento n~' 104/84, dos Senadores Nelson 
CarneirO -e -Humberto Lucena, solicitando urgência 
para o Projeto de Lei do Senado n~' 290/83, de auto~ 
ria do Senador Nelson Carneiro, que revoga a Lei n~> 
7.138, de 7 de novembro de 1983. Votaçio adiada por 
falta de quorum. 

-Requerimento n~' 840/83, de autoria do Sena
dor Humberto Lucena, propondo a inserção em Ata, 
de um voto de aplauso aos termos da Carta com que 
o ex-Ministro Hélio Beltrão se demitiu, e um voto de 
louvor pela sua eficiente gestão nos Ministêrios da 
Previdência e Assistência Social e Extraordinário 
para Desburocratização. Votação adiada por falta de 
quorum. 

-Projeto de Lei da Càmara n~- 79]79 (nl' 
LSll/75, na Casa de origem) que acrescenta pará~ 
grafo ao art. 5~' da Lei n~> 3.807, de 26 de agosto de 
1960, que dispõe sobre a Lç_i_O_rgânica da Previdência 
Social, alterada pela Lei n~' 5.890, de 8 de junho de 
1973. (Apreciação preliminar da juridicidade.) Vo
taçio adiada por falta de quorum~ 

-Projeto de Lei do Senado n~' 145/81, de autoria 
do Senador Nelson Carneiro, que atribui às Secreta
rias de Agricultura dos Estados, dos Territórios e do 
Distrito Federal a compet~ncia exclusiva para fixar 
as quotas de farelo de trigo cabentes a cada produtor 
rural. Votaçio adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Lei do Senado pi' 76/83, que acres
(.;Cflta dispositiVO à Lei n~' 5.107, de 13 de setembro de 
1966, visando restabelecer o privilégio da indeni-
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zação dobrada ao trabalhador que conta mais de lO_ 
anos de serviço e ê despedido sem ji.tsta causa. Vo
tação adiada por falta de quorum. 

1.4- DISCURSOS APÓS A ORDEM DO DIA 

SENADOR MARCELO MIRANDA - Proble
mas que atingem a agropecuária brasileira. 

SENADOR ALBERTO SILVA- Problemas que 
as populações dos grandes centros irão" enfrentar, 
com o próximo aumento dos preços dos combustí
veis. 

SENADOR NELSON CARNEIRO- Apelo às 
autoridades da SEPLAN, em favor de medidas que 
viabilizem o reinicio das atividades da indústria 
Nova América, sediada no Estado do Rio de Janeiro. 

SENADOR LOURIVAL BAPTISTA- RelatóriO 
das ativídades desenvolvidas pela TELERGIPE no 
ano de 1983. 

SENADOR HENRIQUE SANTILLO- Home· 
nagem de pesar pelo falecimento do escritor João 
Bênnio. Telex enviado por S. Ex' ao Senhor Presi
dente da República, em favor da continuação das 
obras de construção das eclusas de Tucurul e de San
ta r sabei, respectivamente, nos rios Tocantins e Ara
guaia. 

SENADOR GASTÃO MULLER- Documento 
elaborado pelo Conselho de Reitores das Urüversida
des Brasileiras, a respeito da situação em que se en
contram os estabelecimentos de ensino superior do 
País. 

SENADOR MARCO MACIEL - Presença do 
Brasil na OEA. 

1.5- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA 
DA PRÓXIMA SESSÃO. ENCERRAMENTO. 

2- ATA DA 98• SESSÃO, EM 20 DE JUNHO 
DE 1984 

2.1- ABERTURA 

2.2- EXPEDIENTE 

2.2.1- Requerimento 

- N9 122/84, de urgência, para o Projeto de Lei 
do Senado n~' I0/84-DF, que dispõe sobre a progres
são funcional a que se refere a Lei n~ 5.920, de 19 de 
setembro de 1973. 

2.2.2- Apreciação de matérias 

- Redações finais dos Projetas de Resolução n~'s 

20 e·21, de r9"84. Aprovadas, nos termos dos Requeri
men_tos n~'s 1~3 e 124, de 1984. Ã promu(gação. 

2.3-0RDEM DO DIA 

- Projeto de Decreto Legislativo n~ 26/83 (n~ 

16(83, na Câmara dos Deputados), qJJeaprova o tex
to da Resolução nl' A.411 (XO, aprovado pela As· 
sembléia da Organizaçã·a Marítima Internacional -
IMO, em 15 de novembro de 1979, que instituíu 
emenda à Convenção Internacional sobre linhas de 
carga de 1966: Aprovado. Ã Comissão_ de RedaçãoL 

-Projeto de Decreto Legislativo n<:> 36/83 (n<:> 
26/83, na Câmara dos Deputados), que aprova o tex.
t~ do Acordo sobre Cooperação Econômica e IndUS· 
trial entre o Governo_ da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República Italiana, celebrado 
em Roma, a 18 de outubro de 1982. Aprovado. Ã Co
missão de Redação. 

2.4- MATÉRIAS APRECIADAS APÓS A OR· 
DEM DO DIA 

- Pr.ÕjeÍÓ de Lei do Senado n'~ 10/84-DF, em regi
me de urgência. Aprovado, após pareceres das comis
'iÕes competentes. A Comissão de Redação. 

- Redação final do Projeto de Lei do Senado n~' 
10/84-DF, em regime ae urgência. Aprovada. Ã 
sanção. 

2.5- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA 
[)A PRÓXIMA SESSÃO. ENCERRAMENTO 

3- DISCURSOS PRONUNCIADOS EM SES
SOES ANTERIORES 

-Do Sr. Senador Jaison Barreto, proferido na 
sessão de 7·_6-84. 
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- Do. Sr. Senador Alinir Pinto, proferido-na ses
são de 18-6-84. 

-Do Sr. Senador Henriq~ Santillo, proferido na 
sessão de 19·6--84. 

-Do Sr. Senador Aimir Pinto, proferido na ses
são de 19-6-84. 

4- COMISSXO MISTA DE ORÇAMENTo 

- Ata de reunião da Comissão Mista. 

- Nonnas e Instruções sobre os trabalhos da Co-
missão no corrente ano. 

-Portarias n% l a 3/84, do Sr. Presidente. 

5-ATA DE COMISSÃO 

6-MESA DIRETORA 
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7- UDERES E VICE-UDERES DE PARTI
DOS 

8-COMPOSiçAO DAS COMISSOES PER
MANENTES 

Ata da 97• Sessão;.em 20 de junho de 1984 
2' Sessão Legislativa Ordinária,da 47' Legislatura 

Presidência dos Srs. Moacyr Dalla e Almir Pinto 

ÂS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRE
SENTES OS SRS. SENADORES: 

Jorge Kalume - Mátio Maia - Fábio Lucena -
Raimundo Parente - Aloysio Chaves - H~lio Gueiros 
-- Alberto Silva - Helvídio Nunes - José Lins -
Virgílio Távora- Càflos Alberto- Humberto Lucena 
- Marcondes Gadclha - Aderbal Jurema - Cid Sam
paio - Luiz Cavalcante-- Lourival Baptista - Passos 
Pôrto - Lomanto Júnior - Luiz Viana - José lgnácio 
Ferreira- Moacyr Dalla- Nelson Carneiro- Rober
to Saturnino - Itamar Franco - Severo Gomes -
Henrique Santillo -Gastão MUller- José Fragelli -
Marcelo Miranda- Affonso Camargo- Lenoir Var
gas -·Carlos Chiarelli - Pedro Simon - Octávio Car
doso. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - A lista de 
presença acusa o comparecimento de 35 Srs. Senadores. 
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos~ 
O Sr. )9-Secretário procederá à leitura do Expediente, 

t lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

MENSAGEM DO PRESIDENTE DA REPÚBliCA 

Bestilldndo aut6grafos de Projetoo de Lel..,..._doo: 
N•l0~/84 (n• 194/84, na origem), de 19 de junho do 

corrente ano, referente ao Projeto de Lei n~ 2/84-CN, 
que: autoriza o Poder Executivo a abrir, ao Ministério da 
Educação e Cultura, crêdito especial até o limíte de: Cr$ 
3.816.400.000,00 (três bílhõ.es, oitocentos e dezesseis mi
lhões e quatrocentos mil cruzeiros) para o fim que espe-
cifica. · 

(Projeto que se transformou na Lei n9 7 .198, de 19 de 
junho de 1984.) 

N• 104/84 (n• 195(84, na origem), de 19 de junho do 
corrente ano, referente ao Projeto de Lei n9 3 /84-CN, 
que autoriza o Poder Executivo a abrir, ao Ministério da 
Saúde, crédito especial até o limite de Cr$ 
1.358.678.000,00 (um bilhão, trezentos e cinqUenta e oito 
milhões, seiscentos e oitenta e sete mil cruzeiros) par~:~ o 
fim que especifica. 

(Projeto que se transformou na Lei n~ 7.199, de 19 de 
junho de 1984.) -

N• 105(84 (n• 196(84, na origem), de 19 de junho do 
corrente ano, referente ao Projeto de Lei n9 4/84-ÇN, 
que acresce os efetivos da F'orça Aérea Brasileira em 
tempo de paz. 

(Projeto que: se transformou na Lei n9 7 .200, de 19 de 
junho de 1984.) 

O SR. PRE51DENTE (Moacyr Dalla) --0 Expedien
te lidO vãi à J)Ublicaçlo. 

Sobre a mesa, projeto de lei que vai ser lido pelo Sr. 19. 
Sc:cretãrio. 

~ lido o seguinte. 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• !05, DE 1984 

lofroduz modlll<açks •• Collsollcl1çio du Leis 
do Tnhalbo, de DIOdo a toi'IW' expr~ que o .,-ga. 
meato por horas ~as e por gratiflcaç4Ses tacitamen
te ~du Integrem o salúlo, desde 1111• hlbltuls. 

O Co.rigre"sSo Nacional decreta: 
Art. 19 O art. 457 da Coilsolídação das Leis do Tra

balho, acrescido de um parágrafo sob n~ 49, passa a vigo
rar com as seguintes modificações: 

.. Art. ,457. , ....•.•. -.-.- . .-...-.-.-.-.--.- ••.... ~-..•... 
§ 19 Integram o salário não só a importância fixa 

estipulada, como também as comissões, percenta
gens, diárias para viagens e abonos pagos pelo em
pregador. 

.. ~.· >. -~--------··· ~"' .-~ .•..•• Ç, •••••••• ·-· ••••• ·-· 

§ 4~ Integram ainda o salário a remuneração por 
horas extras e as gratificações expressas ou tacita
mente ajustadas, desde que pagas com habitualida
de, assim entendido o pagamento por lapso de tem
-po SuPerior a dois anos." 

Art. 2~ Esta Lei entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 3'1' Revogam-se as disposições em contrário. 

JustiDcoçio 

Cuida o presente projeto de alterar a redação do art. 
457, CLT, inclusive acrescentando-lhe um parágrafo sob 
n'~' 41', para a finalidade especifica de determinar a incor
poração ao salãrio da remuneração por horas extras e 
das gratificações (mesmo as ta~tam~nte ajustadas). d~
dc que pagas com habituaUdãde superior a dois anos. 

Na verdad~ a questão já se acha dirimidS: najurispru
dênc!ia 'dos tribunais trabalhistas do País, mas o fato de 
não ·constar expressamente da lei tem propiciado a repe
tição de incontâveis reclamações judiciais a respeito. 

Vejam-se dentre outras, as decisões a seguir reproduzi
das: 

.. Gratificação, Concedida por lapso razoável de 
tempo, integra-se ao areamento doméstico, não 

mais podendo ser suprimida. Ac. TRT 1'- Região.-
3• Turma (Processo RO 2.328)." 

"Horas extras e gratificações percebidas ao longo 
dos anos incorporam-se ao salário obreiro, não 
mais podendo ser suprimidas. Ac. TRT I'- Região. 
- 3• Turma- (Processo RO 7.493/79), Relator Jo
sé Levy e Silva, proferido em 24-9-80." 

.. A gratificação ajustada, tácita ou expressamen
te, é salário e, como tal incorpora-se ao cômputo da 
natalina. Acórdão TST- (Processo RR 02539/76), 
Relator Ministro Coqueijo Costa." 

.. Gratificação semestral habitual .. que se torna 
cmuratuaf, incorpora-se ao salário para efeito do 
pagamento da natalina. Acórdão TST (Processo 
RR 05022/75), -Relator Ministro Coqueijo Costa.•• 

"Os prêmios têm regime jurídico semelhante ao 
das gratificações (Gerard Lyon Cahen) e se incorpo
ram aos salários por serem um adicional convcncio.
nado de modo expresso ou tácito, dada a sua habi
tualidade (Victor Nunes Leal). Acórdão TST (Pro
cesso ~R 0~279 /7_7), Relator Coqueijo Costa." 

"Coniprovada a habitualidade do pagamento da 
gratificação semestral do bancário, a mesma 
incorpora-se ao salário e não mais pode ser suprimi
da sob alegação de ter sido concedida por mero a'o 
de liberalidade .. Acórdão TST (Processo RR 
01439/77}, ~Relator Ministro Al~es de Almeida." 

"Gratificação de férias: incporporda ao salário ... 
Gratificação de férias e .de farmácia: em face de s~a 
habitualidade, periodicidade e uniformidade, estão 

--inclusas na expectativa de ganho do trabalho c, as
sim, devem integrar o salárÍo, na razão de um duo
dêcimo por mês, para cômputo do décimo terceiro 
salârio." Acordão. TST (Processo RR 02348/77) 
Relator Ministro Orlando Coutinho:' 

..Horas extras prestadas a longos ;tnos têm o seu 
valor incorporado ao salário para o cálculo das gra
tificações semestrais. Acórdão TST (Processo 
03255/77) Relator Ministro Hildebrando Bisaglia." 

Sala das Sessões, 20 de junho de 1984.- Nelsoa C..... 
nolro. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

DECRETO-LEI N' 5.452, 
DE I• DE MAIO DE 1943 

Coasolldaçio du Leis do Trabllbo 
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CAPITULO II 
Da Remuneraçio 

Art. 457. Compreendem~se na remuneração do em
p,regado, para todos os efeitos legais, além do salário de
vido e pago diretamente pelo empregador, como contra
prestação do serviço, as gorjetas que receber. 

§ 19 Integram o salário, não só a importância fixa ·es
,tipulada, como também as comissões, percentagens, gra
tificil.ções ajustadas, diárias para viagem e abonos pagos 
pelo empregador. 

-V, Súmutas TST ns. 78, 79, 84, 91 e 101. 

§ 29 Não se incluem nos salários as ajudas de custo, 
assim como as diárias para viagem que não excedam de 
cinqüenta por cento do salário percebido pelo emprega
do. 

- Redação do caput e dos §§ 19 e 29 dada pela Lei n9-
1.999, de I de outubro de 1953 (D.O. 7-10-1953). 

-V. Súmula TST n9 101. 

§ 39 Considera-se gorjeta não só a imp-Ortãn.Ciã. es
pontaneamente dada pelo cliente ao empregado, como 
também aquela _que for cobrada pela empresa ao cliente, 
como adicional nas contas, a qualquer título, e destinada 
à distribuição aos .empregados. 

(Às Comissões de ConsiitUtcãO e "JuStiÇa,-de Legis
lação Social e de Finanças.) 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - O projeto 
lido será publicado e remetido às CQmiSsões competen
tes. 

O SR. PRESIDENTE {Moacyr Dalla)- Há oradores 
in.scritos. Concedo a palavra ao nobre Senador Humber
tO Lucena, eminente Uder da PMDB_. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB- PB. Pro
nufi.cia o seguhlte discurso.)- Sr~ Presiden_t~ e_S_r_s. Sena
Porés: os Governadores da Oposição, reunidos ontem, 
·na capital paulista, durante algumas horas, emitiram se
guinte documentos: 

DECLARAÇÃO DOS GOVERl'Ü\DQ.RES. 

Os Goverria:dores do PMDB e do PDT, reunidos 
em São Paulo, para o exame conjunto da situação 
nacional, deliberaram: 

II--Reafirmar a importância histórica das 
eleições diretas para Presidente da República e em
penhar todos os esforços no plano parlamentar e 
popular, pela aprovação da Emenda_Çonsti_tJ,J.çional 
que devolva ao povo brasileiro o direito d~ escolhe( 
;seu Presidente. 
· II- Para essa aprovação, consideram de impor
tância decisiva a apresentação de um candidato úni
co das forças democrâticas, que ofereça aõ Pãís a se• 
gurança de uma transiçã,o pacífiCa e -a- execução de 
um programa de mudança fundamentais que a 
Nação exige. 

III -Propor à sociedade civil, aos partidos de 
oposição e às demais correntes democráticas du País 
que promovam já o lançamento de seu candidato ú
nico às eleições diretas para Presidente da Repúbli
ca, comprometido com o programa básiCo. 

IV- Sugerir oS seguintes Pontcis para o pi"ogra:. 
ma básico~ que te-rá Como pres-supostos a moralida
de da administração_e_ austeridade nos negócios do 
Estado: 

l. Eleições diretas jã e poderes constituintes ao 
Congresso a ser eleito em 1986. 
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2. Novo tratamento da dívida externa, de modo 
a permitir a reativação da economia e o fim da re
cessão. 

3. Fortalecimento do mercado interno e pro
grama de emergência contra a fome e o desemprego. 

4. Autonomia sindical e fim da política de 
achatamento de salários. 

5. Reforma tributária que fortaleça financeira
mente os Estados e Municípios, com a União assu
mindo e viabilizan.do o resgate de suas dívidas. 

6. Acesso à terra, apoio à produç~o a_grope
cuária e melhoria das condições de vida_ das popu
lações rurais. 

V. Caminhar-Unidos em torno de seu candidato 
único ãtê aS -eleições diretas. 

São Paulo, 19 de junho de 1984.- Acre Nabor 
Júnior -·Amazonas_- GilbertO Mestrlnho ':':""
Espírito Santo - Gerson Camata - GOiás - lris 
Rezende- Mato Grosso do SU.t--=--_wilson MartiQs 
- Minas Gerais- Tancredo Neves- Pará- Jar
der Barbalho- Paraná- José Rh:ba- Rio de Ja
neiro - Leonel Brizola - São Paulo - Franco 
Montoro. 

Como se vê, os Governadores da Oposição ficaram ri
-gm:psamente dentro das linhas mestras dos seus respecti
.Yos·programas partidários, que pr~vêem, como pedras 
basilares para a redemocratizaçào do País, o restabeleci
inento imediato das eleições diretas pafa- Presidente da 
República e a convocação de uma Assembléia Nacional 
Constituinte em 1986; para poderm.os recompor a ordem 
jurídica nacional em torno de um novo pacto social que 
possa refletir os verdadeiros anseios populares no campo 
institucional, no campo econômico·financeira, no cam· 
po social e no campo cultural. 

Neste sentido, ê o comportamento dos partidos de 
oposição neste ínstante histórico que atravessamos nO 
CongressO Nacional. 

Temos mantido vários entendimentos entre os presi
dentes, e as:·lideranças do PMDB, do PDT e do PT e do 
Grupo Pró-Diretas do PDS que tanto nos ajudou na vo
tação da Emenda Dante de Oliveira, infelizmente rejeita
da pelo Congresso Nacional, no sentido de esgotarmos 
todos os instrumentos regimentais a nossa disposição, 
por ocasião da próxima apreciação pdo Congresso Na
cional da propo-sta do Senhor Presidente da República, 
para pO-ssibilitar o reexame pelo Congresso Nacional, em 
primeiro plano, da restauração das eleições diretas, já 
agora na sucessão do Presidente João Figueiredo. No 
nosso entendimento, esse é o grande obj_etivo da socieda
de brasileira que não só se mobilizou antes da apreciaçãQ 
pelo Congresso da Emenda Dante de Oliveira, como 
continua atentar aos acontecimentos e fiel a sua aspi
ração maior que é a de conseguir do Congresso Nacional 
esse direito sagrado de escolher nas urnas o futuro Chefe 
da Nação. 

Somente assim, através dessa grande alteração no tex
to constitucional, que seria mais um passo marcante no 
processo de redemocratização do País, ê que teríamos 
condições, como temos dito e repetido nesta Casa, de 
operar n·o Brasil as grandes mudanças no plano institu
cional, no p!ano econôriüco-financeiro, no plan.o social e 
no campo cultura. Do contrário continuaremos no imo
hillSlnO- tOiãf; OPaís entregue~à- cercã de 20 pessoas que 
há vinte anos governam a Nação sem que possamos ter a 
mínima condição de transformar o que quer que ~ja. ~ 
evidente, e ninguém a esta altura pode constestar, o ab- · 
soluto fracasso .da atua1 política etonômíco-fmanceira 
do Governo, que Ú:vou o País a patamareS nunCa visiOs 

- -de inflação e'ao endividarnente externo e interno crescen~ 
tes, que até agora, ape,sar de todos os métodos utilizados 
pelos atuais gestores da pOlítica econ-ômicá, não foram 
sequer controlados. 

__ Neste momento, com a tomada de posição de alguns 
países da AmériCa Latina e agora, em termos de grupo a 
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que se juntou o Brasil por via diplomática, coméça a se 
ensaiar alguma mudança numa tentativa de rcnego
ciaçãõ, em outros termos, do endividamento externo. 
TemOs aí, a declaração qlie foi assin.ada em conjunto pe
los Presidentes do Brasil, Argentina, México, Venezuela, 
Colômbía e Equador e proximamente teremos uma reu
nião dos chanceleres desses países, que serâ da mais alta 
importância, para que possamos formalizar melhor o 
nosso protesto contra as constantes altas dos juros nO 
mercado financeirp internacional, que agravam conside
raveln1ente o problema do serviço de nossa dívida exter
na, de tal moqo que toda a ~n.omia que possamos fazer 
anualmente, de divisas, não dá s~quer para pagá-lo. 

Mas, Sr. Presidente, Srs. Senadores, só um governo 
.-- c_Onl 'respaldo popular, só um governo eleito diretamente 

nas urnas poderia realmente, como está acontecendo, in
·clusive, na Argentina, ter autoridade maior para falar 
aos organismos internacionais, inclusive ao Fundo ~o
netário Intema<;;ional, procurando, sc:m perda de tempo, 
no mínimo a revisãO desses acordos que foram feitos c 
que estão levando internamente os países do Terceiro 
Mundo, particularmente os da América Latina, como o 
Brasil, a uma situação de verdadeiro desespero, por que 
não dizer, atê de prê-convulsão so.cial, com a asfiXia em 
que se encontram os assalariados diante dessa po\{tica 
salarial que nos foi imposta d,e fora para dentro do País e 
que, ao invés de fazer com que baixassem os índices de 
inflação, tem contribuído para a perda do poder aquisitj.. 
vo do povo brasileiro e, por via de conseqüência, para o 
retraimento do mercado interno, aumentando considera..
velmente o processo recessivo de nossa economia. 

Com estas considerações, Sr. Presidente, Srs. Senado
res, quero deixar aqui registrada, portanto, mais uma 
vez, a posíção íntransigente do Partido do Movimento 
Democrático Brasileiro e, creio, de todos os partidos de 
oposição que nos acompanham nesta luta pelo restabele· 
cimento das eleições díretas para Presidente da Repübli~ 
ca e pela convocação de uma Assemblêia Nacional 
Constituinte. 

Salientamos, para terminar estas palavras, que se faz· 
Il)Íster, como aludem os Srs. Governadores da Oposição, 
a união de todos os segmentos da oposição brasileira em 
tOmo de um candidato único, que possa representar real
mente os anseios populares em torno de um programa 
_mínimo, cujo postulados básicos estão enunciados na de~ 
claração que ·acabei de ler. 

Era o que eu tinha a dizer. (Muito bem! Palmas.) 

O Sr. Vfr&fllo Távora- Sr. Presidente, peço a palavra 
corno Líder. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Informo a 
V. Ex• que jâ se inscreveu como Líder anteriormente o 
nobre Senador Rob.erto Saturníno. Em seguida, V. Ex• 
terá a palavra. 

O Sr. Virgílio Távora - Pois não. 

O SR. PRESIDENTE· (Moacyr Dalla)- Concedo a 
palavra ao nobre Seitador Roberto Saturntno. Como 
Líder. · . 

O SR. ROBERTO SATURNINO (PDT- RJ. C'<lmp 
Líder, pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Ptesidewl)
te, "Srs~ Senadores, a questão sucessória tem de tal-mane1-
ra_polarizado as atenções do Pais e do CongressO'quc. de 
certa forma colocamos (e lamentavelmente) .em segurldO 
plano, a discussão_ dos angustiantes problemas económi
cos. do País. 

A recente elevação das taxas de juros internacionais 
trouxe, contudo, a questão da dívida externa de volta às 
manchetes. E a importância da reunião de Cartagena, 
que se abre amanhã, me. traz novamente à tribuna para 
avançar'~m r~ação à opiniões que ã:qui já apresentei. 

ComeçO por lembrar que elevações dos juros mais do· 
lorosas que a atual já haviam ocorrido no passado. To-
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dos nós nos recordamos que as taxas de juros externos 
ultrapassaram os 20% a.a., aforá spreds, mais comissões, 
em 1981. 

Àquela época, ainda estavam, muitos dos que agora 
levantam seus clamores, vivendo a ilusão de que a dívida 
estava sendo bem administrada, de que aquelas ele
vações c:lecorriam de fatores meramente conjunturais, do 
livre e espontâneo funcionamento das forças do merca
do, e àquela época, o déficit do tesouro americano jâ ul
trapassava os USS 100 bilhões. 

Por que, então, este clamor tardio? certamente porque 
acaba de ficar claro que nem mesmo as elites dirigentes, 
responsáveis pela crise em que lançaram o País, poderão 
sobreviver diante do atual estado de coisas. A continuar 
como estamos, os únicos beneficiários serão o_s associa~ 
dos brasileiros dos inteiesses iiúernaCionais, os chama~ 
dos .. testas·de-ferro". De qualquer forma, ê bom que o 
assunto tenha voltado ao primeiro-Pfiri.o das -discussões, 
agora com dois desdobramentos importantes: o primelro 
foi o comunicado conjunto assinado em Bogotá, no últi
mo dia 16 de maio, pelos governos da Argentina, doBra
sil, da Colômbia e do México; o segundo, foi a resposta 
dada há poucos dias pelos 7 países industrializados, os 7 
ricos, ãs reivín"díCã.ções formalmente a eles di;igidas pe
los governos de 7 países latino-americanos - os 4 do 111 
comunicado e mais os da Venezuela, do Peru e do Equa
dor. 

Do comunicado de Bogotá, provocado pela chancela
ria arg~ntiria e liderado pelo ltamaraty, há que se desta
car 4 aspectos: 

1) Pela primeira vez, desde que a crise ~sumiu con
tornos nítidos, o Governo brasileiro abandonou a postu
ra passiva e servilista diante dos credores_ externos, para 
afJ.Imar que as exigências estão ultrapassando os limites 
do suportável. Limites, claro, de parte das elites, porque 
o povo há muito já vinha sofrendo além do suportável. 

2) Pela primeira vez, também, o Governo brasileiro 
admitiu publicamente aquilo que a opinião pública já 

. havia entendido: as taxas de juros internacionais estão 
sendo manipuladas. Não decorrem do simples funciona
mento das forças de mercado, mas da ação de políticas 
monetárias e fiscais levadas a cabo pelo Governo norte
americano. Consequentemente, não podemos aceitar 
continuarmos à mercê dessas manipulações. 

3) Aventou o comunicado,-finalmente, a possibilida
de de o Brasil unir-se a outros parceiros do Terceiro 
Mundo, para renegociar em bloco as condições de paga
mento de sua dívida externa. A esse respeito caminha
mos bastante; propostas desta natureza, partidas da 
Oposição, eram atê pouco tempo atrás ironizadas e con
sideradas irresponsáveis. Como se preconizássemos~ cri
tão, o calote, a OPEP dos caloteiros, dos pobres, dos 
malversadores do dinheiro alheio. 

4) Mais importante, ainda foi que ficou implfcita no 
comunicado a disposição que setores importantes do 
Governo estão demonstrando no sentido de rever em 
profundidade os termos que estão condicionando o nos
so relacionamento económico externo, disposição qUe . 
deve ser saudada e estimulada, pois que aqui também te
mos ainda muito a caminhar. 

A despeito desses aspectos positivos, estou convencido 
de que os termos do com-unicado do Itamaraty de maio 
ainda são tímidos, S.lém de deixar intocada uma série de 
questões importantes. Redimas que as taxas de juros se
jam fixadas em termos nominais, para que não continue
mos a ser arbitrária, indeVida e unilateralmente expro
priados. Mas isto é pouco, conforme procurarei demons
trar. E para tanto, convêm referir ao comunicado dos 7 
grandes e procurar dar à Sra. Margaret Thatcher uma 
resposta adequada. 

Numa clara resposta ao comunicado dos países latino
americanos, o documento dos 7 grandes afirmou basica
mente o seguinte: 

a) As discussões relacionadas com a dívida Cxterna 
do Terceiro Mundo devem ater-se aos aspectos eminen-
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temente técnicos .. Não serãO aceitas tentativas de "p~liti
zar a questão". 

b) A situação difere de país para país deyedor. As 
respectivas condições econômicas internas são diferen
tes, bem como a estrutura de suas dívidas externas. Con
seqüentemente, não se admitirá a negodãção em bloco. 
Cada caso será tratado isoladamente. 

c) O FMI continuará desempenhando o seu papel de 
audUor e fiscalizador, zelando pela liquidez externa e pe
los programas de ajustamento interno impostos aos de~ 
vedares. 

d) Institui-se o regime de prêmio-t:astigo, na aferição 
dos resultados pelo FMI. Os devedores bem comporta
dos obterão certos e dosados privilégios; dos demais, 

· ex.igir-se-á o_ cumprimento integral do programa do 
FMI. 

e)_ Não se admitirá discussão relativa à fixação ou 
corte -dos juroS. Este assunto é da alçada do mercado, 
cujo livre funcionamento deve ser preservado. 

f) Finalmente, e extra-oficialmente, o comunicado 
dos 7 grandes conclui com_ uma declaração direta e obje
tiva, ou ucurta e grossa", como diz o povo da Primeira
Ministra Margaret Thatcher: "Os endividados podem 
pagar suas dívidas no prazo contratado e a juros de mer
cado. Os grandes devedores são ricos de recursos c:conô~ 
micos. Que tratem de pagar com suas terras, com seus 
miriériõS, CC.lffi -seuS grãcis, com suas fábricas, com a aber
tura de seus mercados. Se aplicaram mal, sem retorno, o 
dinheiro que nos tomaram emprestado, o problema não 
ê nosso. Queremos receber de volta o que nos pediram de 
joelhos. 

O Sr. Luiz Cavalcante- Permite~me V. Ex• um apar
te? 

O SR. ROBERTO SATURNINO -Com muito pra· 
zer, pedindo que V. Ex' seja breve porque o meu tempo é 
limitado e o meu pronunciamento é longo. 

O Sr. Luiz Cavalcante - Serei brevíssimo. Apenas 
para lembrar que em recente conferência na Escola Su
perior de Guerra o Ministro Delfim Netto disse que a in
flação brasileira é "indecente». Ora, eminente colega, a 
inflação é simplesmente filha da política económica. En
tão serã que essa indecência não é-_simplesmente heredi
táriã? Muito obrigado. 

O SR. ROBERTO SATURNINO - Eu que agra. 
deço, nobre Senador. Conclusão evidente: a inflação é 
indecente porque a polítíca económica é indecente, 

Continuo, Sr. Presidente: 
O .documento expedido pelos 7 grandes foi bastante 

claro. Não obstante, merece uma tradução ainda mais 
clara. Em linguagem mais simples e direta, eles estão 
afirmando que: a) Assuntos relativos à grande política 
internacional são assuntos da alçada dos ricos. Nós, 
!atino~americanos e outros parceiros do Terceiro Mun
do, deveremos nos ater a questões meramente técnicas, 
seguindo, evidentemente, pressupostos econômicos con
cebidos por eles. b) Devemos, cada qual, cada um dos 
países devedores, enfrentar separadamente o conjunto 
dos banqueiros, mais o FMI, mais os governos dos 7 
grandes. que, detendo o controle dos organismos inter
nacionais, usam combinadamente organismos, principl~ 
mente o FMI, como biombo para suas intervenções 
branca_s nos países do Terceiro Mundo. c) O FMI con~ 
tinuará zelando para que a recessão~ o desemprego e a 
fome continuem a ser utilizados como remêdio para o 

_mal que eles diagnosticaram: malversação do dinheiro 
que pedimos .a eles de joelhos. Todos. nós: a Argentina, 
auto-suficiente em petróleo; o Brasil dependente; o Mé
xico, grande exportador desse combustível; a Polônia, 
país socialista, todos malversadores, na sua diversidade. 
d) Fica instituído, oficialmente - \'ejam Srs. Senado
res- o regime da palmatória internacional. Um tablete 
de açúcar será colocado na boca do devedor _bem com
portado; um puxão de orelhas, talvez umas chineladas, 
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naqueles que forem mal comportados. e) Juros são 
uma questão para ser resolvida na órbita estrita no mer
cado:. mercado cartelizado do lado dos bancos e não car
teliz_ado ou pulverizado do lado dos devedores. t) Fi
nalmente, a dama-de-ferro deixou claras suas intenções: 
querem o controle total dos nossos recursos: naturaiS; 
fisicos e humanos, Querem apertar ainda mais as amar~ 
ras do colonialismo modema, transformando-nos defini~ 
tivamente num entreposto onde vêm buscar, aos preços 
que ditam, os recursos que necessitam para manter o ele~ 
vado padrão de vida dos seus povos. 

Temos, até hoje, pregado uma atitude eminentemente 
conciliatória para o tratamento da questão de nossa dívi
da externa. Queríamos a moratória, como instrumento 
de negociação, e como elemento indispensável para abrir 
ao País espaço para crescer. E jã hã muito tempo vínha~ 
mos clamando por um tratamento mais adequado no 
que tange aos juros. 

O comunicado dos 7 grandes obriga-nos, contL.do, a 
certas revisões. Pontos de vista que jã haviam sido es
boçadas em pronunciamentos anteriores, mas que não 
julgávamos oportuno expressar de maneira explícita en
quanto não receberemos o tratamento referido. Obriga
nos também a uma análíse mais objetiva do documento 
do Itamarati o qual, queremos logo adiantar, nos parece 
ultrapassado face aos últimos acontecimêntos. No plano 
políticO, não há dúvidas de que o pronunciamento da Srt 
Margareth Thatcher está a exigir uma trêplica, uma res
posta à altura, sob pena de ficarmos desmoralizados 
com() Nação que, ao apresentar um pleito grave, recebe 
a recusa nos termos comentados. E se recolhe em estado 
de humilhação. E é essa tréplica o desdobramento que se 
espera da reunião de Cartagena, que se inicia amanhã .• 

E no plano económico, a base para a revisão ê a cons
tatacào simples de que as taxas de juros, de câmbio, as 
relações de troca e todos os outros parâmetros que emer
gem no contexto da a tua! ord~m internacional não refle
tem, nem de longe, a atuação pura das forças de merca
do, como defendem pseudo liberais. Refletem sim, ao 
lado dessa atuação, a natureza e a intervenção das atuais 
instituições internaCionais sobre os mercados mundiais; 
instituições estas que, como sabemos, são antes de tudo 
politicas, e Compfetamente dominadas pelas nações ri
cas. 

Em outras palavras, estamos submetidos não a forças 
livres de mercado, mas a forças de mercado_dirig:idas por 
essas iilstituíÇões e dii-igidas contra nós; submetidos que 
estamos a um processo de espoliação que não será de 
forma alguma resolvido mediante enfoque isolado das 
váfias questões que nos afligem, digam elas respeito ao 
problemas de ajustament_o interno de nossas economias; 
ao tedirecionamento do nosso atual modelo económico 
(cuja fragilidãdC: acaba de ticar exposta aos olhos de to
dos); à questão salarial; ao prõblema dos juros externos; 
às refações de trOCã;- ao protecionismo. 

E é por isSO que o documento liberado pelo Itamaraty, 
conquanto e auspicioso, tornou-se insuficiente, carecen
do de ampliação e aperfeiçoamento, indo bem além de 
um_mero pedido de juros_ suportáveis eespeço para respi
rar. Falta, num novo documento, a compreensão de que 
jamais resolveremos nossos problemas se não romper
mos com a atual ordem internacional e se não partirmos 
imediatamente para o questionamento da legitimidade 
de grande parte da dívida que aí está contabilizada. 

A característica fundamental do atual sistema finan
ceiro internacional reside na capacidade de países cen
traispara emitirem, a seu bel-prazer, moeda- reserva 
sem lastro-, para com ela adquirirem, sem qualquer es
forço, nossos produtos. Um conhecido banqueiro, em 
depoimento prestado no ano passado à CPI da dívida ex~ 
terna, afirmou que nos últimos lO anos mais de 2 trilhões 
de dólares foram emitidos, tanto pelo Federal Reserve, 
como pelo sistema do Eurodqjar. 
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Já discorri mais detalhadamente, em outro pronuncia
mento, sobre os mecanismos mediante os quais o exercí
cio deste poder serve de base para a expropriação dos re
cursos do Terceiro Mund_o. Não quero repisar os mes
mos detalhes outra v_ez;-co_ntudo, é importante-iéSsaltar 
que essas emissdcs não transfe_rc;m recursos reais; ser
vem, sim, para capturar recursQs_ re:ris. Para que oS 
atuais credores estivessem transferindo recursos reais 
para os devedores, seria necessário que estivessem íncor
rendo em superávits oraç"amentãrios, isto é, que estives
sem comprimindo os seus _investimentos internos e_Q se1,1 
padrão de consumo, para nos emprestarem os frutos des
sa compressão. O que assistimos é o' contrário: os EUA 
incorrendo agora nos maiores déficits fiscais de sua H is~ 
tória, capturando recursos económicos de todo o mundo 
para financiar seu próprio programa armamentiSt3. e 
para continuar adquirTndo nossos produtos. Atém disso, 
com os juros que estão recebendo do mundo endividado, 
podem tranqUilamente financiar os· seus mecanismos 
previdenciários, ·seus segurõs~desemprego, mantendo a 
sua força de trabalho num rico e incomprimido padrão 
de vida. 

O processo mais evídente de espoliação e aparente
mente mais danoso, ao 'qual estamos submetidos, resulta 
da manipulação das taxas de juros internaci-onais, que 
transfere para nós, arbitrariamente, parecelas dos juros 
que amercicanos teriam que pagar uns aos-õutros, e ao 
resto do mundo, por conta da dívida contraída pelo seu 
próprio Tesouro, que induz, artificialmente, agentes fi
nanceiros intetnacionais a transformare·m parte de- seus 
investimentos Cm ffilnCõf·s-UíçOs, libras esterlinas, mar~ 
cos alemães ienes - paponeses etc., em depóSíiãs- e oU
tros ativos expressos em dólares, a fim de que possam 
auferir eSsas novas taxas, mais favoráveis,- isto ê, ma
nipulações que aumentam artificialmente a procura e o 
valor de troCa dos dólares, fazendo conseqUentemente 
com que o seu estoque em circulação possa extrair mais 
dos noss_os recursos humanos e materiais, por um passe 
de mâgica. 

Este processo é devastador, sem dúvida, mas configu
ra apenas um aspecto, a ponta do ic:eberg do moderno 
sistema financeiro coloniaL E a alternância d~ juros ora 
elevados, ora mais baixos, reflete apenas o funcionamen--
to de uma das engrenagens básicas do atual sistema fi~ 

nanceiro internacional. A outra é o emissionismó de cré
dito e moeda~reserva sem lastro, que precisa ser trazida à 
baila para que o processo completo de espoliação inter
nacional, ao qual estamos submetidos, possa ser com
preendido. Ambas produzem, articuladamente, a dança 
macabra a que estamos assistindo desde o início da crise 
do petróleo: emissões desenfreadas de crédito internacio
nal sem lastro, acompanhadas de juros baixos, e inflação 
mundial, seguidas de elevações de juros, acompanhadas 
de uma queda do ritmo dessas emissões, visando a dimf-
nuir as pressões inflacionárias no âmbito das economias 
emissoras. Em qualquer das etapas da dança, que atuam 
concertadamente, somos irremediavelmente espoliados. 
Ou ,por trocarmos nossos recursos por expansões de crê
dito que não- tem-·por-corresj:IObâêncfá--ã-diminUição do 
crédito interno dos Países centrais, e que, portanto, não 
nos podem transferir recursos reaiS, Ou por sofrermos ex
propriações diretamente associadas às elevações de juros 
externos. 

Claro está, não adianta tratarmos da ação de apenas 
uma dessas engrenagens - os juros externos. A sua ma
nipulação decorre da outra manipulação: a das emissões 
sem lastro. 

Além disso, estamos coilVencidos de que o processo de 
transferência da renda mundial engendrado pela mani
pulação desses elementos é mais sutil e mais completo do 
que se apresenta à primeira vista. 

Pois observem os Srs. Senadores o seguinte: o poder 
de etnitir crédito e moeda-reserva sem lastro - aos tri-
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lhões de dólares - e de manipular as taxas de juros in~ -
ternacionaiS, têm em última instância, o efeito de reduzir 
o esforço efetivo de exportação que os 7 grandes precisa
riam fazer para importar de nós as matérias-primas que 
necessitam para alimentar a voracidade de suas indús
triaS.. 

_Or_'ª-, se parte dQ que cedemos nos mercados interna
cionais é trocado por crédito emitido sem lastro- isto é, 
a custo_ zero para os emtssotes- ou decorre em manipu
lações de juros associadas a essas emissões, fica claro que 
estamos pagando mais do que devíamos por nossas pró
prias importações e fica claro também que as relações de 
troca que aparecem a nível de mercado têm, em última 
instância, que refletir a atuação desses fatores de pertur
bação. 

Em síntese: estamos convencidos de que a queda dé re
lãções de trocas, que aflige cronicamente os países do 
Terceiro Mundo, estã intimamente relacionada com o 
exercício do poder de emitir moeda-reserva sem lastro 
por parte das nações ricas, poder este que foi exacerbado 
do decurso dos lO últimos anos. Nesse contexto, feito o 
cômputo fii1al do movimento de mercadorias e serviços 
-sem o registro da parte que cedemos a custo zero- as 
est~tfsticas não têm outra alternativa: só pode~ registrar 
fdamente.-que as nossas relações de troca, contirlua e mo
notonamente, se deterioram; que nunca conseguimos ex
portar o suficiente para saldar os compromissos exter
nos, a _despeito da falta de comida para milhões de brasi~ 
leiros; que o cruzeiro continua teimosamente supervalo
rizado, apesar de tOdas as maxi e minidesvalorizações 
cambiais: que as empresas nacionais são ineficientes; que 
a produtividade de nossos trabalhadores, eril termoS irl
ternacionais, é sempre muito baixa. E assim continuará a 
ser enquanto estivermos submetidos aos efeitos destas 
engrenagens. 

O Sr. VirgRio Távora- Permite-me V. Exi- u-m a par~ 
te? 

O SR. ROBERTO SATURNINO - Ouço, com pra· 
zer, o aparte do Senador '(irgílio Távora. 

O sr. Virgilio Távora - Eminente Senador Roberto 
Saturnino, a análise que V. Ex~ fez do comportamento 
dos chamados sete ricos, em relação ao Terceiro Mundo 
os países em desenvolvimento, nós, praticamente, a subs~ 
creveríamos em gênero, núme"ro e grau. V, Ex~ não está 
contente com a manjfestação que cognomina aqui de o 
pronunciamento do litamarati; ê um pronunciamento do 
Brasil. Mas diríamos a V. Ex~ que este ê_o primeiro pas
so, e _com a- frieza que sempre deve caracterizar as nossas 
discussões- sempre assim o foram- a situação em ter
mos de 1982 para uma outra em termos de fins deste ano, 
face aos nossos devedores ê completamente diferente. 
Nunca se pode, quando se está negociaildo .realmente, 
expor toda a nossa fraqueza, senão maior ainda são as 
exigências. Mas, veja bem, o tempo em que as nossas re
servas eram negativas, em que, para um consumo apa
rente de mais de um milhão de barris diários, produzia-· 
mos pouco mais de 200 mil. Compare-o com o que serã 
no fim deste ano, agora, daqui a meses, em que a nossa 
produção se aproximará jã dos 600 mil barris, para um 
consumo_ aparente de 960.000 portanto; dando-nos jã 
uma relativa folga, ou quase que uma independência, 
não à custa de racionamento drástico como seria em 
1982 e 1983. Compare a inexistêilcia de reservas internã:.: 
cionais com que estimaremos estar em 4 e 5 bi1hões de 
dólares, fim deste ano justamente aquilo necessãrío para 
termos aquela independência dos 3 meses mínimos de 
i'mportação, regra que V. Ex• conhece melhor do que to~ 
dos nós. Agora nós podemos falar_ alto, seguindo o cami
nho que o Iiamaraty nos indicou. Temos jã cacife, o que
não possuíamos naquela época. Era o que queríamos di
zer a V. Ex~ 
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O SR. ROBERTO SATURNINO - Nobre Senador 
Virgílio Távora, estâ parecendo que vamos, hoje, con~ 
cardar muito mais do que discordar. V. Ex• concordou 
com a minha análise, e eu não discordo em nada do .. que 
V. Ex• disse. Talvez tenha sido mal-entendido, eu não 
quis dizer que estava descontente com o comunicado do 
Itamaraty, ao contrário, acho que ele foi um passo muito 
importante, muito auspicioso. O que estou achando é 
que, diante da resposta dos sete grandes, daquela frieza, 
daquelas expressões que beiram a_o cinismo, é preciso 
ter ... 

O Sr. VlrgOio Távora - Agora nó_s podemos começar 
a endurecer, Ex• Temos cacife para isso. Não tínhamos. 

O SR. ROBERTO SA TURNINO - É o que nós es
peramos e é o que eu estou fazendo hoje, desta tribuna. 
V. "Ex~ hã de reparar que eu mesmo estou avançando, 
como disse, em relação a pontos de vista expressos ante
riormente, porque acho que hã condições de avançar e 
nós temos, nós da oposição, ainda mais do que V. Ex•s 
do Governo, temos por obrigação avançar nessas ·ques
tões. 

O Sr. severo Gomes- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. ROBERTO SATURNINO- Estou angustia
do pelo tempo que o Presidente jâ me cobra e o m~ dis
curso ainda não foi concluído, mas eu ouvireí V. Ex• 

O Sr. Severo Gomes- V, Ex•, Senador Roberto Sa
turnino, abordou com muita propriedade essas questões 
todas. O que surpreende a todo mundo é que esse conhe
cimento cada vez mais se aprofunda e hã muito tempo 
que nós vamos consqlidando essa visão de expoliação 
nacional que nestes últimos anos tomou um caréter gro
tesco de empobrecimento do País. O mercado a que V. 
Ex• se refere, como se a mão invisível Adams Smith esti
vesse regendo essa orquestra, na verdade essa mão invisf
v~\ de Adam Smith é hoje a batedora da carteira, da ma
gra carteira dos países pobres. Mas eu queria trazer uma 
contribuição a respeito, vamos dizer, do ambiente hoje 
mais favorável para uma atitude do Governo brasileiro; 
gostaria de lembrar que a expoliação mais profunda co
meçou a ocorrer em 1974, na medida em que os países in
dustrializados realizaram grandes déficits com os ârabes, 
empurraram esses défiCits para os países pobres, jâ 
sobrecarregados com o crescimento do preço do pe
tróJeo. Tivemos uma segunda crise do petróleo, tivemos 
o choque das taxas de juros. E ainda queremos lembrar 
que, em 1978, nós tínhamos reservas muito mais altas 
que as de hoje. Quer dizer, a oportunidade para desen
volver um projeto nacional baseado no interesse do povo 
e na defesa da nossa soberania, sempre existiu -em Córi
dições muito mais favoráveis no passado do que temos 
até hoje. A questão ê: qual a articulação de forças que 
conduzia essa política? Qual é a articulação de forças que 
ainda mantém essa política? Eu diria a V. Ex~ que nós só 
daremos os verdadeiros passos se formos articular as 
forças sociais e polítícas do País, se formos para as ruas, 
como fomos na defesa das eleições diretas, mobilizar o 
povo para-que esses grilhões sejam cortados, para que se 
enxergue que nós não estamos com pulseiras, mas com 
algemas nos pulsos. Esta é no meu entender, a questão 
fundamental, e não assistirmos declarações do Sr. Minis~ 
tro da Fazenda de que estã tudo bem, que vamos acertar, 
que vamos capitalizar os juros e nós temos a impressão 
de que quem estâ a negociar isto, hoje, é o agente fune
rário da economia brasileira. Muito obrigado. 

O SR. ROBERTO SATURNINO - Agradeço o 
aparte de V. Ex• que muito acrescenta, lembrando muito 
bem os pontos nodais, os pontos cruciais de todas essas 
questões e a importância da articulação política interna, 
do pacto político interno, que fez, por exemplo, a Bolívia 
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ao adotar a solução da. moratória e que estâ fazêndo o 
governo argentino chamar os pcronistas para um enten
dimento, que deveríamos ter entre nós articulado, a fim 
de assumir posição mais afirmatiVa dos interesses Dacio~ 
nais. 

Continuo, Sr. Presidente, dizendo que estamos, pois, 
sendo expropriados e continuaremõS a ser, se não reagir~ 
mos, compreendendo o que está ocorrendo. Uma nova 
divisão de trabalho e de recursos naturais está ocorrendo 
em escala mundial. E a ousadia do pronunciamento da 
Sr~ Thatcher a este respeito só veio confirmar ô -que al
guns jã estavam compreendendo e djzendo~ alertando a 
Nação: querem nossas fábricas, nossos recursos m-ine
rais, nossas terras, nosso trabalho. E quem ainda não 
compreendeu estes fatos, precisa renetir sobre eli:s. A 
dívida que" aí estâ não é mestnó para ser piga. f: para ser 
mantida indefinidamente, como elemento gerador de 
transferência de recursos reais, ou como instrumento de 
pressão e de chantagem. 

Agora mesmo, o Ministro Emane Galvêas acabou de 
reconhecer, na ESG., que a dívida não será paga. Longe, 
contudo de demonstrar qualquer entendimento mais 
aprofundado desta anitiva questão, o que veio ele fazer? 
Apenas reafirmar a velha e desgastada teoria da rola
gero. Sem perceber que o seu corolário básico é a submis
são da nossa Política Económica aos ditames dQ "SiSte-
ma Internacional". 

Em suma, ternos que fazer um esforço para encontrar 
soluções globais e dUradourãs para nossos problemas in
ternos e externos, em vez de continUarmoS a discudr fór
mulas de caráter paliativo e transitório. Nesse sentido, 
precisamos compreender que no contexto da atual engre
nagem internacional não é bastante negociarmos-jUros. 
Não que esta seja uma questão irrelevante. Não. Mas 
porque qualquer concessão feita apenas nesta área- a 
dos juros - poderá ser imediatamente contrabalançada 
por uma queda maior, arbitrariamente induzida, das 
nossas relações de troca. 

Além disso - é intuitivo - qualquer economia sub
metida a essas pressões terá, periodicamente,_ que se suM 
jeitar as desvalorizações corretivas da sua moeda. E 
aqueles que ainda não perceberam a gravidade da ques
tão cambial, e que estão por aí a clamar por novas maxi
desvalorizações do cruzeiro, destinadas a aprofundar 
mais airida o atual modelo exportador, devem refletir 
sobre o seguinte: maxidesvalorizações aumentam em ter
mos reais o valor da dívida externa e dos seus juros. E à 
mercê de maxidesvalorizações suficientemente-grandes, 
acabaríamos vendendo o País todo por alguns bilhões de 
dólares! 

Assim, ou nos livramos da engrenagem total, ou su
cumbin::mos como Nação. Por isso, a discussão centrada 
exclusivamente na questão dos juros é pobre, e desvia as 
atenções da compreensão global do sistema. O que se en
contra em jogo é a nossa soberania, é a nossa existênciã 
enquanto Nação. 

A Argentina (com a Bolíbia e a República =Dominica
na) procura justamente preservar sua soberania, repu
diar qualquer tipo de intromissão. Procura outros cami
nhos, que não o da submissão humilhante e inútil. E o 
que fará o Brasil em Cartagena? Reforçará a atitude Ar
gentina ou irá pressioilar o país vizinho a se rendei_ç_onlÕ 
o Governo Brasileiro se rendeu? E se a Argentina tiver ê
xito, como ficarão as autoridades, os ministros bfasilei
ros, que sustentaram, garantiram à Nação que a submi~
são, ainda que vergonhosa, era necessária sob pena de ir
mos ao caos? 

A saída não se encontra portanto na apreciação de as
pectos isolados dos problemas que enfrentamos. As so
luções devem ser globais, se bem _que o ataque_a aspectos 
particulares relevantes - como a questão dos juros -
possa abrir caminho para toda a reestruturação neces
sária. Além disso é necessârto articular claramente os ob
jetivos externos e internos. 
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A nível mundial, defrontamo-nos com um Conjunto 
concertado _de processos desestabilizadores, dentre os 
quais o problema dos juros constitLJi uma das facetas, 
aquela mais visível. O problema contudo, é que os gover
nos dos países rícos tudo farão para manter. o elevado 
padrão de vida de seus povos. Teremos portanto que Ii
dar com toda essa questão, com os nossos próprios 
meios, cicntes_de que no âmbito do atual sistema finan
ceiro internacional existem apenas interesses concretos e 
concessões ilusórias. 

Mas não se tratá apenas de problemas externos. Não 
podemos nos descurar da revisão interna deste modelo 
económico suicida, que acabou por nos empurrar para a 
beira da explosão social, e de redirecionâ-lo para o aten
dimento das necessidades básicas do povo brasileiro. A 
ruptura com a ordem internacional tem que representar, 
<1:ntes de tudo, a ruptura com o estado de injustiça inter
na onde a maioria é colocada à margem do processo eco
nómico, perpetuando-se em cpndições miseráveis. 

·se ficou claro que as condições de livre funcionamento 
dos mercados não prevalecem - o que prevalece são os 
mecanismos de espoliação internacional, fica também 
claro que: 

I) Nào nos interessam falsas concessões de qualquer 
natureza. Queremos, sim, o direito inalienável, de gerir 
nossos próprios assuntos internos; 

2) Não nos intefessam pseudofacilidades alfande
gárias, para a comercialização internacional de nossos 
produtos. Os EUA estão agora mesmo incorrendo num 
gigantesco déficit comercial, da ordem de US$ 120 bi
lhões, equivalente à nossa dívida externa. Isto é, estão 
capturando recursos incomensuráveis do resto do mun
dõ, ·patã ali~~ntar sua própria economia. E estâ por aca
so o FMI ingerindo nos seus assuntos internos, obrigan
do o seu governo a promover uma recessão interna para 
estancar tão desproporcionado déficit?" Não estâ porque 
não é preciso. Porque boa parte dele será pago a custo 
zero"; pelo funcionamento das rotativas de Washington, 
que imprimirão papel moeda ou títulos do governo ame.: 
ricano. Outra parte, certamente, serâ paga com a ele
vação arbitrária das taxas de juros internacionafs. E ou
tra ainda, pelas quedas das nossas relações de troca, que 
continuarão a ser induziâas ao longo desse processo; 

3) Não aceitamos nós a afirmação da Srf- Margareth 
Thatcher de que fomos Já pedir de joelhos o seu dinheiro. 
A maioria das ditaduras latino-americanas que coones
taram, por covardia, por corrupção, incompetência ou 
falta de visão, o processo de espoliação ao qual fomos 
submetidos, tiveram o beneplácito de Washington e dos 
outros grandes centros. O povo, a Nação, nada teve que 
ver com isto, e o que tiver que ser pago agora, que pa
guem os que se beneficiaram, nunca o povo; 

4) Contestamos também a legitimidade de grande 
parte desta dívida que está hoje contabilizada. Agora, 
mªis do que nunca, estâ claro e transparente que ela é 
fruto de muitas manipulações, de mudani;as das regras 
do jogo, às quais não temos que nos sub,rneter se nãO por 

_medo op_ fal_ta de visão; 
5) E estamos co.nvictos de que Q mÇ>do como está 

sendo posta a discussão s-obre taxas de juros não passa 
de outro movimento diversionista, comandado de fora, 
para desviar "nossas atenções dos temas importantes. A 
prOposta de capitalização parcial ou total dos juros, por 
algum tempo, é extrememente deletéria. Se for concreti
zada, levar-nos-á, imediatamente, à ilusão de uma nova 
ilha de tranqUilidade dentro de uma espiral mais larga de 
endividamento. A juros de 15% ao ano, a dívida externa 
brasileira dobrará sozinha, mesmo que não mais ocor
ram déficits em transações correntes, em meno's de 5 
anos, e aí não haverá exportação, ou modelo exportador, 
capaz de responder aos compromissos dos juros de 30 ou 
maís bilhões de dólares a cada ano. Ou seja, não pode
mos postergar a solução deste problenyt, como posterga-
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mos a SolUção do problema energético quando a crise do 
petróleo eclodiu. De falsas soluções, de soluções paliati
vas, que escondem do povo as verdadeiras dimensões da 
crise, já estamos saturados, de tanto "rolarmos" acaba
mos sendo rolados para esse atoleiro. 

E o que queremos então no plano externo? Queremos 
a decretação imediata de moratória unibi.teral, como ato 
de soberania nacional e como instrumento de rompimen
to com a atual ordem internacional. Grande parte da 
çHvida cj"ue aí está é fruto de manipulações. b preciso, 
portanto, separar do total o resultado dessas manipu
lações, que é indevido. Mas isso ainda não é tudo. Antes 
que qualquer processo de pagamento seja acordado é ne
cessária a estruturação de um novo pacto social interno 
para definir-se a distribuição justa dos custos de qual
quer ressarcimento. Se beneficiârios do endividamento 
existem, não se enContram certamente entre os homens 
·do povo. Não se justifica, portanto, que a maior parte do 
ônus do ajustamento recaia sobre esse povo, seja na for
ma de redução de salários, seja na forma de elevação dos 
preços de produtos essenciais, pressionados para cima 
pelo modelo de exportação a qualquer custo; queremos, 
ademais, que qualquer parte da dívida, a ser paga, o seja 
com a manutenção em nível justo e estável dos preços in
ternacionais dos nossos produtos de exportação. Não 
podemos nos submeter a manipulações das nossas re
lações de troca, da mesma forma que não podemos aceiM 
tar as interferências nas taxas de juros; e queremos, ain
da para romper definitivamente com a atual ordem inter
nacional, a implantação de uma política cambial inde
pendente. Esta, exatamente esta que os países industriali
zados adotam e que os estatutos do FMI impedem que 
apliquerrÍos. Deve esta nova política cambial satisfazer 3 
condições: 

1) Promover o equilíbrio sistemático d·a. nossa· ba
lança de transações correntes, num mundo onde o valor 
das moedas-reserva, emitidas sem lastro, podem ser ma
nipulado em benefício das nações emissoras, não pode
mos nos dar ao luxo de incorrer em qualquer tipo de de
sequilíbrio crônico, seja negativo ou positivo. Temos que 
estãr sempre razoavelmente equilibrados. Ou seja, 6 mo
delo de crescimento baseado no uso d~ .. Poupança exter
na" - tem que ser definitivamente abandonado; 

2) servir de sistema de alerta contra expropriações 
brancas decorrenteS de emissões de moeda-reserva sem 
lastro, por parte dos pafses industrializados. Nesse sentiM 
do, o nosso sistema atual é um retumbante fracasso. 1! 
absolutamente incapaz de distinguir entre uma transfe
rência efetiva de crédito dos países ricos de: uma pseudo· 
transferência efetiva db crédito dos países ricos de uma 
pseudo-transferência, fundamentada no exercício do po· 
der UJlilate'ral-de em-itir e, portanto, de criar, sem esforço, 
poder adicional de compra. No primeiro caso, as tran· 
sações comerciais poderiam, sem prejuízos para quais· 
quer das partes, continuar a se processar às mesma taxas 
de câmbio anteriormente vigentes entre os países interve
nientes no processo L No segunto caso, o valor de troca 
da moeda emitida, vis-a-vis nossos produtos, deveria cair 
para renetir o emissionismo. Paradoxalmente, fazemos, 
precisamente, o contrário. Os americanos emitem 2 tri
lhões de dólares e nós desvalorizamos o cruzeiro; 

3) Queremos um sistema cambial com taxas múlti
plas de câmbio utilizadas livremente, sem ingerências, 
para a defesa do mercado interno para os trabalhadores 
e empresários nacionais; para a manutenção, enfim, do 
nível de emprego interno. Aq!JÍ, a política cambial é in
dispensável para acelerar-se a substituição do petróleo 
por fontes alternativas de energia. Como é muito imPor
tante, também, para a protecão da nossa incipiente in
dústria de informática, tão assediada ainda nos primei
ros passos. 

Passando ao Plano Interno: 
Queremos estancar a política das .. "Exportações a 

qualquer custo". Não interessa que o coeficiente de ex-
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portaçõesfPIB seja baixo em comparação com o que 
ocorre em outros países, em particular com países que 
nada têm em comum com o nosso, como Taiwan, Core-
ia, Singapura, Hong-Kong e outros. Es_ses coefiCientes 
nada dizem. No caso brasileiro, onde a fome grassa in
ternamente, onde exportamos grãos para manter a de
pendência energética ao petróleo, o custo do atual mode-
lo é o genocídio, a perda de milhões de brasileiros que 
morrem antes de completar um ano de idade. Além dis-
so, este coeficiente é baixo não porque exportemos pou-
co, mas porque Õs preços dos nossos produtos estão sen-
do sistemaficãmebte aViltados. O minério de ferro é sabí
damente exportado a um preço que não cobre sequer os 
custos i O ternos de extração; de transporte e do capital in
vestido, as siderurgias brasileiras estãO sendo descapital~
zadas, enquanto. A contenção dos preços dos seus pro> 
dutos opera como vultoso subs(dió cumui)ado, transferi-
do para a: indústria a.Ut0Tnõ15ilística e para os mercados 
extemos,-sem'se falar de'mUHo_s_o~ut:rOs i::ãSoS lmpot'tan
tes, como o·d.a eriefgía de Tticúruf, que Cédefetnósprat~ -
camente de graÇã -pafa a alegfiã dãs inUliiriadónãis· que···· 
se apropriaram das nossas jaridas de bauxita. EnfirÍl, ci 
critério para as exportações não pode ser, de forma algu
ma, um simples número, um simples coefiCít!nte, Trio ê · 
seco, que nada informa. O único critério possível é o in-:. -
teresse do nosso povo. Exportações .. a qualquer custo" 
são, no fundo, eufemismo para a manutenção do modelo 
dependente de petróleo importado e de tecnolpgia exter
na, que queremos substituir. Mo_de:lo concentr_ador _de 
renda e consumista que desejamOs-aposentar. Enquanto 
houver uma única criança brasileira passando fome em 
nosso Pafs, temos que aplicar nossa produção de grãos 
para a satisfação dessa necessidade; 

Queremos, por consegUinte, o redirecionamento dos 
recursos, que hoje estã.o sendo dçgperdiçados, para a 
agricultura de alimentos, para a construção civil, para o 
saneamento básico, grandes absorvedores de mão-de~ 
obra; e para a educação de um povo, para o desenvolvi
mento de uma tecnologia. Queremos o fim da recessão e 
da política de arrocho sala_rjal, queremos o controle total 
dos nossos negócios inteiilos; queremos o avanÇo do 
Proalcool, como principal instrumento de movimen
tação dos nossos transportes de carga e coletivo, e não 
como mero apêndice da indústria automobilístic;a; 

Queremos que condições institucionais e de mercado 
sejam criadas internamente pata que a energia oriunda 
da biomassa possa ser produzida descentralizadamente 
por todas as partes do TerritóriO Nacional, empregando 
a mão-de-obra e a terra hoje ociosas, estimulando a eco~ 
nomia de mercado, e servindo de base para o floresci
mento de uma poderosa agroindústria energétiCa, volta
da para os interesses nacionais e não para sátisfaier -
uma vez mais - as necessidades dos países fi:cos; como 
muitos estão jâ pretenderido; 

Queremos eniun, Sr. Presidente, Srs. Senadores, fazer 
.a nossa política - com P maiúsculo - distinguindo as 
questões fundamentais, emiil.entemimte políticas das ou
tras, acessórias, de caráter técnico; 

Queremos apoiar e reforçar a posição"" do ftamaraty, 
na convicção de que, amanhã, em Cartagena, eStãrá de.. 
sej:lvolvendo a política brasileira, desdobrando e 
avançando em relação à declaração anterior, desprezada 
pelos sete grandes, que nos vêem ainda como submissos 
e corruptos - submissos enquanto Nação e corruptos 
nas elites, nas niinorias privilegiadas, associadas ao sist.(}. 
ma espoliador. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! 
Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Concodo a 
palavra ao nobre Senador Virgílio TáVora, que falará 
como Líder do PDS. 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (PDS - C~ Como 
Líder, pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 

_ orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: Hoje, usare
mos a palavra para dar os esclarecimentos prometidos 
ao eminente Senador pelo Amazonas, Fábio Lucena, a 
respeito d_os financiamentos feitos pela Região Nordesti
na, como S. Ex• afirmava, à binaciciii'al de Itaipu, não 
sem antes bordar alguns comentáriOs, os mais sintéticos 
possíveis, ao discurso do_ S_enador Saturn_ino, porque S. 
Ex•. pela profundidade do tema versado, pala força da 
argumentação apresentada e pela base em que vários dos 
seus tópicos tiveram na realidade, merece uma resposta 
mais demorada. Vamos aqui respigar algo sobre a 
oração que acabamos_de ouvir. 

Há coisas noVas, idéias novas e velhas, que jâ ouvimo!; 
tantas vezes aqui repetir. Centrai das palavras que aqui 
serão proferidas, aquela mesma afirmação da diferença 
ftindainental que existia_ entre o negociador de outubro, 
novembro ê dezembro de 82 e aquele que se apresenta à 
mesa _dos seus credores, no fim do ano, em 1984. 

-Lá, _vamos repetir, tínhamos as nossas reservas inter-
-nacionais reais negativas; tínhamos um consumo aparen-
. te_ de petróle9 de J milhão e I 40 mil barris por dia para 
uma produção pouco superior a 200 mil barris diários. 
Hoje, aproximando-se _o fim·deste ano ascendem as re
servas a 4 e a 5 bilhões de dólares e, ao mesmo tempo, 
estima-se para os primeiros meses do ano que vem já 
uma produção de_ 6:00 mil barris por dia, quer dizer, três 
vezes mais que na época citada deixando-nos um peque
no déficit (300 mil b/d) petróleo, que poderá ser coberto 
por fontes alternativas e por meios bem rígidos de con
trole do uso do com_bustivel. Somos outra entidade. Te· 
mos o que dissemos há pouco a S. Ex•: o cacife neces
sário. 

Quanto às afirmativas feitas da firmeza de nossa polí
tica externa que deve cada vez ser mais positiva, não te
mos a menor dúvida em dizer que S. Ex• está coberto de 
todas as razões. 

Não somos daqueles que acreditam piamente em car· 
téis de devedores. Cada pafs, com sua própria sistemáti
ca, com seus problemas, suas peculiaridades, vai procu
rar resolver sua situação interna. 

Mas S. Ex•, pronunciou e terá, uma vez lidos seus tó
picos com vagar, a necessária resposta- não contradita, 
porque em muitos pontos estamos de acordo com S. Ex•, 
a esta peça que achamos marca, justamente, o ano de 
1984, neste Senado 

Passamos, então, Sr. Presidente, Srs. Senadores, à res
posta prometida ao eminente Senador Fábio Lucena, 
que é muito mais infcirrilitiva: do que propriamente rêpli
ca, porque informações numéricas, baseadas em órgãos 
que cuidamos merecer toda a credibilidade de nossa par
te e deste Senador, não pode sofrer, absolutamente, ne
nhuma contradita. Houve, aqui, a afirmativa, a dúvida, 
a interrogação, de que, realmente, faltando recursos para 
as regiões Norte e Nordeste, era estranho como esses 
bancos regionais, responsáveis pelo propulsionamento e 
desenyolvimento das áreas respectivas, iam, ainda, reti· 
rar esses parcOs recursos dessas áreas para investir, para 
auxiliar a binacional ltaipu. Â época, sem maiores da
dos, fruto apenas de uma ligação telefônica que tivemos 
com o responsável pelo Banco de Desenvolvjmento da 
nossa terra - no caso o Banco do Nordeste - explica
mos que o grosso desses recursos seria oriundo de finan
ciamentos de equipamentos e serviços pelo FINAME, 
que não age diretamente e sim através de entidades ban
cárias. Logo após nosso pronunciamento tivemos uma 
primeira informação do Banco do Nordeste, a qu~J pas
s~mos a ler. Esta não nos satisfazia, porque dizia res
peito ao ano de 1984; solicitamos dados desde 1978, 
quando foram feitos os primeiios financiamentos à bina
cional aludida. Assim, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o 
primeiro dos despachos citados tem a seguinte íntegra: 

.. Gapre-84/1058- atendendo solicitação vossen 
ci<t hoje, apraz-me informar Banco Nordeste (BNB) rea· 
lizou último dia 24 abril operação valor Cr$ 159,2 bi
lhões favor Itaipu Binacional. Referida operação, garan-
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fida Tesouro Nacional, envolveram recursos exclusiva
mente Agênciã Especial Financiamento Industrial
FlNAME, agindo BNB tão-somente como órgão repas
sador recursos federais, não comprometendo, dessa for
ma, qualquer parcela recursos próprios. Título remune
ração repàsse BNB perceberam comissão 1,5 OfO A.A 
sobre saldo devedor empréstimo, permitindo, ãSsim, 
transferência recursos outras regiões Para alocação em
preendimentos alto interesse região Nordeste." 

-justamente ao contrário do que foi afirmado -

· Graças tais recursos, BNB mantém fundo desen
volvimento científico e tecnOlógico (FUNDECI)_ 
que presta colaboração financeira Universidades e 
Instituições Pesquisas tocante projetas pesquisas 
económicas, agronómicas e tecnológicas, além trei
namento pessoal áreas prioritárias, desenvolvimen
to regional, contribuindo sobretudo geração tecno
lógicã que possibilitem aumento produtividade e es• 
tabilidade agropecuária seml-árido nordestino. 
Ressalte-se, ainda, caso BNB não- agenciasse ope
ração em lide, outros agentes o fariám e, destarte, 
esses recursos deixariam ser carreados esta região." 

Não ficarilos COntentes com esSeS esclarecimentos por
que Jufg_ávamos apenas que diziam eles respeito a 1984. 
Poderia nos exerdcios anteriores ter havido operações de 
outras espécies, de outros montantes. 

Recorrendo à mesma fonte, o eminente Presidente Ca
milJo Calazans nos fez pôr em conta to com o Sr. Gerente 
do BNB da agência de São Paulo, responsável por essas 
operações com Itaipu. Dele recebemos o despacho que· 
incorporamos ao nosso pronunciamento. 

Eminente Senador Alberto Silva, esclarecemos, de 
passagem, que avisei ao Senador Fábio Lucena que hoje 
ir.íamos dar as explicações. Lamentamos muito sua au
sência, mas S. Ex' hã minutos estava no plenário-e sabia 
que iríamos fazer este pronunciamento. 

Diz_ o -despacho: 

bo: Banco do Nordeste do Brasil S/ A- Agênc_ia São 
Paulo 
Ao: Exm~ Senhor Senador 
Virgílio de Morães Fernandes Távora 
Brasília - Distrito Federal 

Tlx. Gerência-84/004, de 23-5-84 

Por incumbência do Dr. Ca_millo C~lazans de Maga
lhães, Presidente do Banco do Nordeste do Brasil SfA, 
informamos a V. Ex~ posições, nesta data, operações 
contratadas pelo BNB com Itaipu Binacional, conforme 
discriminação abaix.o: - -

Recursos da Agência Especial de FinanCiãmei:J.to -
FINAM E: 

Data Valor Saldo 
do Contrato Contratado Devedor Atual 

Cr$ Cr$ 
27-11-1978 19.158.876.685.75 139.133.268.914,84 
17-12-1980 21.096.802.170.40 6Z.ó07.251.280;11. 
30-06-198[ 7.462.174.524,00 14.044.740.029.13 
28-04-1983 7.727.289.361,00 17.772.958.124.63 
24·04-1984 159.270.640.000.00 16:533.999.218.48 

Total 214.715.782.741.15 249.492.197.626.19 
Recursos captados através de recibos de depósito bancário· 

-RDB 
Data 
do Contrato 

24-08·1982 

Valor 
Contratado 

Cr$ 
5.000.000.000.00 

Saldo 
Devedor Atual 

Cr$ 
L6.84 7.687.879,16 

Obs.: Os recursos de RDB foram captados poi- esta 
agência junto às seguintes empresas: 
-Fundação CESP 
- Petros Fundação PETROBRÃS de Seguridade 
Social -

Cordialmente- Oliver Cunha Sampaio, Gerente BNB 
Ag. São Paulo. 
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Assim, Sr. Presidente e Srs. Senadores, lamentando a 
ausência do eminente Senador Fábio Lucena, deixamos 
aqui bem expresso em números aquelas afirmativas que 
havíamos feito de uma maneira genérica, quando S. Ex• 
percutiu o assunto. Lamentamos não poder trazer aquí 
os dados referentes ao BASA, Banco da Amazônia, mas, 
tão logo os mesmos em noSso poder, também por aqui 
desfilarão todos os números, nada sendo escondido, por
que nós traçamos como norma, e vamos repetir, d~ que a 
melhor defesa do Governo é falar a verdade, apresentan
do seus erros e seus acertos. No caso, esses foram acer
tos. (Muito bemt) 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -Concedo a 
palavra ao nobre Senador Helvidio Nunes, para uma 
breve comunicação. 

O SR. HEL V1DIO NUNES (PDS- PI. Para uma co
municação. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
Srs. Senadores: · 

É sempre com certo encabulamento, com justific_aqo 
constrangimento, que venho a esta tribuna tratar de as
suntos do interesse particular do meu Estado, sobretudo 
quando, em uma sessão como esta, os Senadores Satur
nino Braga e Virgílio Távora versaram temas da mais 
alta conjuntura internacional e nacional. 

Fala a força telúrica e sobretudo o dever .que a reprC
sentação do Piauí, como um todo, tem, de permanente
mente utilizar as armas ao seu dispor para defender os 
interesses daquela unidade da Federação. 

Começo esta rápida intervensào por dizer que infeliz
mente ainda persiste o entenduilento de muitos, entendi
mento que eu não tenho dúvida nenhuma em taxar d~ 
idiota, de imbecil, de que o Pia ui é inviável, pois, se não 
dizem dirctamente, na prática os atas estão a demonstrar 
esse entendimento. 

Eu me lembro, e faço uma referência ligeira ao fato, 
que na Presidência Castello Branco, cabendo àquele emi
nente nordestino decidir sobre se deveria ser construída 
ou não a Barragem da Boa Esperança, os tecnocratas 
sustentaram que aquele empreendimento seria inteira
mente inviável, pois o Piauí e o Maranhão, em 20 anos, 
não teriam condições de utilizar a energia que seria pro
duzida por aquela empresa. 

O Presidente Castello Branco, como ê natural, despre
zou inteiramente os pareceres da burocracia, determinou 
a construção da Boa Esperança, que foi "inau8urada em 
fevereiro de 1970 e.dois anos apôs, a energia produzida 
pela Boa Esperança, já não atendia nem as necessidades 
do Piauí, quanto mais as do Piauí e do Maranhão juntas. 

Sr. Presidente, ocupo hoje esta tribuna para comuni
car à Casa que recebi, datado de 8 de maio deste ano, um 
oficio assinado pelo presidente e pelo 19-secrertârio da 
Associação Comercial Piauiense, um órgão da maior tra
dição do meu Estado, entidade fundada em 23 de agosto 
de 1903, por conseguinte, com profícUa existência de 81 
anos e que pede que leve ao conhecimento desta Casa e 
faça chegar ao conhecimento geral do País o teor do ofi
cio que aquela entidade dirigiu ·ao Exm9 Sr. Presidente 
do Banco do Brasil, Dr. Oswaldo Collin. 

O oficio tem o seguinte teor: 

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL PIAUIENSE 

tFundada em 23 de '-gosto de 1903 órgio das classes 
produtoras 
Of. ACP n' 058/84 Em 8 de maio de 1984 

Jlm9 Sr. 
Dr. Osvaldo CoUin 
DD. Presidente do Banco do Brasil S/ A 
Brasília- DF 
Senhor Presidente: 
A 10 de fevereiro de 1983 dirigimos a V. S• um 

pleito a fim de que as aplicações do Banco do Brasil 
no Piauí, que estavam no índice de 0,7% do total em 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

todo o País, tivessem um aumento gradativo de 
0,8% imediatamente, 0,9% em 1984, atingindo I% 
em 1985. 

Justificávamos o nosso pleito pela necessidade do 
crescimento das empresas piauienses, com um 
maior desenvolvimento do Estad·o e que tem no 
Banco do Brasil o grande suporte do crédito nacio
nal, principalmente no setor primário, onde o Piauí 
tem mais carência. 

Agora nos chega ao conhecimento, uma infor· 
mação ao Governo do Estado, declarando que a 
participação acima aludida caiu de0,7% para 0,5%, 
medida desalentadora para os empresários piauien· 
ses. 

Nesta Oportunidade vimos reiterar a V. s' que se 
restabeleça logo o valor da participaçãO de 0,7%, 
mantendo o nosso pleito anterior do aumento anual 

- çl~ O, I%, até atingir a participação de I% solicitada 
anteriormente. 

Esperando o atendimento do nosso pedido, apro
veitamos a oportunidade para reiterar a V. S• nos
sos pro_testos de consideração e apreço. 

.João Batista Evangelista de Sá - 19-Secretário 

Sr. Presidente, Srs- Senadores, acho que o oficio que 
acabo de ler não precisa de comentários, os números gri
tam, os números agridem. e preciso pôr cobro a essa si
tuação, é preciso que se dê um tratamento mais condigno 
a uma das Unidades da Federação, ao meu Estado~- ao 
Piauí. Vamos deixar de lado os aspectos negativos que 
são espalhados pelos eternos anunciadores do mal; va
mos desprezar aquelas posições empedernidas daqueles 
que acham e entendem que, embora oferecendo todas as 
condições possíveis, os pequenos Estados, os Estados 
mais atrasados da Federação não devem Ser contempla
dos com recursos indispensáveis pai-a que pOSsãm 3.Cele
rar a sua marcha ascensional. 

Desta .tnaneira, trazendo ao conhecimento desta Casa 
e, através desta tribuna levando o fato ao conhecimento 
do País inteiro, desejo reiteírar ao Presidente do Banco 
do Brasil o apelo, no sentido de que essa solução seja 
imediatamente revista· e que seja dado ao Piauí o trata
mento que ele merece, pois que o Piauí precisa apenas de 
ãjr.idã, de uma pequena alavanca para acelerar o seu pro
cesso de desenvolvimento. 

O Sr. José Lins- Permite-me V. Ex• um aparte? 

O SR. HELVlDJO NUNES -Pois não. 

O Sr. José Lins- Quero me solidarízar com V. Ex• e 
dizer que não foi só o Piauí que teve a sua participação 
relativa reduzida, mas o Nordeste todo. E isto é lamentá
vel. 

O SR. HELVfD!O NUNES- Agradeço o aparte a 
V. Ex• 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) --Concedo a 
palavra ao eminente Senador Luiz Cavalcante, para uma 
breve coriwnicação. 

O SR. LUIZ CAVALCANTE (PDS- AL. Para uma 
comunicação.) - Sr. Presidente, Srs. Senadqres: 
.D~ejo tão-somente dar conhecimento â Casa dos ter· 

mos do seguinte ofício recebido da Câmara Municipal de 
Maceió: 
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ESTADO DE ALAGOAS 
Câmara Municipal de Macei6 

Gabinete do Presidente 

CMM/GP/162 
Maceió, 22 de maio de 1984. 
Exm9 Sr. 
sertãdCif Luiz Cavalcante 
Senado Federal 
Brasília-DF 
DNjAMOP 

Senhor Senador, 
Temos a honra de encaminhar à apreciação de V, 

Ex• cópia de requerimento do Senhor Vereador 
Virgílio Cavalcante Palmeira, protocolizado sob nú
mero 670/84, aprovado neste Poder Legislativo~ em 
rc!uniãO.realizad3. no dia 10 (dez) do mês em curso. 

Nesta oportunidade, apresentamos a V. Ex• os 
nossos protestos de estima e distinta consideração. 
- Tito GUimarães, Presidente. 

O requerimento do Vereador Virgílio Palmeira, por 
sua vez, estâ assim redigido: 

Exm9 Sr, Presidente da Câmara Municipal de 
Maceíó . 

O Brasil viv-e-" momentos decisivos e que podem 
acarretar díticuldades futuras ou de normalização 
democrática, diante das investidas dos contratem
pios que virão inevitavelmente pela frente e que o 
país deve_s.e preparar a fim de não sofrer os reveses 

----de uma tempestade, cujas conseqUências cairão 
sobre as cabeças daquelas que não contribuíram 
para uma situação desagradável e impiedosa para 
ser suportada. São momentos que precisam ser en
frentados com dignidade e respeito pela normali
zação política brasileira. A questão das eleições di
retas para a Presidência da República encontra-se 
posta â mesa e deve ser encarada com seriedade e 
nunca com o desdém de quem quer ultrapassá-las 
sem sequer consider~-Ias como importantíssimas 
aos anseios da sOciedade brasileira, que nào suporta 
mais os encargos impostos sobre suas costas e por 
quem nunca quis assumir o compromisso com essa 
mesma sociedade, dando-lhe satisfação e conheci
mento de a tos desastrosos e incompreensíveis. Esta
mos diante de um impasse cuja saída felizmente to
dos víSJuffi-bramos para que no amanhã não haja a 
desculpa de que niguém apontou a necessária porta 
áo enteildimento. 

..Pelo exposto, requeiro â Mesa, após ouvir o ple
nário, Seja endereçado ao Vice-Presidente d~ Re
pública, Dr. Aureliano Chaves um voto de regozijO 
por- Süa posição política, e que deve levar a sua pre
gação em favor do voto livre e democrático atê as 
últimas conseqifências revigorando ainda mais a 
campanha_ nacional pela escolha direta do Presiden
te da República ainda este ano. Sem isso, estaremos 
entregues possivelmente em mãos que nada repre. 
sentarão para a solução dos problemas brasileiros, 
mas ao co~trário, em mãos que apenas as locupleta
rão da situação reinante no país para amealhar van
tagens pessoais sobre o sacrifício hõlocâustico da 
gente brasileira. Requeiro, ainda, que cópia desta 
proposição seja endereçada ao Senador Luíz Caval
cante, autêntico defensor da dignidade nacional". 

S. S. da Câmara Municipal, de Maceió, em 14 de -
abril de 19_84. -Virgílio Cavalcante Palmeira, Ve
reador. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, mais uma vez se confir
ma a veracidade do velho rifão: "Diz-me com quem an· 
das e te direi quem ês~" Bastaram umas poucas andanças 
políticas com Aureliano Chaves para eu ser elevado à 
condição de autêntico defensor da dignidade nacional. 

Muito obrigado, Aureliano Chaves e muito obrigado, 
Vereador Virgílio Palmeira. (Muito bem!} 
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O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- _Concedo a 
palavra ao eminente Senador Itamar Franco, para uma 
breve comunicação. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB - MG. Pa'" 
uma comunicação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presi· 
dente, Srs. Senadores: 

No momento em que se fala mais uma vez no aumento 
do leite, gostaria de lembrar à Casa que há um projetO de
nossa autoria que isenta de Imposto sobre a Circulação 
de Mercadorias .. as operações de comerciaUzação de lei
te in natura para consumo público em todo o País". 

O nosso pedido hoje, particularmente à Liderança do 
Governo, é de que possa dar um andamento mais rápido 
a este projeto de alto alcance social. 

Gostaria também, Srs. Senadores, pedindo licença ao 
Sr. Presidente, que a Mesa autorize a publicação de um 
estudo que nos foi enviado pelo Presidente Flávio Teles 
de Menezes, da Sociedade Rural _Brasileir;;~., que, entre 
outras coisas, vale a pena recordar aO Senado da Re
pública, os seguintes dados publicados pela FAO, em re
lação ao leite para 1977. Os dados de 1977 não_ invalidam 
os do ano de 1984, porque essa situação praticamente 
não mudou em nosso País. 

Os dados da F AO para o Brasil são os seguintes: 
-Necessidade de leite fluido por habitante/ano ~ 

81,7 litros. 
-Disponibilidade de leite fluido por habitante/ano 

- 34, I litros. 
Segue o_ Sr. Flávio Teles, Sr. Presidente, demonstran~ 

do o problema do acesso da população ao leite in natura, 
e diferencia os diversos tipos de leite, num amplo estudo, 
que eu pediria a V. Ex• que fosse publicado neste pro
nunciamento. Muito obrigado, Sr. Presidente. (Muito 
bem!). 

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. 
ITAMAR FRANCO EM SEU DISCURSO: 

LEITE PARA CONSUMO '"lN NATURA'" 
PROBLEMAS COM A TRIBUTAÇÃO DE !CM 

A importância do leite "in natura" e seu nível de consumo: 
O leite in natura ou fluido constitui-se em fonte de pro~ 

teína animal incomparável, sendo seu consu_mo reco~ 

mendável para todas as idades e indispensável para a 
gestante e para a fase de desenvolvimento dos recêm
nascidos e crianças. 

Dados publicados pela FAO indicam a seguinte si~ 

tuação para o Brasil, no ano de I9n: 
Necessidade deleite fluido por habitantes fano -81,7li
tros 
Disponibilidade de leite fluido por habitante/ano -34,1 
litros 
Dêficit de leite fluido por habitante fano -47,6 litros 

Do ano de 1977 atê esta data, embora não haja adis~ 
ponibilidade de dados para o Brasil como um todo, algu~ 
mas informações disponíveis indicam que o dêficit apo·n
tado, vem aumentando. Este fãto pode ser constatado na 
distribuição do leite fluido na Grande São Paulo, uma 
das regiões de maior crescimento demográfico e maior 
renda per capita do País. 

QUADRO I REGIÃO DA GRANDE SÃO PAULO 
(EM 1.000 i). 

Ano . 
Total 
Distribuído 

1980 1981 1982 1983 

607.937 632.937 635.869 614.224 

Acesso da população ao leite "in natura" 
Nos centros urbanos de menor porte, o consumo é as~ 

segurado através da distribuição feita pelos próprios 
produtores, mediante entrega porta a porta em con
dições de higiene bastante precárias. Livre do ónus de 
impostos e custos necessários à manutenção de um pa
drão adequado de qualidade, esta atividade tem o mêrito 
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de possibilitar um abastecimento a preços mais acessi~ 
veis. 

Nos centros urb~nos de maior porte, as usinas (coope-
rativas e empresas privadas) encarregam-se do abasteci~ 
menta, assegurando-se melhores condições de higiene no 
processamento do leite dada a inspeção (Federal) a que o 
mesmo é submetido. 

_Paru o çonsumidor dos grandes centros, o leite fluido 
torna~se disponível sob as seguintes formas: Leite C, Lei
te Especial, Leite B, Leite A e "Longa Vida". 
O que diferencia _os diversos tipos de leite. 

O Leite A e o .. Longa Vida" representam parcelas 
pouco expressivas de consumo, e dado seu preço elevado 
e características destinam-se aQS segmeotQs de maior po
der aquisitivo. O Leite A, é de se notar, ê produzido e 
distribuído exclusivamente no Estado de São Paulo. 

O Leite C e Especial diferenciam~se pelo teor de gor
dura _- o primeiro deve apresentar um teor mínimo de 
2% enquanto que o segundo de 3,2%. Esses dois tipos de 
leite são os de maior consumo nos grandes centros urba~ 
noS, destinando-se ao consumo dos segmentos de menor 
poder aquisitivo e, de forma crescente; à classe média. 

O Leite_ B ê consumido basicamente pela classe média, 
sendo disponível apenas nos Estados de São Paulo 
(75%), Rio de Janeiro e Minas Gerais:ü que diferencia o 

-Leite B dos tipos C e Especial é a qualidade superior do 
primeiro, a qual decorre dos seguintes pontos: 

Ao produtor de Leite B são exigidos padrões mais rígi
dos quanto ao nível bacteriológico do produto, o que im-
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plica na necessidade de instalações físicas rigorosamente 
higiênicas para sua produção, além de cuidados extre
mos- quanto à sanidade do rebanho produtor. 

Para a produção do Leite C e Especial, o nível de exi~ 
gências é bem inferior, bastando para tanto que o produ
tor tenha um excesso de produção cm sua propriedade e 
se disponha a fornecê-lo a uma usina. 

A -superior qualidade do Leite B evidencia-se também 
na estabílidade de seu fornecimento ao longo do ano, já 
que a sua produção não está sujeita à "entressafra", 
dada a maior tecnificação de seus produtores. 

Inversamente, o consumidor do Leite C e Especial em 
virtude deste fator "entressafra", aliado a outros relati· 
vos ao processamento das usinas, sujeitam-se a consu
mir, ora o Leite Especial com 3,2% de gordura, ora o 
Leite C com apenas 2%, ora o Leite rehidratado (Leite 
em pó distribuído como Leite fluído) e até Lefte 8, quan
do não é possível sua comercialização como tal. 

Outra diferença é que o chamado Leite Especial é ta
belado ao passo que o Leite B tem o seu preço livremente 
fíxãdo mediante acordo entre produtores, usinas e distri
buidores. Em alguns Estados do Norte o preço do Leite 
Especial já está liberado. Em outros Estados do Norte 
ele é tabelado a niveis superiOres daqueles praticados no 
Centro-Sul. -- - --

0 tabelamento do Leite Especial indiretamente fixa o 
pfeço do Leite B, já que a comparação de parte do con
sumidor é inevitável, como se pode verificar a seguir: 

QUADRO II - PREÇO DO LEITE A CONSUMIDOR- SÃO PAULO 

Especial Leite"B" Dlf% 

a) Em 15-12-1983 
(antes da aplic!lÇão do ICM) Cr$ 240.00 Cr$ 350,00 + 46 

b) Em 20-3-1984 
Após aplicação do ICM sobre 
o leite B e reajuste Cr$ 340.00 Cri 600,00"' + 76 

* Neste preço inclui-se Cri 102,00 de ICM. 

Reflexos da tributaçio do ICM sobre o leite B 
D~ lado do consumo, a menor possibilidade de aces

so do consumidor a um leite in natura de melhor qualida
de. Este fato fica evidenciado nos dados abaixo: 

QUADRO UI- PARTICIPAÇÃO DO LEITE ""B" NA DISTRIBUIÇÃO TOTAL DE LEITE NA -GRANDE 
SÃO PAULO (EM 1.000 LITROS). 

Mês 1983 

Total B %B 
JAN 55.844 20.419 36.7% 
FEV 48.169 18.509 38,4% 

MAR 41.976 13.571 32,3% 

Fonte: SUNAB e ABPLB. 

D_o lado da Produçio, a redução do consumo determi· 
narã. uma menor remuneração do produtor jã que em 
março /84 as usinas lhe pagarão um máximo de 68% de 
sua produção ao preço de Cr$ 303,00/litro; o saldo lhe 
será pago a preços de leite especial ou seja Cr$ 236,00/li
tro. 

Uma menor remuneração do produtor do Leite B, não 
lhe possibilitará a manutenção de sua estruturas produti~ 
va e a cObertura dos maiores custos exigidos pela maior 
qualidade de seu produto. 

Em decorrência, se proliferarão os anúncios nos jor~ 
nais de "liquidação de plantel" e com estes o investimen-

1984 

Total B %B 
51.368 13.130 25~6% 

50.204 13.430 26,8% 
54.713 13.875 25.4% 

to feito durante anos por todo o povo brasileiro, na for
ma de juros subsidiados, para a co~strução de insta
lações fixas adequadas, formaçã-o de pessoal especializa~ 
do, importaçã_o de matrizes e reprodutores, aquisição de 
equipamentos etc. 
Situação da tributaçio de ICM sobre o· leite para consmno 
..in natura" 

k- isenção ou cobrança do ICM sobre o leite, em 
função do artigo 19 da Lei Complementar n\> 24 de 7-l-
75, não é decisão que possa ser tomada unilateralmente 
pelo Governo de São Paulo, dependendo da celebração 
de Convênio no âmbito do CONF AZ (Conselho de Polí~ · 
tica Fazendãria). 
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Até 31-12-83, estava em vlgor o Convênio ICM-1/77 
de 15-4-77, o qual -

a) possibilitava a cada unidade da Federação a 
isenção ou cobrança do ICM sobre o leite para consumo 
ln natura; São Paulo e Rio de Janeiro e demais Estados, 
isentavam-no enquanto que Minas Gerais tributava-o~ 

b) determinava que as vendas de um Estado para ou
tro, gerariam crédito para o Estado "exportador". Mi
nas Gerais exporta boa parte de sua produção de leite em 
geral, e quase 100% da sua produção de leite B, respon
dendo por cerca de 35% do abastecimento de leite in na~ 
tora da Grande São Paulo. 

Ocorre que os créditos de ICM gerados pelas vendas 
para São Pauto, eram compensados por créditos origi
nários da venda de outros produtos fornecidos por São 
Paulo a Minas Gerais. 0-mesnlo não se dava com o Esta~ 
do do Rio de Janeiro, cujos créditos vinham se acumu
lando, sem que ocorresse sua efetiva co"riiPenSação ou 
pagamento. A insatisfação de Minas Gera_is C?m esta si
tuação, resultou na revisão do ConvêniO: em-reunião do 
CONFAZ de outubro/83. 

Através de novo Convênio (CONFAZ ICM 25/83 de 
11-10-83), a situação passou a ser a seguinte: 

a) as vendas de leite in natura a consumidor 

Estado Leite Leite B 
especial 

Isenta 17% 
Minas+ Rio de Janeiro 8,5% 17% 
Outros Estados Isentam 

* Não há comercialização 

b) as vendas iterestaduais continuam a gerar créditos 
para o Estado "exportador". 

O pleito das entidades representativas do setor de pro
dução, FAESP, Sociedade Rural Brasileira e especial
mente Associação Brasileira dos Produtores de Leite 
.. B" é a total isenção do ICM sobre o leite "B" em São 
Paulo, retornando-se portanto à situação vigente a~é 31_-
12-83, para que se evite a total inviabilização deste se to r. 

A Secretaria da Agricultura de São Paulo é totalmente 
favorável ao pleito e o Sr. Secretário da- Fazendã)â-fez 
incluir a matéria na pauta da próxima reunião do CON~ 
FAZ, a realizar-se a 8-5-84. A posição do Sr. S_ec:etâriO 
da Fazenda é tendente a conferir o crêdito fiscal ã Minas, 
isentando entretanto o consumidor paulista de Leite B, a 
exemplo do que jã ocorre com o Leite Especial e C. 

A disposição de São Paulo de isentar tambêm o Leite 
"B" no entanto, depende da concordânc1ã- dos deffiats 
Estados por força do exposto em 5.1., especialmente Rio 
de Janeiro e Minas que cons.omem este tipo de Leite. 

Rio de Janeiro. ao que se sabe não oferecerá proble
mas à pretensão dos paulistas. Minas vem oferecendo re· 
sistência à mesma, provavelmente por razões políticas, 
uma vez que o fato de São Paulo isentar o Leit~ "B", não 
cria qualquer prejufzo económico ao Estado vizinho. Ao 
contrário, esta isenção voltará a viabilizar a produção de 
Leite B naquele Estado igualmente prejudicado. 

A razão política fica implfcita na fórmula quejâ foi su
gerida por Minas e que é provável que seja apresentada 
na reunião do CONFAZ: - Redução do ICM sobre o 
Leite B de 17% para S;S%, tendo como .contrapartida a 
tributação por São Paulo do Leite Especial (C) em 8,5%. 
Desta forma os preços a consumidor em um _e outro Es
tado seriam iguais. Esta fórmula penaliza as populações 
mais carentes de São Paulo que consOmem o Leite Espe
cial, não resolve o problema do consumo de Leite B e de 
sua produção, alêm de criar ónus político para o Goven
ro de São Paulo, na media em ·que: 

I. Todos os Estados brasileiros isentaram de ICM a 
venda a consumidor do Leite Especial (C), à exceção de 
Minas e Rio de Janeiro. 
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2. São Paulo voltaria atrás em sua decisão de isentar 
o Leite Especial {C), decisão esta que jâ mereceu o reco
nhecimento de toda a população. 

São Paulo, 24 de abril de I 984. 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• DE 1984-COMPLEMENTAR 

Isenta do Imposto sobre Clrculaçio de Mercado
rias - ICM, a comerclallzaçio de leite in natura. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. I~> Ficam isentas do Imposto sobre Circulação 
de Mercadorias - lCM, as operações de comerciali
zação de leite in natura para consumo público em todo o 
País. 

Art. 2~> Esta Lei Complementar entra em vigor na 
data de sua publicação. 

Art. 3~> Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificaçio 

Vem repercutindo negativamente na imprensa e junto 
às organizaÇões cooperativas que lidam com a distri
buição de leite ln natura a tributação que alguns Estados 
estão impondo à comercialização de leite, fato que, a ri
gOr, implica em prejuízos manifestos para produtores e 
consumidores. Cremo$ desnecessã.rio, pelo óbvi_o_ mesmo 
da situação, arrolar subsídios demonstradores do truis
!JlO_ d_e q~e_ o leite constitui alimento básico dos brasilei
ros, sobretudo das faixás etárias-rõ.ais baixas. Desta sor
te, é estranho que se estabeleça tributação sobre a pro
dução e comercialização do leite ln natura destinado ao 
cons_umo público, quando se sabe que essa tributação se
ria inteiramente destituída de qualquer finalidade social, 
pois, sem elevar sintomaticamente a renda tributária, só 
serviria para mais agrB:var a penúria das classes menos 
favorecidas de nossa sociedade . 

~-A Constituição Federal atribui à União, o poder de re· 
guiar os excessos que se verifiquem no estabelecimento 
da carga tributária imposta pelos Estados, facultando
lh~ o estabelecimento dç i$enções mediante Lei Comple~ 
mentar, desde que sejam para atender a relevante ínteres~ 
se_social ou económico nacional. Ora, no caso do consu~ 
mo do leite ln natura, conforme analisamos, constata-se 
esse relevante interesse social e económico, a justificar a 
edição de Lei Complementar, estabelecendo a isenção do 
lCM, em carâter nacional. 

Sala das Sessões, 28 de março de 1984, -Itamar Fran-
co. 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 

- Altevir Leal- Eunice Michiles- Claudionor Ro
riz- Gaivão Modesto- Odacir Soares- Gabriel Her
mes- Alexandre Costa- João Castelo --Josê Sarney 
-João Lobo - Aimir Pinto - Marco Maciel - Gui
lherme P<!lmeira - João Lúcio - Albano Franco -
João Calmon --Amaral Peixoto - Amaral Furlan -
Fernando Henrique Cardoso - Benedito Ferreira -
Mauro Borges - Benedito Canelas - Saldanha Derzi 
~Jorge Bornhausen, 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- A Presidên
cia convoca sessão extraordinária a realizar-se hoje, ãs 
18 horas e 30 minutos; destinada à apreciação dos P~oje
tos de Decreto Legislativo n~"s 26 i-36. de 1983, 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -Sobre a me
sa, projetas que serão lidos pelo Sr. 19-Secretârio. 

São lidos os seguintes 
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PROJETO DE LEI DO SENADO N• 186, DE 1984 

Autoriza a admissão pela Caixa EeonômJca Fede
ral dos empregados das socled•des de crédito Jmo~ 
Ulfrio e das instituições financeiras privadas em 111~ 

tuaçio de llqUidaçio extrajudicial decretada pelo 
Banco Central do Brasli. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. ]I' Os empregados das extintas sociedades de 
crédito ímobiliârio, em situação de liqaidacão extrajudi-

- cial decretada pelo Banco Central do Brasil nos termos 
da Lei n\' 6.024, de 13 de março de 1974, que, na data da 
referida liqíiidação, se encontravam em efetivo exercício 
de seus empregos, poderão ser admitidos pela Caixa 
Econômica Federal, em carâter excepcional, sob o regi
me da Consotid_açào das Leis do trabalho e Legislação 
Complementar. 

§ ]I' As adm.issões de que trata este artigo deverão 
atender às normas para admissão e provimento de car
gos estabeleddas pelo Regulamento de Pessoal da Caixa 
Económica Ft!deral, bem assim aos critêrios que vierem 
a ser fixados por Decreto do Poder Executivo, não se 
lhes aplicando o disposto no caput do art. 59 do Decreto
lei n9 759, de 12 de agosto de 1969. 

§ 21' A Caixa Económica federal não será responsá~ 
vel pelo pagamento de salário, gratificações, férias e 
quaisquer outras vantagens e indenizacões de qualquer 
natur_eza, que sejam devidos pelas referidas empresas em 
liqüidação extrajudicial. 

§ )\' O tempo de serviço anterior à admissão na Cai~ 
xa Económica Federal será computado unicamente para 
fins de aposentadoria, nos termos da legislação específi
ca. 

Art. 29 Para atender às admissões a que se refere o 
artigo a_nterior, a Caixa Económica Federal poderá insti· 
tuir quadro de pessoal suplementar especial, devidamen
te estruturado em cargos, carreiras e respectivos níveis 
salariais. 

Art. 3<:> _ para efetivação do ato de admissão autoriza
do por esta lei, oS empregados, nas condições do art. }9, 

deverão: 
I -apresentar comprovação de rescisão de contrato 

de trabalho 'com as empresas referidás no art. )I', devida
mente homologado; 

II- apresentar comprovação de quitação com o ser
viço militar; 

li I- comprovar o implemento da idade de 18 anos e 
a não integração das condições para obtenção de apo
sentadoria previdenciária. 

Art. 4~> Os empregados, admitidos na forma do art. 
!~>, ficam sujeitos às normas legais e regulamentares que 
regem a polítiCa salarial aplicável à Caixa Econ·ômica 
Federal, bem assim ao disposto no art. 3\' do Decreto-lei 
n~> 266, de 28 de fevereiro de 1967. 

Art. 51' A Caixa Económica Federai formalizará as 
admissões autorizadas por esta Lei, no prazo de 180 
(cento e oitenta) dias contados de sua publicação, desde 
que satisfeitas as exigências previstas no art. 3~>, 

- Art. 6<:>_ Para vinculação à Fundação dos Econo
miârios Federais FUNCEF, os empregados admitidos 
nas condições desta Lei deverão satisfazer as condições 
que vierem a ser fixadas por Decreto do Poder Executi
vo. 

Art. 7Q Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 81' Revogam-se as disposições em contrário. 

.Justlficaçio 

A idéia consubstanciada no presente projeto consiste 
em materializar as inúmeras promessas do Governo rela
tivamente ao aproveitamento do pessoal das sociedades 
de crêdito imobíliãrío oti instituições finapceiras sob iq-



2144 Quinta-feira 21 

tervenção do Banco Central e, pois, em liquidação extra
judicial, tal como ocorreu com a Delfin, ou sejam, a Eco
nomisa, a Letra, a Haspa, a Colmeia, Apesp, Coroa e 
outras. 

Sim, pOrque, Se quantO aõs depositantes em poupança 
a ação do. Governo fcii prqn-ta e eficaz, com Vistas natu

' ralmente a devolver ao sistema a confiabilidade que ele 
jâ vinha perdendo, grande parte dos empregados dos 
grupos econômicos atrás Cítádos ainda agua~dam so
luções concretas Por parte das autoridades gov:~rnamen
tais do setor que, todavia, nunca negaram a intenção de 
providenciar a sua absorção. 

O nosso projeto autoriza expressamente tal aproveita
mento, ao mesmo tempo que o disciplina, devendo, por
tanto, ser aprovado, quando menos para devolv~r a esses 
empregados e suas famílias a tranqUilidade perdida. 

Sala das Sess_ões, 20 de junho de 1984. ~Humberto 
Lucena 

LEGISLAÇÀO CITADA 
LEI N9 6.024 DE 13 DE MARÇO DE 1974 

Dispae sobre a lntervençio e allq_uldaçào extraju
dicial de instituições financeiras, e dá outras provi
dências. 

DECRETO-LEI No 759 DE 12 DE AGOSTO DE 1969 

Autoriza o Poder Executivo a constituir a empresa 
pública Caixa Econômica ederal e dá outras provi
dências. 

Att. S'» O pessoal da CEF será obrigatoriamente ad
mitido mediante concurso público de provas ou de pro
vas e títulos. 

§ l'i' O regime legal do pessoal da CEF será O da 
ConsolidaçãO das Leis Tra.Qalhist_as. 

§ 2~' Poderão eventualmente ser requisitados pela 
CEF servidores dos quadros do serviço público federal, 
das autarquias federais ou das empresas públicas e socie
dades de economia mista, exclusivamente para o e_xercí
cio de funções têcnicas mediante o ressarcimeàto, peJa 
CEF aos órgãos de origem ou entidadeS de orig'em, dos 
proventos globais a que fizerem jus os SerVidores requisi· 
lados. 

DECRETO-LEI No 266 DE 28 DE FEVEREIRO DE 
1967 

Dispõe sobre o regime do pessoal das Ca._ilC_as 
Económicas Federais. 
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tuários em débito com o referido Sistema, ainda que 
para fins de cadastro de entidades dedicadas à proteção 
ao crédito. - · 

Paragráfo único. Em conseqGência do disposto neste 
artigo, a entidade de proteção ao crédito que encaminhar 
as suas consulentes ou afiliadas informações_sobre débi
tos de mutuários do Sistema Financeiro de Habitação, 
responderá pelos danos causados ao mutuário, sem pre
juízO das seguintes sanções administrativas: 

I -suspensão do funcionamento, pelo prazo de 30 
(trinta) dias; 

II- cassação de funcionamento, se ocorreneincidên
cia. 

ArL 29 O Poder Executivo reg_ulamentará esta lei no 
prazo de 90 (noventa) dias, contados de sua publicação. 

Art. 3'» Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Ai-"t:--49- ReVogam~se as disPosiÇões em contrário. 

Justificação 

O presente projeto tem por fim impedir que, mu
tuáiios em dêbito com o Sistema Financeiro de Habi
tação, sejam prejudicados por informações prestadas pe
las entidades_de prQ_teção ao crédito, reveladoras _dessa 
ocasional situação de devedores inadimplentes. De fato, 
a inadimolência para com o SFH, não concretiza, n~ 
atual conjuntura, ato de desídia ou improbidade dos que 
hajam adquirido financiamento para aquisição de casa 
própria. Em verdade, o mais responsável por essa si
tuação, que intranqüiliza o mutuário, ê o próprio siste
ma ftrianceiro em que se fundamenta a correção das 
prestações referentes à amortização dos dêbitos. Em ver
dade, o mutuário do SFH ê, em vez do rêu da inadim
plência, a verdadeira vltirna desse sistema escorchante, 
que impossibilita o-devedor de saldar o compromisso as
sumido com a entidade financiadora. Ninguém, pois, 
nessa situação, pode ser encarado como devedor relapso, 
a ponto de ter seu nome bloqueado pelo comércio e pela 
indústria, à vista de informação recebida das organi
~ações que atuam no âmbito da proteção ao crédito. 

Alêm do mais, ainda _que se trata_sse de devedor d_esi
dioso, esta circunstância em nada afetaria o funcion_ã.
!llen_~o do comércio, ainda porque o SFH cortta com in~
tr-umentos capacitados à ·reagir na esfera de seus inleTés
ses, como, por exemplo, a retomada do imóvel financia-
do. . . - · 

De qualquer sorte, essa prática danosa desserve, em 
-ulfima análise, à própria atividade comercial a que se 
propõe defender, pois, desacreditando o comprador, 
prombv"e, em c·onseqGência, a retração dos atas de co-
mércio. 

Art. 39 Fica vedada a sindicaliz_ação dos servidores 
das Caixas Econômicas Federais, não se lhes aplicando 
bs dissídios coletivos salariais~ - Assim, com o presente projeto,- pretendemos atender 
........... , -~,-~ ~· ...,... -.... ..,. ~· ·--«"""'"'"··~·,.·-~-~-- --~ -c_à_s__rci_vindicações d-3.s categorias empresariais e aos justos 

(Às ComisSões de ConstituiçãO e JustiÇa, de Legis
lação Social e de Finatrcas.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO No 107, _D_E 1984 

Proíbe ao BNH e quaisquer outras entidades finan
ceiras vinculadas ao Sistema Financeiro de Habitaçio 
o fornecimento de Informações sobre mutu,rlo em dé-
bito. ~ · • 

O Congresso Níicional decreta~ 
Art. 19 Ficam o Banco Nacional de. Habitação -

BNH e os demais estabelecime_ntos financeirOs vincula
dos ao Sistema Financeiro de Habilitação proibidos de 
prestar ou fornecer informações sobre situação de mu-

apelos dos mutuários do Sistema Financeiro de Habi
tação. 

Sala das Sessões, 20 de junho de 1984, - GaStão 
Miiller. 

(Às Comissões de ConstituiÇão e Justiça e deLe
gislação Social.) 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -_Os projetas 
lidos serão publicados e remetidos às comissões cOmpe
tentes. 

O Slt PRESI_DENTE (Moacyr Dal\a) - Esgotado 0 

tempo destinado ao Expediente. 
Estão presentes na Casa 59 Srs. SenadoreS~-Há núme

ro par~ deliberação. 

Junho de 1984 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

MENSAGEM No 68, DE 1984 
.(Em regime de urgê-ncia- art. 371, c, do Regimen

to Interno) 

ApreCiação da Mensagem n'i' 68, de-, 1984 (n~' 
107/84, na origem), pela qual o Senhor Presidente 
da República solicita autorização do Senado para 
que o Governo do Estado do Espírito Santo possa 
contratar operação de crédito de Cr$ 
2.984.745.000,00 (dois bilhões, novecentos_e quaren
ta e oito milhões, setecentos e quarenta e cinco mil 
cruzeir_o_s). 

(Despachada _às Comissões de Economia e de 
Co_riSfifijjção e Justiça.) 

Sobre a mesa, parecer da Comissão de Econ.omia que_ 
vai ser lido pelo Sr. J'i'-Secretário. 

ê lido o seguinte 

PARECER No 317 DE 1984 

Da Comlssio de Economia, sobre a Mensagem n' 
68, de 1984 (n' 107/84- na origem), do Senhor Pre
sidente da República, propondo ao Senado Federal, 
seja autorizado o Governo do Estado do Espírito San
to a eleVar em Cr$ 2.948.745.000,00 (dois bilhões, no
vecentos e quarenta e oito milhões, setecentos e qua
renta e cinco mil cruzeiros) o montante de sua divida 
consolidada intema. 

Relator: Senador Luiz Cavalcante. 

O Senhor Presidente da República encaminha ao exa
me do Sen-ado Federal (art. 42, item VT, da Constituição) 
proposta no sentido de que seja o Governo do Estado do 
Espírito Santo autorizado a elevar em_ Cr$ 
2.948.745.0()(),00 (dois bilhões, novecentos e quarenta e 
oito milhões, setecentos e quarenta e cinco mil cruzeiros) 
o montante de sua dívida consolidada interna, a fim de 
que p()ssa contratar operação de crédito, junto ao Banco 
9o _ Estacj.o do ~spírito Santo S.A., este na quaUdade de 
agente finaf!_ceirÔ do Bã.ncc:' Nacional da Habi_t~~ão -
BNH, valor corresponde!J-te a 500.000 UPC, considerado 
o valor nominal da UPC de Cr$ 5.897,45, em outubro de 
\983, destinada à execução de obras e serviçqs para am
pliação do sistema de abastecimento de água e melhorias 
urbanas em Porto Santana, componentes do subprojeto 
AglOmerado Urbano da Grande Vitória, do Projeto Es
pecial Cidades de Porte Mêdio. 

2. Características da operação: 
"A - Valor: Cr$ 2.948.745.000,00 (correspon

dente a 500.000 UPC.de Cr$ 5.897,49, em out/83); 

B ~Prazos: 
I - de carência: 18, meses; 

zação: 240 meses; 

C - Encargos: 

2 - de amorti-

l - juros de 4% a.a. para o BNH, 
2- correção monetária: conforme a variação da 

UPC, 
3 - taxa do agente financeiro: 1% sobre o valor 

do financiamento, 
4- taxa de adminis.tração: 2% sobre o valor do 

financiamento; 

D - Garantia: vinculação de quotas do Fundo 
de -Par"ticipaçã.o- dos Estados - FPE.; 

E - Destinação dos recursos: execução de obras 
e serviços para ampliação do sistema de abasteci-
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menta de ãgua e melhorias urbanas em Porto Santa
na,· componentes do subprojeto Aglomerado U rba
no da Grande Vitóría, do Projeto-Especial Cidades 
de Porte Média." 

3. Segundo o parecer apresentado pelo órgã·o finan
ciador - Banco de Desenvolvimento do Espírito Sã.nto 
SfA- BANDES, a Operação de crédito sob exame é 
viável económica e financeiramente. 

4. O processo é acompanhado dos seguintes elemen-
tos principais: -

a) Lei Estadual n'~ 3.566, de4dejulho de 1983, autOri-
zadora da operação; -

b) Exposição de Motivos (EM n11 41/84) do Senhor 
Ministro de_ Estado da Fazenda ao Exm'~ Senhor Presi-
dente da República, comunicando que o Conselho _MO
netário Nacional, ao aPreciar a proposta, manifestou-se 
favoravelmente ao pleito formulado conforme-o art. 29 
da Res. n'~' 93, de 1976, do Senado Federal; e 

I 
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c) Parecer do Banco Central do Brasil - Departa
mento de Operaçõ_es com Títulos e Valores Mo_biliârios, 
favorável ao pleito. 

-5. bo- estudo de viabilidade apresentado pelo Banco 
Central do Brasil, destacamos os seguintes itCns, para a 
análise da capacidade de pagamento da entidad~: 

5.1 -Dados relativos ao balanço de 1982: 

-Receita. Total 
-Operações de Crédito realizadas 
- Receita Hquida 
- lndice de correção (set-83) 
- Receita líquida corrigida 

Valor: Cr$ milhões 
48.555,8 

2.077,7 
46.478,1 

1,9705 
91.585,1 

5.2- Limites Operacionais (art. 29 da_Res. n9 62/75) 

- Montante global 
- Cresci.ntento real anual 
- Dispêndio anual máximo 
- Responsabilidade por Títulos 

Valor: CrS milhões 
64.109,6 
18.317,0 
13.737,8 
32.054,8 

T Dívida intra Operação Situação pos Limites do 
E Limites e sob teriorà con artigo 29 
N extrallmlte. Exame trataçio. da Resolu-
s (pos. atual) çio 62/76 

1- Montante global 28,704,9 2.948,7 3L653,6 64.109,6 
11- 5.284,1 5.284, I 18.314,0 

III- 12.303,4 \2,303,4 13.737,8 
IV- Responsabilidade por 

títulos 12.591,3 12.591,3 32.054,8 

7. Considerado todo o endividamento da- referida 
entidade (intra= extralimite =operação sob exame) c-on
f<;Jrme demonstra o quadro acima verifica-se que ele per
maneceria contido nos limites fixados pelos itens I, II e 
III do art. 29 da Res. n9 62, de 1975. 

8. Por outro lado, o dispêndio anual máximo fixado 
pelo art. 29 da Res. n9 62, de 1975 - CrS 13.737,8-
apresenta valor bem superior ao dispêndio anual real 
máximo de toda a dívida consoli~ad!J. interna no período 
de 1983 a 1990, conforme quadro inexo ao processado 
(Banco do Brasil). 

9. Hã, portanto, margem suficiente para que seja efe
tivada a operação em exame, razão porque, atendidas as 
exigências constantes nas normas vigentes e no Regimen
to Interno, opinamos favoravelmente ao pleito contido 
na Mensagem n9 68, de- 1984, na forma do seguinte. 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 36, DE 1984, 

Autoriza o governo do Estado do Espírito Santo a 
elevar em Cr$ 2.948.74S.OOO,OO (dois bUbões, nove
centos e quarenta e oito rnUhões, setecentos e quaren
ta e cinco mil cruzeiros) montante de sua dívida con
solidada interna. 

O Senado Federal resolve.: 
Art. 19 É o Governo do Estado do Espírito SantO, 

nos termos do art. 29 da Resolução n~• 93, de II de ou
tubro de 1976, do Senado Federal, autorizado a elevar o 
montante de sua dívida consolidada interna em Cr$ 
2.948.745.000,00 (dois b-ilhões, novece"ntos e quarenta e 
oito milhões, setecentos e quarenta e cinCo mil cruzeiros) 
- correspondente a 500.000 UPC, considerado o valor 
nominal da UPC de Cr$ 5.897,45 (cinco mil, oitocentos e 
noventa e sete cruzeiros e quarenta e cinco centavos), vi
gente em outubro de 1983 -,a fim de que possa contra
tar uma operação de crédito de igual valor, junto ao 
Banco do Estado do Espfrito Santo S.A, este na qualida
de de agente financeiro ao J:Sanco Nacional da Habitação 
BNH, destinada à execução de obras e serviços pata a-m-::-
pliação do sistema de abastecimento de ãgua e melhorias 

urbanas em Porto de Santana, componentes do subpro
jeto Aglomerado Urbano da Grande Vitórià., do Projeto 
Especial Cidades de Porte Médio, obedecidas as con
djções admitidas pelo Banco Central do Brasil no respec
tivo processo. 

Art. 29 Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Sala das Comissões, 24 de maio de 1984. -Severo G~ 
mes, Presidente em exercício- Luiz CavalciUlte~ Relator 
--José Fragelli - Cid Sampaio - Jorge Klllume- Oc
távio Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - O parecer 
da Comissão de Economia conclui pela apresentação de 
Projeto de Resolução n" 36, de 1984, autorizando o Esta
do do Espírito Santo a elevar em Cr$ 2.948.745.000,{)(} 
(dqis bil):lões, novecentos e quarenta e oito milhões, sete
centos e quarenta e cinco mil cruzeiros) o montante de 
sua dívida c~nsolidada. 

Solicito ao eminente Senador João Calmon o parecer 
da Comissão de Constituição e Justiça. 

O SR. JOÃO CALMON (PDS- ES. Para emitir pa
recer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Apresentado pela Comissã-o de Economia, o projeto 
de resolução em exame autoriza o-- Governo do Estado 
do_ Espírito Santo, nc:>s ~ermos do art. 29 da Resolução n9 
93; de li de outubro de 1976, do Senado Federal, a ele
var em Cr$ 2.948.745.000,00 (dois bilhões, novecentos e 
quarenta e oito milhões, _setecentos e quarenta e cinco 
mil cruzeiros)-, correspondente a 500~000 UPC, consi:. 
derado o valor nominal da UPC de CrS 5.897,45 (cinco 
mil, oitocentos e noventa e sete cruzeiros e quarenta e 
cinco centavos) viiinte-em -outubro de 1983 :..._, o mon
tante de sua dívida consolidada interna, a f}m de que 
possa contratar !:!_ma operação de crédito de igual valor, 
junto ao Banco do Estado do Espírito Sallio Sf A, este na 
qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da 
tiabitação- BNH, destinada à execução de obras e ser
viços para ampliação do sistema de abastecimento de á-
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5.3- Poslçio da Dívida consolidada lntema. 

Em 30-9-83. 
Valor: CrS milhões 

A .;....fntralimite 17.532,4 
B ":'"""' Extralimite 11.096,8 
C- Operações autorizad~s e não contratadas 75,7 

D - Operação sob exame 
E- Total Geral 

2.948,7 
31.653,6 

6. Tendo em vista a orientação desta Comissão, para 
verificação da capacidade de pagamento do postu
lante, foi leva:da em conta a soma do endividãmento 
intra e extralimite. Assim, teríamos a seguinte si
tuação: 

gua e melhorias urbanas em Porto de Santana, compo
nentes do Subprojeto Aglomerado Urbano da Grande 
Vitória do Projeto Especial de Cidades e Porte Médio, 
obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central 
do Brasil no respectivo. processo. 

Enquadra-se a operacão ao disposto no art. 29 daRe
solução n'i' 93, de 1976, que alterou a Resolução n9 62, de 
1975, pois, sendo, os recursos provenientes do Banco 
Nacional da Habitação - BNH, o que a caracteriza 
como extralimlte. · 

-3. Anexo ao processado, encontram-se: 
a) Lei Estadual n9_3.566, de4 de julho de 1983, autori

zadora da operação; 

b) Exposições de Motivos (Emenda n9 41/84) do Se-
nhor Ministro de Estado da Fazenda, encaminhando o 
pleito ao Senhor Presidente da República, favorável; 

c) Parecer do Conselho Monetário Nacional, favorá
vel: 

d) Parecer da Difetoria do Banco Central do Brasil 
pelo encaminhamento ao Conselho Monetãrio Nacional 
e, post_eriormente, à Presidência da República e ao Sena
do FederaL 

4. Há a ressaltar que o Projeto obedeceu o disposto 
no art. 42, ítem VT, da Constituição; atendeu as normas 
legais (Resoluções n<1s 62, de I 975 e 93, de 1976) e, ainda, 
ao estabelecido no Regimento Interno (art. 106, item 11). 

Ante o exposto, opinamos no sentido da normal tra
mitação do projeto, uma vez que é consthucional e jurí
dico. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - O parecer 
da Comíssão de Constituição e Ju~tiça conclui pela cons
titucionalidade e juridicidade do projeto. 

Completada a instrução da matéria, passa~se à discus
são do projeto, em primeiro turno. 

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus

sãO. 

Em votação. 
9s _Srs. S"enadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. {Pausa.) 
Aprovado. 

A matéria vai à Comissão de Redação. 
Sobre a mesa, redação final que serã lida pelo Sr. 1"· 

· Secretârio. 

f:: lida a seguinte 
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Da Comissio de redaçio 
PARECER N• 318, DE 1984 

Redaçio final do Projeto de Resoluçio n"' 36, de 
1984. 

Relator: Senador Saldanha Derzi 
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de 

Resolução n'l36, de 1984, que autoriza o Governo doEs
tado do Espírito Santo a elevar em Cr$ 2.948.745.000,00 
(dois bilhões, novecentos e quarenta e oito milhões, sete
centos e quarenta e cinco mil cnn:eiros) o montante _de 
sua dívida consolidada interna. 

Sala das Comissões, 20 de junho de 1984. - P~ 
Pôrto, Presidente- Saldanba Derzl, Relator- Jorge 
Kalume. 

ANEXO i\0 PARECER N• 318, DE 1984 

Redaçio final do Projeto de Resoluçilo n'i' 
de 1984. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do art. 42, inciso VI, da Constituição, e 
eu, , Presidente, promulgo a se
guinte 

RESOLUÇÃO N• , DE 1984 

Autoriza o Governo do Estado do Espfrlto Santo a 
contratar operaçio de crédito no valor de Cr$ 
2.948. 745.000,00 (dois bilhões, novecentos e quarenta 
e oito mllhiies, setecentos e quarenta e cinco mil cru
zeiros). 

O Senado Federal resolve: , . -- _ 
Art. (9 e: o Governo do Estado do Espírito Santo, 

nos termos do art. 29 da Resolução n9 9.3, de li de ou
tubro de 1976, do Senado Federal, autorizado_a contra
tar operação de crédito no valor de Cr$ 4.948.745.000,00 
(dois bilhões, novecentos e quarenta e oito milhões, sete
centos e quarenta e cinCo mil cruzeiros), correspondentes 
a 500.00U UPC, considerado o valor nominal da UPC de 
Cr$ 5.897,45 (cin-co mil, oitocentos e noventa e sete cru
zeiros e quarenta e cinco-centavos), vigente em outUbro 
de 1983,-junto ao Banco do Estado do Esp[rito Santo 
S.A., este na qualidade de agente financeiro do Banco 
Nacional da Habitação - BNH, destinada à execução 
de obras e serviços para ampliação do sistema de abaste- _ 
cimento de água e melhorias urbanas em Porto de Santa
na, componentes do Subprojeto Aglomerado Urbano da 
Graitde Vitória, do Projeto Especial Cidades de Porte 
Médio, obedecidas as condições admitidas pelo Banco 
Central do Brasil, no respectivo processc;·-:·--

Art. 29 Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Achando-se 
em regime de urgência a proposição cuja redação final 
acaba de ser lida, deverá esta ser submetida imediata
mente à apreciação do Plenário. 

Em discussão a redação final. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus

são. 
Em votação, 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
O Projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dal\a) - Item 2: 

MENSAGEM N• 72, DE 1984 

(Em regime de. urgência -
art. 371, c, do Regimento Interno) 

Apreciação da Mensagem n9 72, de 1984 (n9 
111/84, na origem), pela qual o Senhor Presidente 
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da República solicita autorização do Senado para 
que o Departamento de Águas e Energia Elétrica de 
São Paulo - DAEE, possa realizar operação de 
crédito no valor de Cr$ 10.000.000.000,00 (dez bi
lhões de cruzeiros), para os fins que especifica (des
pachada às Comissões de Economia, de Consti
tuição e Justiça e de Municípios). 

Solicito ao Sr. Senador Severo Gomes o parecer da 
Comissão de Economia. 

O SR. SEVERO GOMES (PMDB- SP. Para emitir 
parecer.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O Senhor Presidente da República encaminha a exame 
do Senado Federal (art. 42, item VI, da Constituição), 
proposta no sentido de que seja o Departamento de à
guas e Energia Elétrica de São Paulo (DAEE) autorizado 
a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 
10.000.000.000,00 (dez bilhões de cruzeiros) junto ao 
Banco do Estado de São Paulo S.A., este na qualidade de 
agente financeiro do Banco Nacional da Habitação 
(BNH), valor correspondente a 2.195.848 UPC, conside
rado o valor nominal da UPC de Cr$ 4.554,05, vigente 
~o j"' "trimestre de 1983, destinada à execução do Progra
ma de Combate às inundações na Grande São Paulo. 

2. Caracterfsticas da operação: 

A- Valor: Cr$ to.ooo.ooo:ooo,oo (correSpon
dentes a 2.195.848 UPC de Cr$ 4.554,05 no 39 tri
mestre de 1983); 

B- Prazos: 
1 -de carência: IS meses; 
2-de amortização: 216 meses; 

C - Encargos: 
1 -juros de: até 11,5% a.a. (até 10,5% a.a. BNH, 

1% a.a.-Agente Financeiro); 
2- correção monetária: de acordo com a va

riação trimestral da ORTN (UPC); 
3- taxa órgão técn.: 1% do empréstimo; 
4- taxa de adm. do BNH: 2% do empréstimo; 

O-Garantia: 
Aval do Tesouro do Estado; 

E- Destinaçio dos recursos: 
execução do Programa de Combate às Inun

daÇões na Grande São Paulo. 

3. Segundo o parecer apresentado pelo Órgão finan
ciador, a operação de crédito sob exame é vi~vel econô
mica e financeiramente. 

4. Considerado todo o endividamento da referida 
entidade (intra + _extralimite +.operação sob exame), 
verifica-se que seriam ultrapassados os tetas que lhe fo
ram fixados pelos itens I, e II do art. 2~' da Resolução n9 
62, de 1975. 

5. Trata-se, entretanto, de uma operaçio extralimite 
a que, -por força das disposições contidas no art. 2~' da 
ReSOIUÇâO. r)9 93, de 1976, não se aplicam os citados limi
tes (itens, I, II e III) fixados no art. 29 da Resolução n~' 
62, de 1975, ambas do Senado Federal, hf!ia vista que O§ 

_recursos a serem repassados provêm do Banco Nacional 
da Habitação. 

6. A têm da característica da operação - extralimite 
- e segundo conclusão do Departamento de Operações 
com Títulos e Valores Mobiliários, a assunção do com
promisso sob exame não deverá acarretar ritaiores pres
sões na execução orçamentária dos próximos exercícios. 

Atendidas as e~igências das normas vigentes e as dis-_ 
posições do Regimento Interno, concluímos pelo acolhi
mento da presente mensagem, na forma do seguinte: 
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PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 37, DE 1984 

AutOriza o Departamento de Águas e Energia Elé
trica de São Paulo- (DAEE) a contratar operaçio 
de crédito no valor de CrS 10.000.000.000,00 (dez bi
lhões de cruzeiros). 

O Senado Federal resolve: 
Art. 19 1:: o Departamento de Águas e Energia Elé

trica de São Paulo- (DAEE), nos termos do art. 29 da 
Resolução ·n~' 93, de 11 de outubro de; 1976, do Senado 
Federal, autorizado a contratar operação de crédito no 
valor de Cr$ 10.000.000.000,00 (dez bilhões de cruzei
ros), correspondentes a 2.195.848 UPC de Cr$ 4.554,05, 
vigente no 31' trimestre de 1983, junto ao Banco do Esta
do de São Paulo S.A .• este na qualidade de agente finan
ceiro.do Banco Nacional da Habitação (BNH), destina
do à execução do Programa de Combate às Inundações 
na Grande São Paulo, obedecidas as condições admiti
das pelo Banco Central do Brasil, no respectivo proces
so. 

Art. 29 Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

ó SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - O parecer 
da Comissão _de Economia conclui pela apresentação do 
Projeto de Resolução n9 37, de 1984, autorizando o De
partamento de Ãguas e Energia Elétrica de São Paulo a 
contratar a operação de crédito no valor de dez bilhões 
de cruzeiros. 

Solicito ao nobre Senador Hélio Gueiros o parecer da 
Comissão de Constituição e Justiça. 

O SR. HtLIO CUEIROS (PMDB- PA. Para emitir 
parecer.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O presente Projeto de Resolução, de autoria da Co
missão de Economia do Senado_Federal, como conclu
são de seu Pa.recer sobre a Mensagem n9 72/84, do Se
nhor Presidente da República, autoriza O Depãrtamento 
de Águas e Energia Elétrica de São Paulo (DAEE), a 
contratar operação de crédito no valor de CrS 
10.000.000.000,00 (dez bilhões de cruzeiros), correspon
dentes a 2.195.848 UPC de Cr$ 4.554,05, vigente no 31' 
trimestre de 1983,junto ao Banco do Estado de São Pau
lo S.A., este na qualidade de agente financeiro do Banco 
Nacional da Habitação (BNH), destinado à e~ecuçào do 
Programa de Combate às Inundações na Grande São 
Paulo. 

2. O pedido Toi formulado nos termos .d.o preceitua
do no artigo 29 da Resolução n~' 93, de 1976, do Senado 
Federal, implicando, por conseguinte, a não observância 
dos limites fixados no artigo 29 da Resolução f:!~" 62_, de 
1975, também do Senado Federal. 

3. Assim, verifica-se que a proposição foi elaborada 
consoante as prescrições legais e regirilentais aplicáveis à 
espécie, merecendo, por isso, o nos_~o· encaminhamento 
favorável, no que tange aos aspe.cti;>..s-de constitucionali
dade, juridicidade e técnica legislativa. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Concedo a 
palavra ao ~obre Senador Jorge Kalume, para proferir 
parecer da Comissão- de Município. 

O SR. JORGE KALUME (PDS- AC. Pa~ra emitir 
parecei.) ..:_ Sr. Presidente, Srs. Senadore!!: 

O projeto de resolução sob exame, apresentado pela 
Comissão de Economia, como conclusão do seu parecer 
sobre a Mensagem n~' 72/84, do Senhor Presidente da 
República, autoriza o Departamento de Águas e Energia 
EU:t.rica de São Paulo - (DAEE), nos termos do art. 21' 

" ·da Resolução n9 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado 
- Federal a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 

10.000.000.000,00 (dez bilhões de cru:zeiros), correspon
dentes a 2.195.848 UPC de CrS 4.554,05, vigente no 39 
trimestre de 1983,junto ao Banco do Estado de São Pau-
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lo S.A., este na qualidade de agente financeiro do Banco 
Nacional da Habitação (BNH), destinado à execução do 
Programa de Combate_ às Inundações na Grande São 
Paulo. 

2. A proposição ·rrrereCeu a acolhida da douta Co-_ 
missão de ConstituiçãO e JustiÇa, -Que a entendeu confor
me os cânones legais, pertinentes ao assunto. 

3. Nos aspectos que competem a este Órgão Têcnico 
examinar, entendemos que o pleito deva ser atendido nos 
termos do proposto pela Comissão de Economia d~ Ca
sa, visto que a operação de crédito a ser autorizada pro
piciará sensfveis melhorias no sistema de s~eamento bá
sico daquela cidade. 

4. Ante o exposto, somos pela aprovaçãO do projeto. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Os pareceres 
são favoráveis. 

Completa a instrução da matéria, passa~se à discussão 
do projeto, em turno único. 

O Sr. Itamar Franco- Sr. Presidente, peço a palavra 
para discutir. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Tem a pala
vra o Senador ftamar Franco, para discutir. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG. Para d[s
cutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente:: 

Verificando o projeto, fui despertado pelo parecer do 
nobre Senador Severo Gomes. Eu o tinha examinado e 
havia verificado que a inclusão dessa chamada~ ope_raçãQ 
extra-limite aumentaría ii extrapolação d() Dei)artamen~ 
to de Águas e Energia Elétrica de São P-âúlo. 

Mas o importante a destacar, em seguida, é _que o 
orçamento do Departamento de Águas e Ehergia Elétri~ 
ca de São Paulo, ao contrário do que nós-pensávamos, 
do que ouvíamos falar, prêve para o ano eni cursq a _rea
lização de receita de 242 milhões, Oá ·dedUzlda~ 3.s ope
rações de crédito) "e sua margem de poupança tnostra-se 
superior ao maior dispêndio que a Sua dívidit CQn-solida
da interna apresentará após a realização da õ"j,eraçà.o ·· 
pretendida". · 

Então, como se verifica o Departamento de São Paulo -
está apto a receber esse empréstimo. Evidentemente, o 
Governador do Estado de São Paulo não pode:rá;nofu
turo, dizer que não há recursos para proceder ao sanea
mento básico, sobretudo da grande São Paulo, razão 
pela qual vamos votar favorável, mas, na expectativa de 
que amanhã não se venha a dizer que esse departamento 
não tem recursos suficientes para· i-ealizar o programa a 
ele atribuído neste momento. {Mui to bem!) 

O SR. PRESIDENTE--(MÕ"ãcyr Dalla) - Continua 
em discussão. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus
são. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O projeto vai à ComissãO de Redaçào. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Sobre a me
sa, redaçào final que vai ser lida pelo sr. 111 Secretário. 

É lida a seguinte 

PARECER N• 319, DE 1984 
Da Comissão de Redaçio 

edaçiio final do Projeto de Resoluçio n'1 31, de 
1984. 

Relator: Senador Saldanha Derzl 
A Comissão apresenta a redação fina!" dO-Projeto çle 

Resolução n'1 37, de 1984, que autoriza o Departamento 
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de Águas e Energia Elétrica de São Paulo (DAEE) a con
tratar operação de crédito no valor de Cr$ 
10.000.000.000,00 (dez bilhões de cruzeiros). 

Sala diS Comissões, 20 de junho de 1984. -Passos 
Pôrto, Presidente, - Saldanha Derzi, Relator - Jorge 
Kalume. 

ANEXO AO PARECER N• 319, DE 1984 

Redaçio fmal do Projeto de Resolução n'1 , de 
1984. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, 
~~----'---' Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• , DE 1984 

Autoriza o Departamento de Águas e Energia Elé
tricã. de Sio Paulo (DAEE) a contratar operaçio de 
crédito no valor de CrS 10.000.000.000,00 (dez bl· 
lhões de cruzeiros). 

O Senado Federal resolve: 
Art. ]'1 1:: o Departamento de Águas e Energia Elé

trica de São Paulo {DAEE), nos termos do art. 29 daRe
solução n~ 93, de li de outubro de 1976, do Senado Fe
-dera\, autorizado a contratar operação de crédito no va
lor de Cr$ 10.000.000.000,00 (dez bilhões de cruzeiros), 
correspondente a 2.195.848 UPC, considerado o valor 
nominal da UPC de CrS 4.554,05 (quatro mil, quinhen
tos e cinqüenta e quatro cruzeiros e cinco centavos), vi
gente no 311 trimestre de 1983, junto ao Banco do Estado 
de São Paulo S.A., este na qualidade de agente financei
ro do Banco Nacional da Habitação (BNH), destinado à 
execução do Programa de Combate às Inundações na 
Grande São Paulo, obedecidas as condições admitidas 
pelo Banco Central do Brasil, no respectivo processo. 

Art. 211 Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Achando-se 
em regime de urgência a redaçào finã.l que acabe de ser li
da, esta deverá ser submetida imediatamente à apre
ciação do Plenário. 

Em discussão a redação final. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus

são. 
Em votação. 
Os Sr~ ~coadores que a aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Está aprovada. 
Aprovada a redação final, o projeto vai à promul

gação. 

O SR. PRESIDENTE (Mo~cyr Dalla) -Item 3: 

Votação, .. em turno único, do Projeto de Lei da 
.-Câmara n"' 5, de 1981 (n" 3.035/80, na Casa de ori

gem), alterando o art. J9 da Lei n"' 6.226, de 14 de ju
lho de 1975, que dispõe sobre a contagem reciproca 
de tempo de Serviço Público Federal e de atividade 
privada, para efeito de aposentadoria, e dá outras 
providências, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, Sob n's 971 e 
972, de 1981, das Comissões: 

-de Segurança Nacional; e 
- de F1nanças. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Rejeitado. 

__ O _Sr. Gll$tio Müller- Sr. Presidente, requeiro verifi
cação de quorum. 
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O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - A solici' 
tação de V. Ex' será atendida. 

De acordo com o Regimento Interno, suspenderemds 
a sessão durante alguns minutos, acionando as campai
nhas, para que os Srs. Senadores compareçam ao ple
nário para votação. 

(Suspensa às 16 horas e 17 minutos, a sessão é rea
berta às 16 horas e 25 minutos.) 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Está reaber
ta a sessão. 

Sendo evidente a falta de número em plenário, a Presi
dência se dispensa de proceder à verificação solicitada, 
ficando adiada a votação do Projeto de Lei da Câmara 
nt? 5/81, bem como dos Projetas de Lei da Câmara nt?s. 
10/81, 44/81, 53(77 e 65/79; Requerimentos n•s. 784/83; 
104/84 e 840/83; Projeto de Lei da Câmara n'1 79/79; 
Projetas de Lei do Senado nt?s. 145/81 e 76/83, todos em 
fase de votacão. 

O _SR. PRESIDENTE (Moacyr D_alla) - Esgotada a 
matéria constante da Ordem do Dia. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Marcelo Miran
da. 

O SR. MARCELO MIRANDA (PMDB- MS. Pro
nuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Sena
dores: 

Gostaríamos de abordar hoje assumo da maior impor
tância, que, por constituir-se em objeto de preocupação 
de toda a sociedade brasileira, vem sendo freqUentemen
te discutido nesta Casa. Referimo-nos aos graves proble-~ 
mas que afetam a agropecuâria brasileira. 

Oriundos, como somos, de um Estado que extrai o es
sencial de sua riqueza da agropecuária, não poderíamos 
deixar de externar nossos pontos de: vista sobre tema de 
tamanha importância. 

Seria cómico, não fosse dramático, ouvir que nosso 
País, de quem jâ disse que seria celeiro do mundo, estâ-se 
convertendo, a passos largos, em importador de alimen-
tos. 

Foi com espanto que recebemos a notícia de que a 
Companhia de Financiamento da Produção (CFP) e o 
Ministério da Agricultura. estão cogitando de importar, 
neste ano, arroz, feijão e carne, ingredientes básicos da 
dieta alimentar do brasileiro. 

Mas, esta não passa de uma face do drama maior da 
agropecuária nacional. Outra expressão contundente 
tem sido o especacular aumento dos preços agrícolas do 
segundo semestre do ano passado para câ. 

Enquanto a inflação de 1983 foi de 211%, o_s preços 
dos produtos agrícolas aumentaram em cerca de 330%. 
Mais violentos foram os aumentos dos cereais e grãos, 
que se aproximaram dos 450%, e das raízes e tubérculos, 
que quase chegam aos 600%. 

Alimentos caros. e escassos, provocando inflação, fila e 
desperdício de divisas estrangeiras - é assim que nossa 
agropecuária se rebela aos seus problemas estruturais e 

-- ao tratamento injusto e incorreto que vem recebendo das 
autoridades brasileiras. 

Onde estão as_ "super-safras" que nos têm sído prome
tidas no discurso oficial desde que, em 1979, logo depois 
de assumir, o atual Governo estabeleceu a chamada 
"prioridade agrícola"? O que assistimos, em verdade, é a 
completa estagnação da produção agrícola, particular
mente dos seus ramos voltados para o abastecimento in
terno. Coisa, aliás, que vem se arrastando desde o co
meço dos anos setenta. 

ú Sr. Jo~ Lins- Permite V. Ex' um aparte? 

O SR. MARCELO MIRANDA- Permito o aparte a 
V. Ext-, nobre Senador José Lins. 

O Sr. José Llns- Agradeço a V. Ex' nobre Senador 
Marcelo Miranda. Esse tem sido um dos grandes dilemas 
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da política brasileira, o de tentar s'atisfazer, de um lado, 
ao produtor rural oferecendo preços competitivos e ca
'flaz de incentivá-lo a produzir mais. Na medida em que o 
governo tira o subsídio e se restabelece a veracidade do 
preço, evidentemente, o aumento dos produtos agrícolas 
sofre, não só a influência da retirada desses subsídios, 
como a influência da innacão, Por outro lado, V,__ Ex~ 
tem inteira razão, pOrque esses gêneros servem de ali
mentos à população. A população, portanto, reclama 
esse aumento ex;agerado dos preços. E nessa fase de tran
sição, em que combater a inflação pesa demais, realmen
te, acho difícil que os dois lados sejam compensados ao 
mesmo tempo. Há uma contradição, ou pelo menos, 
uma impossibilidade de se satisfazer às duas partes, por
que o aumento de preços vai beneficiar não só o produ
tor de arroz, de feiJão, como até da carne, e-, evidente
mente, vaí prejudicar o consumidor. 

O SR. MARCELO MIRANDA- Agradeço a V. Ex• 
o aparte, e durante a minha modesta fala eu procurarei, 
inclusive com dados, dar alguma sugestão de como con
ciliar esse problema da agricultura brasil~;:ira. 

O Sr. José Lins- V. Ex' trará uma boa contrtbuição. 
Certamente, aitalisarã a qUestão do mercado interme
diário e a da formação de estoques, que, me parecem estã 
na raiz da solução do problema. 

O SR. MARCELO MIRANDA- Durante a primeira 
metade daquela década, a produção de arroz se manteve 
em torno de 5 milhões de toneladas, a de milho nos to 
milhões, a de batata inglesa em 200 mil, a de cebola em 
50 mil, a de to_mate em 45 mil, a de feijão em 4_milh.õ~s. a 
de mandioca em z- milhões; a de algodão em 4 milhões. 

A estagnação persistiu até o fim -da década de setenta, 
o que determinou enorme aumento dos preços agrícolas 
em 1980. Ao passo que o nlvel geral de preço na econo
mia se elevou em t 10%, os preços da agropecuária au
mentaram em 138%. 

Aquele é, aliás, o único ano que se pode falar, sem 
muito forçar, em "supeHafra". A produção agrlcola, 
excluindo o café, que sofreu importante queda, cresceu 
em 12,5%. Mas, com a queda do café e _o baixo cresci
mento da produção animal, o crescimento da agrope
cuária não passou dos 6,3%. 

Na realidade, o tenno "super-safra" só se apliCaria, ri
gorosamente, naquele ano, ao arroz, que aumentou de 
7,58 para 9,M milhões de toneladas; ao milho, que au
mentou de 16,51 para 20;21 milhões de toneladas; e aso
ja, que se elevou de 10,20 para 14,89 milhões. Os demais, 
ou mantiveram a produção do ano anterior, ou sofreram 
quedas na safra. 

Mas o produtor rural não tem sorte: quando obtém 
boa safra, ~ "premiado" com a queda de preços. A 
.. super-safra" de 1980 se converteu em enorme queda 
real de preço em 1981: diante de uma inflação de 95%, os 
preços agrícolas só aumentaram em 71%, sendo que os 
cereais e grãos ficaram na berlinda: apenas 39%. 

O sonho da "super-safra" morreu no nascedouro, pois 
de lá para cá todas as previsões .. otimistas" do Minis
tério da Agricultura têm sido sistematicamente frustra
das. 

Em 1981, se excluirmos o café, houve queda da pro
dução agrícola em I%, parclalmente-tompensada pela 
recuperação da produção animal, que cresceu em 5,8%. 
Só houve melhoria na produção de feijão, de 1,90 para 
2,41 milhões de toneladas, declinando drasticamente a 
de arroz e trigo e estancando a de soja e milho. 

Em 1932, outra "super-safra" foi frustrada: o conjun
to da produção agropecuária caiu em 2,5%, sendo que 
houve queda de 5% da parte agrícola. Ligeira melhora 
apenas no arroz e no feiJãO; C&,indo a produção dos de
mais produtos. 

Para 1983, foram feitas várias previsões pela CFP. A 
de março estipulava 56 milhões de tonelada$ de grãos. 
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Os levantamentos feitos em junho pela fundação IBGE 
já davam conta de sensível queda da produção de impor
tantes lavouras: arroz- 18%, feijão..:..... J6%;rilandioca 
- 7%, milho - 8%, batata inglesa - 20%, algodão -
9%: etc.' 

A queda, no entanto, foi mais drástica. Ao final do 
ano, por exemplo, a produção de arroz havia caído em 
20% e a do feijão em 45%. A queda do conjunto da pro
dução agrícola foi de 5,8% (excluindo café). Não fora o 
espetacular crescimento da produção cafeeira - 81% -
e teria havido um colapso na agricUltura. 

A fixação de preços mínTrifõs vantajosos em meados 
do ano passado e o estouro dos preços de mercado desde 
aquela época - levaram o Governo a prometer, mais 
urna vez, que, desta vez sim, a "super-safra" viria em 
1984. No entanto, até agora, só se tem como seguro o au
mento da área plantada de soja e milho. A tendência é de 
queda da safra de arroz, feijão e al.godão. 

O certo é que, a essa altura, depois da previsão frust.ra
da de 56 milhões de toneladas de grãos em 1983, a CFP 
divulga estimativa de apenas- e tão -somente- 51 mi
lhões para este ano. 

Assim, a produção agropecuária ou tem caído oU es~ 
tagnado nos últimos anos. Não bastasse isso, ainda se 
ado ta a política de exportar a qualquer custo. Exportar 
para pagar os escorchantes juros da dívida externa. 

O comércio exterior faz parte, sem dúvida; das ·re
lações entre os povos. Não é estranho exportar o que se 
produz em excesso para garantir a importação do que 
não se produz ou se produz em quantidade insuficiente. 
No entanto, exportar o que se produz com escassez para 
importar o que não se necessita ou pagar juros elevados 
arbitrariamente pelos credores - é política cuja lógica 
só é compreensível nos manuais dos que não tem qual
quer compromisso com a nacionalidade. 

Mas é precisamente isso que se está realizando em nos~ 
so Pais. Exporta-se o alimento que falta no lar do povo 
brasileiro para encher os cofres dos banqueiros interna
cionais. E, ironicamente, agora se,anuncia que, em virtu
de das exportações haverem superado as expectativas, se 
autorizarão importações de produtos dos quais já existe 
similar nacional, no valor de 2,5 bilhões de dólares. 

São contradições como essa que infestam a política 
econômiCa que se ·vem praticando em nosso país. 

A produção de alimentos escasseia; a produção escas
sa é exportada. Enquanto isso, a população brasileira 
cresce a uma taxa de 2,5% ao anO. Como alimentar as 
bocas que aumentam sem cessar? liâ os que apregoam 
que temos que reduzir as bocas, por arbitrários controles 
de natalidade. Seria triste termos que adotar tal política 
num país que dispõe -do potencial produtivo do BrasiL 

O "ajuste" tem sido feito, não pelo aumento da pro
dução ou pelo controle das exportações de alimentos bá
sicos, mas sim pela elevação dos preços. Tal processo 
vem somar~se ao "arrocho salarial", para eliminar do 
mercado parcela ponderável da população. E, então, a 
fome se alastra pelos lares pobres, fazendo com que o 
índice de mortalidade infantil do Brasil seja um dos 
maiores do mundo- 81 óbitos até um ano de idade por 
mil crianças nascidas vivas. Ganhamos até do Paraguai, 
onde o índice é de 46. 

É esse o preço que pagamos por não havermos resolvi
do os problemas históricos da agrtcultura brasileira e por 
convivermos com uma política agrícola que não leva em 
conta o interesse nacional e as necessidades reais do agri
cultor. 

Que se poderia esperar de uma atividade que ou tem 
sido abandonada ou explicitamente prejudicada pela 
política governamental? O ministério da agricultura tes
temunha essa afirmação, ao divulgar que, Só entre 1981 e 
1982: a renda agrícola Caiu em cerca de 30%. 

A quedà da renda se deve tanto às quebras de safras 
quanto à política de preços e crédito praticada. Até o se~ 
gundo semestre de 1983, a política de preços vinha sendo 
totalmente desfavorâvel à agricultura. E assim foi que 
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entre 1977 e 1981, na relação de troca com a indústria, 
aquela, atividade Perdeu 40%. Em teftnos re"ais, os }:l:têÇOS 
recebidos pelos agricultores caíram 46% de 1977 a 1982 e 
seguiram caindo no primeiro semestre de 1983. 

O Sr. José Lins- Permite V. Ex' um aparte? 

O SR. MARCEW MIRANDA- Com muito prazer. 

O Sr. José Lins- Nobre Senador, quero esclarecer a 
V. Exf que estamos nos retirando de plenário, devido a 
uma reunião que vamos ter, da Bancada, o que para nós 
é uma gr3.ndi pena. Peço desculpas a V. Ex' Oportuna
mente, procurarei ler o discurso de V. Ex•, que é rico de 
informações e merece ser conhecido. 

O SR. MARCELO MIRANDA - Muito obrigado 
pela atenção. 

Continuo, Sr. Presidente. 
~Não_ tem sido diferente a política de crédito agricola. 

Na segunda metade dos anos setenta, se o crédito não 
crescia em termos reais, pelo menos permanecia nomes
mo nível. Entre 1971 e 1976, em termos reais, cresceu 
143%, contra uma expansão de apenas 35% da produção 
agrícola. Porém, precisamente depois de 1979, quando se 
decidiu pela "prioridade agrícola", passou a ocorrer for
te declínio do crédito à agricultura. 

Senão, vejamos: em 1980, para uma inflação de 
100,2%, o crédito agrícola só aumentou em 91,5%; em 
1981, 109,9% contra 82%; em 1982, 95,4% contra 89,3%; 
em 1983, 211% contra 78%; em 1984, para uma inflação 
que teima em não baixar da casa dos 230%, a previsão é 
de uma expansão de apenas 58% do crédito agrícola. 

Além de reduzirem o crédito, elevaram seus custos, 
sintomaticamente também depois de 1979. Parece que 
sempre devemos esperar que ocorra o contrário do que 
afirrna"m _a_s autoridades governamentais. Ainda bem que 
já estamos acostumados, ainda que não conformados, a 
essa triste realidade. 

A taxa de juros do custeio agrícola, que se manteve em 
15% ao longo da década de setenta, aumentou para 33% 
em 1980 e45% em 1981. Agravando essa situação, as de
terminações do Fundo Monetário Internacional impli
cam a anulação crescente de todo e qualquer subsídio ao 
crédito agrícola. 

Em meados do ano passado, o Conselho Monetârio 
Nacional aprovou medida que vincula o custo desse cré
dito à evolução do INPC, aCrescida de 5% de juros._ Para 
o Centro-Sul a correção seria de 70% deste índice e para 
o Norte-Nordeste, de 55%. 

Disseram que a redução do subsídio seria compensada 
pela elevação dos preços. De fato, tal compensação está 
sendo realizada, mas o resultado tem sido o aumento es
petacular dos preços e o conseqüente recrudescimento 
inflacionário. Aliviou-selim pouco a penúi'ia do agricul
tor para matar de fome a população urbana . 

O recrudescimento dos preços não leva a outra coisa 
senão à redução da demanda de alimentos. E, de fato, 
em São Paulo, no primeiro trimestre de 1984, as vendas 
de alimentação caíram, em termos reais, em 18,5%. É o 
índice da fome do paulista, um símbolo da fome de todo 
o brasileiro. 

A queda do mercado de alimentos terminará por re
percutir desfavoravelmente na agricultura. O aumento 
da renda em decorrência de aumento de preços não pas
sa, pois, de ilusão passageira. 

A situação se agrava porque, além dessa política con~ 
juntura( desfavorâvel à agricultura, o setor padece de 
problemas crónicos que vêm-se acumulando ao longo 
dos anos. 

Essa ,colocação suscita o exame do verdadeiro papel 
que a agricultura deve cumprir nuni.a economia como a 
nossa. 

O Sr. Mário Maia - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. MARCELO MIRANDA - Concedo o aparte 
a V. Ex• 
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O Sr. Mário Maia - V. Ex• está focalizando um as
sunto muito importante, e que para nós, no Acre, ê mui
to presente. Agora mesmo estamos visitando os vários 
setores ministeriais do Governo, com uma comissão de 
miniagricultores do Acre para, junto a esses órgãos, a 
SEPLAN, os Ministérios da Indústria e do CÔmércio, da 
Agricultura junto ao Banco Central e ao Banco do Bra
sil, achar uma solução para cerca de 6 mil pequenos agri
cultores, que estão assentados em projetas federais, pro
jetas da União, projetas de assentamento de colonização 
no meu Estado, e que ficaram inadimplentes para com õ 

Banco do Brasil, porque a política governamental é uma 
polítiCa désasúosa, como V. Ex• acaba de colocar em 
evidência, fora da realidade da produção agrícol~ brasi
leira. O agricultor não ten1 Íncentivo dé espécie alguma, 
atualmente, e os nossos pequenos agricultores do Acte 
estão todos carentes e abandonando as glebas que, re
centemente, receberam do INCRA; portanto, tor_nando 
fracassada a própria política de colonização do GovÚ
no. De modo que V. Ex~ enfoca, com muita propr-iedade, 
um dos problemas cru-ciais -por que passa a economia 
brasileira, principalmente a economia do campo. Conti
nuo ouvindo com muita atenção V. Exf 

O SR. MARCELO MIRANDA -Agradeço o aparte 
de V. Ex' que, realmente, acrescenta meu discurso, 
dando-lhe subsídio e tratando desse problema em suare
gião, o Acre, problema que não é diferente do da nossa 
região, nem de nenhum Estado brasileiro, dentre os que 
temos tido conhecimento e acompanhado. 

Continuo, Sr. Presidente. 
Há quem queira ressuscitar a tese de que a salvação do 

país está na agricultura. Essa tese, aliás, foi defendida atê 
os anos 50 ·por EugcTiio Gudín e outros que, chocando-se 
com Roberto Simonsen, advogava, a existência de uma 
.. vocação agrícola" para o Brasil. 

Ora, mesmo no passado, guando a agricultura predo
minava e determirtava a dinâmica do conjunto da econo
mia, não era justa a defesa- de tal "vocação agrícola". 
Um país só poderá atender às necessidades de seu povo e 
c_oncretízar-se como nação independente se realizar sua 
industrialização. 

Foi esse o caminho, que, justamente, seguiu nosso 
país, apesar de contr.a.riar interesses ou posições teóricas 
de muitos. E a agricultuiã. contribuiu muito para que 
chegássemos até aqui. O pioblema é que não se aprovei
tou para remover todos os obstáculos a que, junto c_om a 
industrialização, também se realizasse o desenvolvimen
to agropecuário. 

Hoje, quando a atividade agropecuãria se reduZ a I 0% 
da economia nacional, enquanto .a indústria contribui 
com cerca de 40%, seria" impossível converter aquela em 
carro-chefe da economia. Além disso, nõSsa economia 
não pode depender centralmente de uma atividade que, 
ademais de condicionada por fatores climátiCos, depende 
grandemente de preços que oscilam com a conjuntura 
mundial. 

Na realidade a tua!, a atividade agrícola terá, necessa
riamente, que complementar a atividade industrial. No 
entanto, para fazê-lo bem, de forma a desenvolvermos 
plenamente todo o nosso potencial, torna-se indispensá
vel corrigir seus defeitOS e tratá-la com a devida impor
tância. 

A agricultura brasileira foi moldada pelo modelo eCo
nômico que se desenvolve no país desde a segunda meta
de da década de cinqUenta, mas, mais aceleradamente, 
depois de 1964. Trata-se de uma economia que se carac
teriza por produzir internamente bens de conswno -
boa parte dos quais sob controle estrangeiro- e impor-

1 tar bens de produção, principalmente máquinas, equipa
mentos e insumos básicos. 

Na sua infância:, recor:re:u largamente à dívida externa, 
mas esta cresceu devido, principalmente, à elevação uni
lateral dos juros e à queda dos nossoS termos de troc!i_no 
exterior. Foi o próprio Ministro da Indústria e do Co
mércio que declarou: caso permanecessem os juros e os 
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termos de troca de 1978, nossa dívida se reduziria à me
tade. Cairia mais aindà se a situação fosse a de 1972, an
ies do aumento do preço do petróleo e do início da esca~ 
Jada dos juros internacionais. -

Ora, para pagar os serviços da dívida crescente, os lu
cros do capital estrangeiro instalado no pafs e os bens de 
produção importados, não resta outra alternativa senão 
exportar cada vez mais. Exportar ou morrer- é o lema 
desse modelo económico. 

Como a indústria nascente não possuía competitivida
de de externa, a obtenção de divisas só podia se dar atra
vés da exportação de produtos agrícolas. Mesmo hoje, 
apesar do aumento das exportações industriais, as expor-

- taç_ões agrícolas seguem tendo papel destacado. E muitos 
dos produtos industriais exportados não passam de bens 
agrícolas beneficiados. 

Essa produção para exportação tem sido feita basica
mente nas grandes propriedades, que recebiam assistên
cia financeira e técnica do Governo, além de outros esti
mulas. Era esse o seu privilégio por garantir a política de 
exportação. 

Sua participação no crédito agrícola aumentou, por 
exemplo, de 20% em 1966 para 53% em 1976. Quanto a 
assistência téCriica, a EMBRÃTER previa,-em 1977, o 
atendimento de 36% das grandes propriedades. Enquan
to se expandia, a produção exportadora se modernizava. 
O número de tratares no campo aumentou de 63.493 em 
1960 para 323.113 em 1975. As vendas, só da indústria 
instalada no país, aumentaram de 33.928 U!_lidades em 
1972 para 69.481 em ! 980. 

A expansão e modernização da agricultura de expor
tação foi crescentemente esmagando a agricultura de 
mercado interno, praticada, quase sempre, na pequena e 
média propriedade. Em 1978 44% dos produtos básicos 
de alimentação provinham dos pequenos produtores; no 
Nordeste, tinha essa origem 74% do milho, 70% do fei
j~Q, 79% do arroz .e 82% da mandioca. 

A pequena produção não tem contado com qualquer 
estiJ:!lulo. Su_a participação no crédito agrícola baixou de 
34% em !96_6 para II% em 1976. O programa de assistên
cia têcJJica da EMBRAPA, de 1977, só previa o -a-tendi
mento de 4% dos minifúndios. 

Apesar disso, essa pequena agricultura tem podido, 
hist_orjcamente, fornecer seu produto a preço relativa· 
mente baixo, portanto compatível com o "arrocho sala
rial",_ Isso porque, além de não se basear na busca do lu
cro, é mais facilmente controlada pela política de preços 
do Governo. 

Se é invadida pela moderna produção exportadora, 
essa pequena agricultura tem sido também estrangulada 
pelo crescimento do latifúndio improdutivo e muitas ve
zes especulativo, -dados de 1972 do incra mostram que 
apenas a metade das terras dos latifúndios era explorada. 

Mesmo no estado de São Paulo, onde a agricultura ê 
mais -desenvolvida, os proprietários declararam, em 
1976, que haviam 2,6 milhões de hectares considerados 
apr~veitáveis que não estavam sendo explorados. 

A expressão desse processo ê o avanço gigantesco da 
concentração fundiária, por um lado, e por outro a for~ 
mação dos contingentes de ''bóias-frias". 

As propriedades com menos de 10 hectares somavam, 
ell]: 1967,_36% dos imóveis e ocupavam 2% da área cadas
trada, mas baixaram, em 1978, para 28% dos imóveis e 
1% da área: enquanto isso, as de 10 mil hectares para ci
ma, representando apenas 0.1% dos imóveis, passaram 
de 16% para 25% da área. 

O outro lado da moeda são os trabalhadores volantes, 
que hoje somam cerca de dez milhões, perambulando pe
las estradas em verdadeira procissão de miséria. 

Terras ociosas de um lado; trabalhadores desemprega
dos de outro. Estimulo à produção exportadora de um 
lado;- esmagamento da produção de mercado interno de 
outro. São os termos d~ contradição que promove a es
cassez e o encarecimento dos alimentos, de um lado, e o 
alastramento da fome, de outro. 
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Triste sina para um país tão rico como o nosso! 
Tão rico, mas tão pobrer 
A agricultura exportadora antes contribuiu para a 

morte da agricultura de mercado interno. Mas também 
ela m_e:~gulha agora em profunda crise. 

Ainda que atenuada pela melhoria dos preços interna~ 
cionais desde o fim do ano passado, a tendência dos últi
mos anos tem sido a queda desses preços. De 1978 a 
1982, o Brasil perdeu cerca de 40% em suas relações de 
troca com o exterior, devido principalmente à queda dos 
preços agrícolas. 

~ssa situac;;ão se agrava com a retirada do subsidio do 
crédito agrícola, que tem sido a base da modernização da 
agricultura. Não foi à toa que as vendas de tratares 
caíram de60.481 em 1980 para 37.~949 em 1982, devendo 
ter caído mais ainda em 1983. 

É uma verdadeira crise agrária e agrícola que se inS;:
taura no País, para fazer companhia à profunda recessãO 
industrial que se desenvolve desde fins de 1980. 

As duas crises, em verdade, se auto-determinam e se 
auto·estimulam. O aumento do_s preços agrícolas e a es
cassez de- mãférúls primas prejudicam a indústria. A ele
vação dos preços dos insumos agrícolas de origem indus
trial e a· queda da d.emãnda urbana afetam negativamen
te a agricu1iufa. -

A críse agrícola se expressa na estagnação da pro
dução particularmente para o mercado interno e no en
carecimerito" dos produtos agrícolas. A crise agrária se 
expressa na instensificação dos conflitos de terra. 

A explOsão ocorrida_ em Guar:iba, estado de São Pau~ 
lo, e a ocupação da gleba Santa Idalina, em Ivinhema, 
Mato Grosso do Sul, não são mais do que os sintomas 
agudos dessa crise. 

O Sr. Alberto Silva- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. MARCELO MIRANDA - Concedo o aparte 
a V. Ex~, nobre Senador Alberto Silva. 

O Sr. Alberto Silva- Nobre Senador, é uma pena que 
um discurso tão profundo, çom uma anâlíse tão bem fei
ta da conjuntura agrícola do nosso País, apanhe o Sena
do hoje com poucas pessoas, inclusive os nossos compa
nheiros do PDS não se encontrando presentes. Mas, nós 
estamos assistindo e ouvindo com a maior atenção a 
análise que V. Ex' faz. Confirmando tudo o que V. Ex• 
diz, solidário ao seu discurso, eu entendo ser ele a expres
são da verdade. _Quero apenas lembrar que nos países 
que atingiram o estado de enriquecimento, por exemplo, 
como nos Estados Unidos, a opção não foi pela indús
tria. A indústria foi conseqUência da opção pela agricul
tura. Se fizermos uma análise de um país-potência, como 
aquele que fabrica artefatos que vão à lua, veremos que o 
selar industrial ê apoiado numa agricultura que rende 
três vezes mais do que a indústria; e alí a renda do país é 
aplicada para bancar a agricultura, o Governo dos Esta
dos Unidos banca a agricultura. Isso nos faz lembrar os 
30 trilhões de cruzeiros da economia do povo brasileiro, 
que estão depositado_s em cadernetas de poupança. Se 
IO% desse dinheiro fosse aplicado para bancar a agricul
tura haveria preços para os produtores agrícolas, por 
conseguinte eles ganhariam no preço, não haveria au
mento de preços cá fora, para os que necessitam consu
mir e ainda sobrariam grãos para a exportação. Na ver· 
dade, o que se faz desse dinheiro da poupança eu não sei, 
V. Ex• não sabe, mas a gente tem a impressão de que ele 
ê utilizado para o pagamento do débito interno do País. 
Mas, se ele fosse aplicado para produzir, atê a inflação ia 
abaixo. Como bem disse aqui o nos.s-o eminente compa
nheiro Cid Sampaio, esta nossa inflação não é de excesso 
de dinheiro; ao contrário, se ela fosse de excesso de di
nheiro, com as medidas de enxugamento, já teria baixa
do a inflação_. Mas, parece que o remédio faz bem à in
flação e ela.sobe. Eu creio que o que V. Ex• dizê exata
mente a realidade brasileü:a. Nós precisávamos aplicar 
os nossos recursos, não para pagar os juros que não de-
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vemos, mas para produzir mai.s, e estocar, garantido pelo 
Governo. Se ele não tem dinheiro, use o dinheiro do po
vo, o da poupança, e o aplique na a,çricultura, que o País 
sairâ da crise, eu penso. Parabéns a V. Ex• 

O SR. MARCELO MIR,I.NDA- Agradeço o aparte 
tão importante para o meu pronunciamento, que V. Ex• 
acaba de me conceder. 

Em 1982, a CONTAG registrou 185 conflitos, em t7 -
estados, envolvendo 45.408 famílias. 

Certamente, dentro de um programa geral de recons
trução nacional, devem ser adotadas medidas para supe
rar a crise agrária e agrícola, e que tenham capacidade de 
levar a agricultura a cumprir seu verdadeiro papel de ali
mentar a população brasileira e produzir matérias pri
mas baratas para a indústria, além, obviamente, de ga
rantir emprego e sustento para o abandonado homem do 
campo. 

Acabar com a ociosidade da terra; extirpar o desem
prego do trabalhador rural; conceder assistêncía linan
ceira, técnica e comercial ao produtor rural- devem ser 
objetivos impreScindíveis de qualquer poHtica séria para 
a agropecuária brasileira. 

O meu estado, o Mato Grosso do Sul, assim como o 
Centro-Oeste e grande parte dos Estados brasileiros ex
pressam com violência o drama do meio rural brasileiro. 
Um estado onde quase 60% da produção se origina da 
agropt:euáría corre o riSco de transformar-se, cm breve, 
em importador de alimentos. 

Não que a a;gropecuâria não tenha se expandido. Ao 
contrário, enquanto a área plantada com lavouras cres
ceu 143% de 1973 a 1982, o rebanho bovino- 4~ maior 
do país -cresceu40% de 1978 a 1983, e as pastagens au
mentaram 43% de 1975 a 1980.-

De 1977 para cá, a produção de amendoim caiu -84% 
- refiro-me aos dados de Mato Grosso do Sul - a de 
arroz 60%, a de feijão 56%, a de mandioca 34%. Enquan
to is_so, a de soja aumentou 486% e _a de cana-de-açúcar 
para o PROÁLCOOL, em 1.552%. 

Neste ano de 1984, estamos assistindo ao eminente de
crêscimo de plantio de grãos, pois o preço de comerciali
zação praticado não está permitindo a um grande núme
ro de médios e pequenos agricultores arcar com sua par
cela de recursos próprios no custo da próxima safra, 
mesmo porque grande parcela da atual produção se en
contra nas mãos de arrendatários e parceleiros. 

E quem ainda se anima em plantar fica exposto a ques
tões tão básicas, e ao mesmo tempo tão prejudiciais, 
como a qualidade da semente plantada. Neste ano, ela 
foi a grande responsável pela queda ou frustração da sa
fra. Uma semente c_onsiderada boa, com certificado de 
germinação de 80%, já merece uma análise guanto à per
da de 20% que não nascem. Em Mato Grosso do Sul, 
plantamos 2 milhões de sacas, o que vale dizer que per
demos 400.000 sacas, sem qualquer aproveitamento pro
dutivo, além dos prejuízos da perda do ICM tão impor
tante para a Receita do Estado. 

A alocação de recursos imeçliatos para a produção de 
sementes certificadas (EGF sementes) ê necessidade im
periosa, já que produzimos apenas 1,2 milhão de sacas 
das 2 milhões que necessitamos para a prátiCa de uma 
agricultura rentável, com insumos adequados. 

Já temos perfeitamente identificados os reais motivos 
da queda da produção que meu estado, como o restante 
do Brasil, registra. E: a absoluta falta de crÇdito_o compli
cador maior dessa redução, trazendo consigo o incorreto 
preparo do solo, o alto custo, a má qualidade das semen
tes utilizadas e a aplicação insuficiente de ferfili2;antes. 

É aí, em último lugar, que aparecem então as conse
qiiências das condições climáticas, fantas vezes aponta
das como os grandes causadores das diminuições das sa
fras. 

E, agora, a crise toma conta da agricultura do meu es
tado, ameaçando as próximas safras. Denúncia do Presi
dente _do Sindicato Rural de Dourados, Cícero Irajá 
Kurtz, dá conta de que 30% dos produtores da região es-

tão sendo protestados por não conseguirem pagar as des
pesas d_e plantio e os empréstimos bancários. 

Concen_tração e mod~rniza_cão trazem como corolário 
a expulsão do homem do campo para a cidade. E. assim 
que nosso estado, ainda que basicamente agrário, tem 
sua população majoritariamente vivendo nas cidades -
cerca de 70% do total. Mas morando em condições cada 
vez mais precárias. 

Redução da produção no campo e explosão popula
cional na cidade não poderiam resultar noutra coisa se
não no estouro dos preços. Levantamento realizado em 
supermercadoS de Campo Grande revela que, entre 6 de 
janeiro de 1983 e 16 de maio deste ano, o menor aumento 
de preço foi o do arroz agulhinha- 380%, a carne acém 
aumentou _583%, o óleo de soja 738%, o feijão carioqui
nha 1.833%, a banha 1.525%, a cebola 900%, a batata 
425%, etc ... 

Não _há dúvida que os problemas do campo têm que 
ser resolvidos - promovendo programa de regulari
zação _fundiária, estimulando a produção de alimentos, 
prestando assistência de todos os tipos ao homem do 
campo. 

E, já, podem começar a ser resolvidos com as medidas 
que agora propomos: 

a) alocação de recursos suficientes para a produção 
de sementes (EGF sementes), com a imediata revogação 
da circular do Banco Central que permite a utilização de 
qualquer tipo de sementes e desobriga a fiscalização de 
outros insumos; 

b) incentivo á aquisição antecipada de fertilidade; 
c) incentivo à correção da acidez do solo (aplicação 

de calcário). 
d) correção de fertilizante do solo (adubação intensi

va com fósforo); 
Mas o .. inchamento" das cidades só será sanado defi

nitivam(mte quando a industrialização tornar-se realida
de em nosso estado. Industrialização que transforme a 
matéria-prima local, que absorva nossa mão-de-obra e se 
volte para o mercado regional. 

Devemos acabar com a exportação de produtos agrí
colas "in natura", agregando-lhes pouco ou nenhum va
lor, __ para depois importá-los industrializados. 

Minha cidade, Paranaíba, é exemplo vivo desse para
doxo: somos uma das maiores bacias leiteiras -do estado, 
mas nosso povo está .. proibido" de tomar leite .. in natu
ra", pois as multinacionais do alimento compram toda a 
produção local, industrializam e exportam para São 
Paulo, de oode temos que reimportar. 

O enorme potencial de nosso estado haverá de ser ple
namente aproveitado. 

A solução do Brasil está em desindexar sua dependên
cia externa para, reconquistada as soberanias nacional e 
popular, podermos desenvolver toda a nossa disponibili- _ 
dade de recursos para o atendirO.ento das necessidades da 
população. 

Poucos países contam, como nós, com amplas possibi
lidades em recursos naturais, energéticos, terras férteis, 
capacidade de tecnológica, mão-de-obra laboriosa, 
infra- estrutura, parque industrial desenvolvido e amplo 
mercado interno. 

Seu pleno aproveitamento será nossa redenção. 
Era o que tinha a dizer. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Concedo a pa
lavra ao nobre Senador Alberto Silva, por cessão do 
nobre Senador Pedro Simon. 

O SR. ALBERTO SILVA (PMDB- PI. Pronuncia o 
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, SrS. Senadores: 

Seria atê abusar da paciência dos nossos companhei
ros que ainda se encontram no Plenário, falar com uma 
pequena assistência. Mas este assunto, em- virtude de 
tantas sessões que nós vamoS ter aqui pela frente, não 
deve_ ficar mais para outra ocisião. Eu aproveito e peço 
desculpas aos meus três companheiros que estão aqui, 
mas eu acho que é impOrtante abordar este tema, aSara, 
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Mais de uma vez tenho ocupado esta Tribuna para 
tratar de assuntos ligados a combustíveis alternativos. 

Agora, com mais razão, volto ao tema, para trazer ao 
conhecimento de meus nobres pares o drama que as po
pulações dos grandes centros irão viver, a partir do pró
ximo aumento dos combustíveis. 

Em conversa com o Governador Tancredo Neves, ele 
chamava a atenção para o fato de que, cada vez que os 
combustíveis sobem, e de maneira arbitrária como ago
ra, os preços das passagens dos coletivos têm que subir 
também, e a população inconformada, apela para so
luções extremas como o quebra-quebra, condenável sem 
dúvida, mas que reflete o estado de espírito do povo. 

Não há dúvida, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que o 
Governo, ao autorizar os aumentos dos combustíveis da 
maneiia como vem acontecendo, não atenta para o fato 
de que a população não suporta mais um acréscimo de 
despesa neste item, referente aos transportes, sem falar 
no custo de vida, que sobe desenfreadamente após cada 
aumento no custo dos combustíveis. 

Coo{ efeito, quando tive a honra de implantar a EBTU 
e dirigi-la durante três anos, a nossa preocupação era fa
zer tudo para que o item transporte não ultrapassasse o 
limíte de 10% do salário dos trabalhadores de todas as 
categorias. 

Para isto, adotamos várias medidas de ajuda às empre
sas de transporte coletivo, para que elas pudessem de
sempenhar o seu papel a contento. 

Estas medidas iam· desde a execução de projetas de en
genharia de tráfego (fato inédito no País) e que criavam 
vias expressas para acelerar a velocidade comercial dos 
vei~ulos, até a instituição de um Fundo para renovação 
da frota d_e veículos, medidas estas que ajudaram as em
presas a manterem suas tarifas dentro de um limite ra
zoável. 

Quero aproveitar esta oportunidade para lembrar que, 
nessa ocasião, o grande Prefeito de Campo Grande, o 
nosso eminente companheiro Senador Marcelo Miran
da, aproveitou esses estfmulos da EBTU para resolver 
problemas de transporte coletivo na sua cidade, hoje ca
pital do Estado. 

Além disso, a EBTU ajudou a restabelecer o serviço de 
ónibus elétricos de Recife, Santos, São Paulo e Arara
quara, elaborando, ao mesmo tempo, um projeto de im
plantação deste tipo de transporte em várias cidades bra
sileiras, como forma de economizar combustíveis e ofe
recer serviços com tarifas reais a baixo custo. 

Para Brasília, elaboramos um excelente projeto de 
transportes urbanos, desde os ônibus articulados, que 
ainda hoje estão aí, que fariam os percursos de longa dis
tância, e no Plano Piloto microônibus a bateria substitui
riam durante a semana, a utilização do automóvel parti
cular. 

Para justificar o projeto dos microônibus elêtricos a 
bateria; fizemos um levantamento, cujo resultado é qua
se alarmante: BrasHia foi projetada para que o transpor
te principal fosse o automóvel. 

No Plano Piloto existem mais de 300.000 automóveis 
para uma população de _500.000 habitantes. Projeção 
idêntica a esta só a cidade de Los Angelas, nos Estados 
Unidos. 

Não é de admirar pois que o consumo perca"pita de ga
solina em B rasilia seja o mais alto do País. 

O que deixa perplexos, Sr. Presidente, Sr. Senadores, é 
que naquela ocasião fizemos um convênio com a ENG E
SA, com interveniência do CNPq, para que fosse cons
truído um protótipo desses rr:iicroônibus. 

Por incrível que pareça, aquela extraordinária empre
sa de Engenharia do País construiu o miciOônibus fun
cionando com baterias convencionais. O veículo veio 
para Brasília, para ser submetido a testes pela EBTU. 

· Os resultados foram simplesmente revolucionários~ 
com uma carga de bateria, o microônibus andou 100 

*Km. 
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Faço um parêntese aqui. Se nos postos de gasolina a 
ELETROBRÃS instalasse postos de fornecimento de 
energia elêtrica para um veículo desse tipo - das 22:00 
horas até o amanhecer do dia, a energia das bidrelêtricas 
é totalmente desperdiçada, não hâ consumo para ela -
se se engarrafasse essa energia em baterias, a custo zero, 
os microônibus poderiam oferecer uma tarifa compatível 
com o preço do combustível, que ê muito baixo._ 

No projeto da EBTU, 150 desses micraônibus deve.. 
riam substituir os automóveis particulares no Pl~mo PiiO~
to, durante a semana. 

Suas linhas atendiam todos os usuários, desde levar 
crianças aOs colégios, até as donas de casa, funcionários 
públicos, autarquias e comerciários. 

Esses mícroónibus, segundo o estudo da EBTU, circu
lariam nos eixos W-1 e L-1, justamente esses .eixos que 
são interrompidos cada quadra, segundo se diz, para evi
tar ruídos indesejáveis aos moradores daquelas quadras. 

Mas, por incrível que pareça, a população mora é ali. 
Se o transporte coletivo desses microónibus passasse ali, 
até da janela do seu apartamento se veria quando_ o m_i
croónibus iria passar. 

No entretanto, usam-se os microônibus no eix-inho, câ 
embaíxo, a Uma enorme distância dos possíveis uSuáriOs, 
que são os que possuem automóveis. - -

Para tomar efetiva a utilízaçã.o dos eixos, nós faemos 
um estudo para fazer uma abertura naqueles obstáculos 
e colocar algo parecido com esses obstãcu1o_s "quebra
mola" para deixar passar só o microónibus e não o auto
móvel e nem o ônibus. Não se tornaria uma faixa de uti
lização. -

Como os microônibuS eram ClétflCos eiextremamente 
silenciosos, estava assegurada a inexistência de ruído nas
entrequadras. ou seja, nos ·eixos W-1 e L-I. 

No projeto estava prevista- a COris"trução de 361-iSOs 
para os passageiros desses mícroônibus, onde seriam co
locados pontos de revistas e jornais, telefones públicos, 
caixas do correio etc. 

Como tudo neste País, apesar da excelência do veícu
lo, o projeto parou com minha saída da EBTU, e estou_ 
inforniado de que o micro6nibus elétrico a bateria foi 
doado a uma universidade de São Paulo. 

Em lugar desse projeto criteriosa-meJüe dabonldÕ 
para dar uma folga aos automóveis particulares durante 
toda a semana, com reais benefícios para tOdos, princi
palmente para as donas de casa, além da enorme econo
mia de combustível resultante, em lugar disso, repito, 
instalaram em Brasília um arremedo do projeto, que se 
denominou Transporte de Vizinhança. 

É tão sem lógica o projeto, este, o de Transporte de Vi· 
zinhança.., que já estãO pensando em desativar estes mi
croónibus, que cobram tarifas elevadas e circulam com· 
pletamente vazios porque instalados no lugar en:ado, 
não obedeceu a nenhum projeto- sério. 

Voltando ao assunto objeto deste pronunciamento: o 
próximo aumento de combustíveis vem por aí, e nenhu
ma medida foi tomada pelo Governo para que os efeitos 
do novo aumento não se façam sentir diretamente sobre 
os transportes públicos coletivos. 

Como ôfssemos, hoje; c; item traiisportejâ se avizinha 
do item aluguel nas despesas dos assalariados brasileiros, 
e como os saláriOs -nà:O- cobrem sequer os itens_ alimen
tação, vestuário, educação, como vão poder eles pagar 
aumentos no transporte ooletivo? O resultadO é;eomo diz 
o Governador Tancredo Neves: .. no próximO -.:n.imeDtO 
dos combustíveis, que aparece sempre sem aviso prévio, 
o quebra-quebra vai ser quase ínevitá v e!" nos giándes 
centros urbanos". 

No entanto, Sr. Presidente e Srs. ~enadores, a solução 
seda simples se, realmente, tivesse alguém no Governo 
que se interessasse pela sorte do povo: bastaria que os ó
nibus urbanos destinados ao transporte coletivo fossem 
movidos a gás natural ou o chamado gás de cozinha. 

O Sr. Marcelo Miranda - V. Ex, me permite um 
aparte? 
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O SR~ ALBERTO SILVA - Com o maior prazer, 
nobre Senador. 

O_Sr. Marcelo Miranda- Nobre Senador Alberto Sil
va, em primeiro lugar eu quero testemunhar o brilhante 
desempenho e a capacidade com que: V. Ex•, à frente da 
EBTU, conduziu aquele órgão, quando tivel)10S o privi
légio de ser Prefeito d~ Campo Grande e, principalinen
te, de CQ_nhecê_:IQ com esta capacidade que, hoje, nós vi
mos comprovar, nesta amizade que nós temos no dia-a
dia aqui no Senado. O trabalho executado na EBTU, 

-tranS!Tiitido para o Brasil inteiro, os programas que fo
iam.-eS"iSbelecidos naquela época, só não tiveram e não 
têm melhor resultado, hoje, por terem sido _realmente pa
ralisados. Hoje, talvez o Brasil vá pagar um preço muito 
caro, porque se relacionarmos o nosso Pais com tantos 
outros países como a Alemanha e qualquer outro país, 
nós vemos que o transporte é sempre subsidiado. Esse 
transporte, tanto o metrô como o ônibus, nos demais 
países do mundo, são todos eles subsidiados. Aqui no 
Brasil, em cada aumento de combustível, temos visto um 
peso ffiuito grande ser inserido na pa-ssa8em- de cada um 
daqueles que usam esses transportes. Eu temo, reaJmen
te; como no discurso que acabei de fazer, que o homem 
do interior, o homem da terra, não sendo dadas a ele as 
condições de permanecer nessa terra e de trabalhâ-la, 
tem criado conflitos na ârea rural e nós possamos ter os 
conflitos que já são iminentes na área urbana, devido ao 
preço do trallsporte Urbano, que vai ser muito grande e 
pesar muito no minguado salário do trabalhador brasi
leiro. QUerO parabenizá-lo por __ este pronunciamento im
portante. É pena, mals uma vez, que o Senado esteja com 
tão pouca presença hoje, porque este pronunciamento 
deveria ser cuidadosamente observado, analisado e leva
do ao Governo, porque a partir de agora os aumentos 
cros trãiiSpOrteS urbanos incidirão violentamente no bol
so do trabalhador brasileiro e talvez a repercussão seja 
uma reação desastrosa para o nosso País. 

O SR. ALBERTO SILVA -Agradeço ao nobre Se
nador Marcelo Miranda1 dizendo que também o seu ex
celente discurso de hoje merecia mais audiência.-

Agradeço·:a-s referências honrosas e repito e saliento 
que um dos executivos que melhor soube ·aproveitar 
aquele trabalho que tivemos -a honra de realizar no 
EBT~ foi,_ realmente, V. Ex', quando era o grande pre
feito de Campo Grande e que soube usar e levar para os 
seus concidadãos a elementar vantagem de um projeto 
de transporte urbano feito e aplicado como naquele tem
po. 

Muito obrigado a V. Ex' 
Se levarmos em consideração que hoje são gastos mais 

de 3 bilhões de litros de óleo diesel por ano, com os 
transporteS urbanos é lógko, ê intuitivo, ê racional quC 
de há muito o Governo Federal deveria ter orientado o 
Ministério dos Transportes para, através da EBTU, que 
foi criada para este fim, providenciar uma modificação 
nos combustíveis dos ônibus urbanos, para não ficarem 
sujeitos a estes aumentos geradores de intranqUilidade 
para o povo. 

Sim, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Governo diz que 
tem que aumentar os preços dos combustíveis porque, 
com a desvalorização periódica de nossa moeda, necessi
ta fazer uma compensação em cruzeiros, para poder pa
gar os dólares necessários à importação do petróleo. 

Mas se o combustível dos ônibus for gás natural não 
importado, não está sujeito a estes aumentos, e neste 
caso os usuários dos coletivos irão se beneficiãr coni uma 
medida que, há muito, já devia tCr __ sido tomada. 

POr outro _lado, em todas as plataformas da PE~ 
TROBRÁS e suas refinarias, aquela enorme chama que 
se enxerga à distância é originária da queima deste pre
cioso combustível. 

Se, em lugar de queimado, fosse recolhido e liqUefeito 
para uso exclusivo no transporte ooletivo urbano, teria-· 
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mos os custos deste transporte reduzidos significativa
mente, com reais benefícios para todos. 

Corroborando o que acabo de dizer,lemos nos jornais 
e assistimos na televisão que, nas plataformas .da PE
TROBRÃS-no Ceará, o gás natural, em vez de queima
do, como vem acontecendo, vai ser bombeado para ter
ra, através _de um gasoduto a ser construído. Mas, diz a 
notícia que a PETROBRÃS não sabe bem, ainda, o que 
vai fazer com este gás. 

Ora, Sr. Presidente, Srs. Senadores. não há melhor 
Gportunidade do que esta para que medidas sejam ime
diatamente adotadas, no sentido do aproveitamento do 
gâs do Ceará para o transporte urbano nos Estados do 
Nordeste, como Piauí, Rio Grande dõ N-Orte; Paraíba e 
Pernambuco, que podem receber este gás em carros
tanques da RFFSA. 

O Sr. João Lobo - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. ALBERTO SILVA- Com o maior prazer, 
nobre Senador João Lobo. 

O Sr. João Lobo - Nobre Senador Alberto Silva, 
quero parabenizar V. Ex• e também o Senador Marcelo 
Miranda pelo brilhante discurso que pronunciaram. Ou
vi, do meu gabinete, o pronunciamento do Senador Mar
celo Miranda, com grande conteúdo, que era do interes
se desta Casa que todos os homens públicos deste País 
tomassem conhecimento. Sobre a exposição de V. Ex•, 
não me admiro que esteja pronunciando tão oportuno e 
brilhante discurso. 

O SR. ALBERTO SILVA- Obrigado. 

O Sr. João Lobo ~Somos velhos con_hecidos e nin
guém mais do que eu conhece a criatividade, a sincerida
de e a .lnteligência de V. Ex• 

O SR. ALBERTO SILVA- Muito obrigado, nobre 
Senador. 

O Sr. Joio Lobo- Quando Governador do meu Es
tado, V. Ex• deu provas de uma imaginação e de uma 
criatividade que nos deixava perplexo, ante a simplicida
-de das soluções apresentadas. Realmente, é uma grande 
idéia ésia-de usar o gás natural, o gás que é desperdiçado, 
queimado_ ou jogado fora, nos poços de petróleo. Queria 
só dizer a V. Ex• que era uma solução quase intuitiva, 
porque no meu Estado, no Estado do Piauf, no Estado 
de V. Ex•, nas cidades interioranas, todas as caminhone
tes., todas as pick-ups, foram transformadas para gás bu"' 
tano, usam como combustível o gás de cozinha. 

O SR. ALBERTO SILVA - E presas ... 

O Sr. Joio Lobo ~ Presas ou não, nós sempre temos 
dado um jeito, para que essas caminhonetes não sejam 
presas e nem detidas, porque~ um absurdo, quando uma 
caminhonete, ou uma CIO, ou uma pick-up pode rodar 
I20km com um bujão de gás de 13 kilos, custando em 
torno de mil cruzeiros. Para rodar 120 km, com gasolina, 
uma caminhonete precisaria, no mínimo, 20 litros de ga .. 
salina, que, a 800 cruzeiros, seriam quase 16 mil cruzei~ 
ros, três vezes mais do que eles gastam com gás butano. 
Então, quero parabenizar V. Ex• pela idêia que acaba de 
expor, e que espero e confio, porque V. Ex' sabe que nós 
parlamentar_e_s_não falamos para o Plenário desta Casa, 
nós falamos para o Plenário da Nação, e esperamos que 
~discursos de V. Ex.'s, atinjam os homens públicos des~ 
te Pais e abram-lhes a mente para o exemplo, para a idéia 
de homens como V. Ex• e como o Senador Marcelo Mi
randa trazem para esta Casa. 

O SR. ALBERTO SILVA -Apenas, eu gostaria de, 
agradecendo as palavras do nobre Senador João Lobo, 
dizer a S. Ex•s. que nós, naquela ocasião, e eu particular
mente, ao retribuir essas honrosas palavras com que S. 
Ex~ me distingue nesta tarde, dizer que o nobre Senador 
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Joã:o Lobo, como engenheiro que é, tambêm, muito me 
ajudou, porque, sendo um homem de raciocínio cartesia
no e lógico, pela nossa própria formação, muito-das ide
ias e muito das execuções dela, eu devo ao Senador João 
Lobo, pelo fato de ser o meu Líder e um companheiro de 
toda a hora, tendo nos estimulado, trazendo-nos as ide
ias de homem prático, de homem comerciante, de um 
grande empresário. S. Ex• tem aquela facilidade do viver, 
do dia-a-dia. Muito a S. Ex• devemos também o êxito do 
Governo, naquela ocasião. 

O Sr. José Fragelli - Permite V. E:t• um aparte? 

O SR. ALBERTO SILVA - Concedo, com maior 
prazer, o aparte ao Senador José Fragelli. 

O Sr. Jo~ Fragelli - Meu prezado amigo, Senador 
Alberto Silva, o meu aparte é apenas para atestar a mi
nha ignorância: Eu, francamente, não sabia, até este mo
mento;que aquela chama que sempre eu vi queimando 
nas refinarias, principalmente na do Rio de Janeiro, 
onde se passa e ilumina, fosse de gâs ... 

O SR. ALBERTO SILVA - Gãs natural. 

O Sr. Jo~ Fragelli ... de gãs natural, que estã assim 
transformado em nada .. . 

O SR. ALBERTO SILVA- Em fogo. 

O Sr. Jo~ FrageUi- ... em vez de ser aproveitado. 
Não podia. Isso prova não só o atestado da minha igno
rância, mas agora da minha completa surpresa. Como é 
que se perde um combustível como esse? 

O SR. ALBERTO SILVA - Exatamente. 

O Sr. Jo" Frage1U - Quando o gãs de cozinha, que 
V. Ex• referiu, vem de tantos anos para câ ... 

O SR. ALBERTO SILVA- Exatamente. 

O Sr. Jo~ Fragelll- ... crescendo no seu preço, e que 
atinge, sobretudo. as populações urbanas mais desfavo-
recidas. --

O SR. ALBERTO SILVA - Exatamente. 

O Sr. Jos,! Fragelli- Francamente, para mim ê uma 
surpresa completa. Eu não sabia do fato, e sabendo, eu 
caio das nuvens. Eu não sei como não foram tomadas 
providências, até agora, para apreveitar esse gãs que é 
queimado, e que deve ser queimado em grandes quanti
dades. 

O SR. ALBERTO SILVA- Exatamente. 

O Sr. Jos+ Fragellí- Hoje temos quantas refinarias? 

O SR. ALBERTO SILVA- Inúmeras. 

O Sr. Jo~ Fragelli - Inúmeras refinarias. Quando 
isso poderia, não só pôr à disposição do povo uma quan
tidade maior e. por isso mesmo, em melhores condições 
de preço. Para mim, a revelação de V. Ex•, que para mim 
é uma revelação, devia ser realmente registrada de uma 
maneira toda especial, toda particular, para que se to
mem providências a respeito. Eu não sei qual seria a téc
nica a ser empregada para o aproveitalllento do gás na
tural, ao invês de ser queimado. Mas, sejam quais forem 
os meios e os equipamentos de que se tenha de lançar 
mão, no final, clea hão de ser altamente proveitoSos no 
sentido de uma grande economia. Eu me congratulo com 
V. Ex• e também com o pronunciamento, hoje, notável 
do meu companheiro, Senador Marcelo Miranda, que eu 
não apartiei porque não estava a par de nenhum dos da
dos por S. Ex• referidos. Mas, hoje o Senado estâ ouvin
do dois pronunciamentos de real valor:-de valOr prátibo, 
útil. E é isso que nós precisamos, porque os pronuncia

_mentos puramente formais e teóricos a-qui, muitas vezes, 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

são apresentados e não com çs_§;e sentido prático de tra
zer alguma coisa altamente proveitosa, sobretudo para a 
e'conomiã popular. V. Ex•, como muito bem disse o Se
na~o!" _ Jo_ão LC!bo, _não nos surpreende, porque os seus 
cOilhec'imentos já revelados aqui por V. Ex• nesse setor 
de ·aproveitamento de combustível, desde o estudo que 
v. Ex• fez sobre o aproveitamento que iria fa:zef da ma
deira, das florestas e tudo maís, têm sido aqui por todos 
nós admirados. Pena que as autoridades competentes 
nã-o PasSem do lado siriiplesmente discursiVo para O pt'â
tico e' aproveitável. Meus cumprimentos a V. Ex• 

O SR. ALBERTO SILVA - Muito obrigado, nobre 
Senador. E, realmente, é possível que se diga que o apro
veitamento desse gás que se queima, não só nas refina
rias, mas, também, nas próprias plataformas, seja onero
so. Se atentarmos, por exemplo, quando a televisão mos
tra aquelas plataformas de Campos, V. Ex• pode ver a 
chama ao lado, porque junto com o óleo vem o gás. Mas 
temos o exemplo agora de Fortaleza, onde o volume de 
gás é tão grande que eles estão pensando que talvez seja 
económico. V. Ex• disse muito bem: qualquer que seja o 
investimento para o aproveita~ento desse gás, peta utili
zação que ele tem, pelo bem-estar que ele proporciona às 
populações menos favorecidas e que, cada vez, possuem 
menos poder aquisitivo, é evidente que qualquer que fos
se o trabalho nesse sentido melhoraria, diminuiria etl.or-

- Dú::i:nente o custo, vamos dizer, do fa2.:er comida no dia-a
dia de cada fãmma. 

O Sr. Josf FrageiU- Nem que fosse a título de subsí
dio, como muito bem se referiu o Senador Marce_lo Mi
randa. 

O SR. ALBERTO SILVA - Exato. Como muito 
bem disse o nosso companheiro, engenheiro Marcelo 
Miranda, em qualquer país do mundo, o transporte cole-
tivo é subsidiado. Como, no tempo da EBTU, nós não 
tínhamos condições de conseguir esta idéia do Governo, 
porque-, atê agora, não se resolveu a pensar nesse tipo, 
que tem de ser subsidiado, nós inventâvamos aqueles 
auxílios por meio do Fundo de Renovação de Frota, ou 
alguma coisa melhorando o rendimento dos veículos, 
mas aquilo tinha um limite. 

Agora, chegou a hora de uma providência mais séria, 
mais eficiente, para diminuir ou não fazer com que o au~ 
menta do combustível afete o.bolsojá tão diminuido do 
consumidor brasileiro. 

Eu queria, apenas, completar. Além disso, sabemos 
que vários poços abertos pela PETROBRÁS, em várias 
partes do País, foram fechados, porque forneneceram 
-apenas o gás natural. Um dos exemplos mais típicos ê o 
de Barreirinha, no Maranhão, onde os poços foram fe~ 
chados, mas nós estamos seguramente informados que 
eles são grandes produtores de gás. 

Agora, vemos nos jamais notícia de que uma subsi~ 
diária da Sell descobriu uma enorme jazida de gás natu~ 
ral, se não m~ engano, na Bacia de Campos. -

Como dis_se, estã na hora de o Governo Federal olhar_ 
para esse item. Há tantos itens, como o da aijmentação, 
do vestuário, dos remédios, que já tornam um inferno a 
vida do assalariadO brasileiro, mas o transporte coletivo 
está chegando a um limite que eles não vãp poder mais, 
porque ninguém trabalha sein se -transpof-taf., é elemen
tar, Tem que sair de casa e apanhar a conduçãO, seja ela 
qual for. Eu tiro pelo motorista que trabalha, no nosso 
bloco. Ele está pagando, para vir de uma cidade satélite 
para cá seiscentos cruzeiros por dia. Isto representa uma 
parcela bastante elevada do seu salário que, ainda que 
receba seu salário mínimo, é um grande peso. E cada au
mento do preço do combustível o preço do transporte 
vai lá para cima. Seria insuportáVel. 

Quero concluir este pronunciamento fazendo um ape
lo para o Ministro dos Transportes, que é um técnico. 
Ao tempo em que nós dirigíamos COm mUita honra a EB
TU, por vârias vezes tivemos a oportunidade de discutir 
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sobre a conveniência de veículos mais económicos, como 
esSes ãfficulados que estão aqui, que foram o resultado 
dessa época. que podem transportar em condições óti
mas 200 pessoaS e, ao mesmo tempo, com um consumo 
de combustivel equivalente a apenas lO% mais do que o 
motor do ônibus convencional. Infelizmente, só conse
guimos Colocarem circulação, no País, 10 ou 12 desses ô
nibus, principalmente aqui em Brasflia. Medidas dessa 
natureza, que o Ministro dos Transportes tome a frente e 
determine à EBTU, ou entre em entendimento com a 
PETROBRÃS, para que sejam deflagradas no País. A 
Mercedes Benz tem estudos completos e acabados sobre 
a utílização dos seus motores utilizando gás. Chegou a 
hora de o Governo fazer alguma coisa. 

Agradecendo os apartes dos nobres companheiros, e 
fazendo esse apelo ao Ministro dos Transportes, quero 
encerrar as minhas palavras neste modesto pronuncia
mento. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Aimír Pínto) -Concedo a pa
lavra ao nobre Sr. Senador Benedito Ferreira. (Pausa.) 

S. Ex• não estã presente. 
Concedo a palavrà ao nobre Sr. Senador Hélio Guei

ros. (Pausa.) 
S. Ex• não está presente. 
Concedo a palavra. ao nobre Sr. Senador Nelson Car

neiro. 

O SR. NELSON CARNEIRO (PTB- RJ. Pronuncia 
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O setor industrial brasileiro é o que mais se vem res
sentido, em nosso panorama econômico, do quadro re
cessivo instalado com o recrudescimento da inflação, 
muitfj)iiCarido-se o -mimero das empresas de porte médio 
que cerraram as suas portas ou se incorporaram a outras 
maiores, por não suportar mais o agravamento da sua si
tuação deficitária, tanto pela redução do consumo. como 
pela majoração dos insumos e pela impossibilidade de 
cumprir as obrigações salariais. 

O s.etor têxtil é Q mais atingido pe~a crise, havendo em
presas tradicionais que recorrem à concordata, pela im
possibilidade total de superar as dificuldades crescentes, 
com os juros cada vez mais altos, sendo impraticãvel a 
obtenção de _créditos._ 

O Estado do Rio de Janeiro, o segundo mais industria
lizado do País, vem sendo afetado por essa conjuntura e, 
mais recentemente. a indústria Nova América, uma das 
mais tradicionais do parque manufatureiro fluminense, 
declarou sua própria situação de insolvência. 

Aéontece que são milhares de empregados que, fecha
da a fábrica, ficarão sem meios de subsistência. Por isso. 
as autoridades financeiras federais procuram mobilizar~ 
se, a fim de que aquela fábrica continue em funciona~ 
menta. 

Já se encontra na SEPLAN uma minuta, com três hi~ 
pôteses de solução do problema da Nova América, apre-
s~tadas Pelo Presidente do Banco Nacional de Desen
volvimento Econômico e Social, Senhor Jorge Lins Frei
re:_ à desapropriação das ações da empresa; a elevação do 
capital, com os credores assumindo mais de cinqUenta e 
um por cento do capital, reduzida a participação dos 
atuais aciOná_rios e a conversão dos créditos do BNDES 
(trinta milhões de dólares) e do Banco do Brasil (IS mi
lhões de dólares), que representam mais de dois terços do 
capilal, em participação acionãria, com a tomada de 
controle da empresa. 

O líder dos empregados da Nova América ouviu do 
Sr. Lins Freire que essa terceira hipótese é a de efetiM 
vação mais remota, esclarecendo-se, nesse entendimento, 
que a solução do problema ocorrerá dentro de quarenta 
e cinco dias, voltando a empresa a operar. 

Esperamos que a promessa do Presidente do Banco 
Nacional de Desenvolvimento Económico e So,Cial se 
efetive, fazendo um apelo à SEPLAN no sentido de que 
se solucione com a máxima urgência o problema der 
Nova América, para que esta prestigiosa indústria volte 
a funcionar e que, devolvida as suas atividades normais, 
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volte a reinar a tranqifiJidade nos lares dos seus ope
rários. 

Era o que tínhamos a dizer, Senhor Ptesidente. (Muito 
bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- Concedo a pa
lavra ao nobre !ienador Lourival Baptista. 

O SR. LOURIV AL BAPTISTA (PDS '-SE. Pronun
cia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senado
res: 

A TELERGIPE, como uma das mais eficientes empre
sas do sistema TELEBRÁS, está divulgandq o Relatório 
da Administração relativo ao ano de 1983, pelo qual se 
pode comprovar sua inegável eficiência QPeracional. 

Em obediência à~ _9isposiç,õ~ leg!lis e estatutárias que 
disciplinam o funcionamento da TELERGIPE, foram 
anexados ao documento indicadores estatísticos e gráfi
eos 'para análise e conhecim_en~o dos seus a~onístas e 
usuários, bem como do Ministério das Coiiiunicações, 
da TELEBRÁS, do Governo do Estado, das prefeituras 
municipais de Sergipe, da SUDENE e dos órgãos gover
namentais e empresas com as quais mantém intenso e 
permanente relacionamento. 

Destacam-se, no Relatório da TELERGIPE os anexos 
correspondentes à avaliação do desempenho económico, 
ao fluxo financeiro global da __ empresa, e às deQions
trações fmã:itCdras (bãlanço pã"iriinonial, resúiiados o b
tidos, mutações do patrimôniõ lfquido, origens e apli
cações dos recursos, notas expli_cativ~~. os pareçeres dos 
Auditores independentes e do Conselho Fiscal). 

Além de dar andamento a todos os seus projetas, am
pliando a gama dos serviços prestados à população, a 
TELERGIPE instalou, no decofrer de 1983, 45.130 tele
fones, crescendo 11.3% em relação ao ano anterior, e 
promoveu a execução de várioS programas, tais como 
popularização dos telefones; interiorização das teleco
municações; suporte aos negócios, e desburocratização. 

As tarifas telefónicas em I 983 sofreram reajuste infe
rior em 45.4 pontos percentuais à taxa de inflação, fato 
que teria contribuído para que numa economia etri fase 
de recessão, o tráfego telefónico continuasse a crescer, 
apresentando uma taxa de 35,8% nas chamadas do .SCr
viço interurbano e 6% no serviço local em relação ao ano 
de !982. 

Os investimentos foram reã.IIZádOS com r~fsos pró
prios, de forma a permitir a reduÇão gradativa do endivi~ 
damento. A taxa de remuneração do investimento foi de 
3,7%, apurada segundo a ResoluÇão n? 43/66 ~ci_ CON-
TEL e Por~aria J.38If78, do -Mi!listério das -Comuni
cações, que regulam o regime da exploração eoonômicã 
do serviço público de telec6ffiUnlcãções. -

O lucro líquido asc~ndeu à casa de Cr$ 
1.139.500.000,00 (um bilhão cento e trinta e nove mi
lhões e quinhentos mil cruzeiros), cuja _proposta de desti
nação foi submetida à deliberação da Assembléia Geral 
Ordinária, juntamente com as demonstrações financeiras 
da Sociedade. 

Desnecessãrio se torna transcreVer as estatisticas e grá
ficos constantes do Relatório da TELERO IPE. 

O importante é assinalar as dimensões· dos êxitos obti
dos pela sua Djretoria, tanto nos planos administrativo e 
financeiro, como no tocante à eficiêricla operacional e 
boa qualidade dos serviços prestados à população. 

Os resultados positivos que a Empresa logrou cons-e
guir bem como a expansão e permanente aprimorainentO 
das suas atividades, demonstram a alta categoria e a in
discutível capacidade dos seus gerentes e empregados. 

Felicito, por conseguinte, a operosa Diretoria da T&
LERGIPE e seus dedicados funcionários, por intermé
diQ do ilustre Diretor Geral Franz Ludwig Rode, ao 
mesmo tempo em que tenho a satisfação d~ realçar a im
portante e decisiva contribuição da Empresa para o de
senvolvimento económico-social de Sergipe e o crescente 
bem-estar de seu povo. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito beml 
Palmas.) 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção li) . 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Concedo a pa
lavra ao nobre Senador Henrique SantiUo. 

O SR. HENRIQUESANTILLO (PMDB- GQ. Pro· 
nuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Sena
dores: 

TraZéJ!l~me à tribuna dois assuntos. O primeiro deles 
refere-se a um voto de pesar que desejo registrar. 

Goiás e o Brasil perderam, há três dias. o atar, cineas
ta. dramaturgo e escritor JoãCdiêiwio. Faleceu dia 17 úl
dlno, em Goiânia, vítimã de" câncer, este expoente de 
nossa cultura. 

Nascido em Mutum, Minas Gerais, a 11 de abril de 
1_9_2_7, desde que apartou a Goiás, no ano de 1955, João 
Bênnio empreendeu uma árcfua luta pelo desenvolvimen
to da cultura em Goiás. sobretudo_no teatro e no cinema. 

EiTI Í964, a mão da ditadura alcançou-o c levou-o à 
prisão. A repressão irnpossibilitou~o de continuar em 
Goiás, s_ó voltando em 1969. 

O teatro sempre foi sua grande paixão, com partici
pações soberbas e~ peças como .. A Ópera de Três Vin
téns", de Bertholdo Brecht, e o "O Noviço", de Martins 
Pena. 

Retomando a sua carreira de cineasta, que Ct;>meçara 
com sua participação no filme "CandiÕ.ho", João Bênnio 
fez o filme "O Diabo Mora no Sangue", inteiramente ro
dado n_a. Ilha do Bananal, dirigido por Ceci1 Thiré, consi
derado até os dias atuais um dos grandes filmes nacio
nais. Fez, a seguir, "Tempo de Violência", rodado no 
Rio de Janeiro, e tendo como tema a violência urbana. 

'_'Simeão, o Boémio", inteiram~nte rodado na.--Cidade 
histórica de Pirenópolís, considerado também uma gran
de produção nacional. Seu último filme em Goiás foj o 
"O Àzarento". 

Sua vida, portanto, foi toda ela marcada por acendra
do idealismo e amor às causas justas. Por isso mesmo, 
Goiás sentiu sua morte._ Em nome do povo goiano, con
signo este voto de pesar, modesta homenagem póstuma a 
quem ~uitõ- ã:mou -o Bra_~il e fez muito pela cultura de 
meu -EstadO. (Pausa.) 

~r. Presidente e Srs. Senadores, o outro assunto que 
me traz à tribuna do Senado, nesta tarde, é a surpreen
dente atitude do Governo Federal, representado neste 

:nefasto episódíO pelo Ministério dos Transportes. 
Tratã~se das eclusas ·de Tucuruí e de Santa Isabel, nos 

rios Isabel, nos rios Tocantins e Araguaia. respectiva
mente, anLtiga aspiração das populações dos Estados do 
Pará, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e, principal
mente, do meu Estado, o sofrido Estado de Goíãs, cujas 
obras ilão terão andamento, se prevalecer o argumento 
esdrúxulo de que "a grave conjuntura nacional não o 
permite". 

O des-caso com que aquele Ministério, juntamente com 
as autoridades fmanceiras do País, vem trata_ndo o as
sunto, merece de todos nós, homens públicos que têm 
responsabilidade com os destinos do nosso Povo, o mais 
veemente repúdio. 

e inconcebível que se considere inoportuno o prosse
guimento das- obras dessas eclusas neste século, confor
me _opinião externada oficiitlmente pelo Ministério diri
gido pelo Doutor Cloraldin_o Severo. 

Ás autoridades do setor ~e transportes_ ç:leste Pajs__nãO 
é lícito descOnhecer os beneficias imediatos para aqueles 
quatro- Estados da f:ederação e o conseqUente retorno 
desinvestimentos aplicados nesse projeto, qu1:-se consti
tui de grande importância para a região que está se trans
formando, rapidamente, na nova fronteira agiícola e 
grande celeiro para a Nação· e para o Mundo, além de 
província mirleral de potencial extraordinário. 

As obras das eclusas, que possibilitarão a navegabili
dade normal de grandes embarcações através daqueles 
dois rios, se executadas concomitantemente com as das 
Hidroelétricas de Tucurui, teriam seus custos minimiZ.ii
~os. Isto é fato comprovado tecnicamente, pois seria uti

.&ado o mesmo parque; de obras e os recursos represen-
ttriam pouco maiS de 5%. 
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Dispensável se torna tecer considerações sobre o bara
teamento dos transportes de grandes volumes de merca
dorias utilizadas na região, notadarriente os indispensá
veis à produção agrícola, combustíveis etc .• e para o es
coamento _da sua produção rural e- mineral, inclusive da 
área do Grande Carajãs, hoje- feito através de rodovias, 
de custo bastante elevado. Esses motivos, por si só justi
ficam posicionamento favorável do Governo que, sem 
dúvida, aceleraria o desenvolvimento sócio-econômico 
da região, historicamente relegada a um segundo plano. 

Se vencedor o ponto de vista do Ministério dos Trans
portes estará confirmado mais uma grosseira traição do 
Governo Federal, marginalizando a população que habi
ta aquela parte do território brasileiro do processo de de
senvolvimento e integração nacional. 

Assim, Sr. Presidente, Srs. Senadores, não posso dei
xar de lançar, nesta oportunidade, à Casa e à Nação, o 
protesto formal do Povo do meu Estado e a total discor
dância com as ações daquele Ministério que prejudicam 
imensamente a nossa capacidade de desenvolvimento 
económico e social. 

Enviei, ontem, por isso mesmo, ao Sr. Presidente da 
Repúbli~a telex vazado nos seguintes termos: 

"Transmito Vossa Excelência veemente apelo 
povo goiano que tenho a honra de representar Sena
do Federal, sentido tratamento prioritârío pelo go
verno federal ao projeto construção eclusas Tucu
rui, concomitante construção hidroelêtrica, possibí
l!t{lndo navegação normal via fluvial curso mais 
dois mil quilómetros. Medida considerada grande 
importân~ia população eixo T ocantins-Araguaia c 
iinpõe-se ·como fator de difusão desenVoivimento 
económico-social extenSa fegiã6 com reflexos toda 
nação. Confiante espírito público Vossa Excelência, 
povo de Goiás. Pará e Ml!t_o Grosso espera contar 
apoio imprescindível esSa juSta reivíndicaçãÕ." · 

Espero, em nome do bom senso e do amor ao Brasil, 
que haja sensibilidade para o atendimento a esse apelo. 

Era o que tinha a dizer. Obrigado. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- Concedo a pa
lavra ao no_bre Senador Gastão Müller. 

O SR. GASTÃO MÜLLER (PMDB- MT. Pronun. 
ci~ o seguinte discurso.)- Sr .. P:residente, Srs. $_enado
res: 

b_c_om real satisfação que assinalo a publicação de um 
sériO documento do Conselho de Reitores das Universi
dã.des Brasileiras. A data da edição do mesmo é o dia 13 
do corrente. 

Melhor do que eu, Sr. Presidente, Srs. Senado_res, fala 
o CóOSelho, sobre a· sitíiaçãÕ calaffiitosa das Universida~ 
des deste nosso Brasil. A prova desse descalabro se faz 
notar pelos números, e estes não mentem. 

Leio, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o que afirma a 
Mensagem: 

"A análise revela que as verbas para manutenção 
das Universidades vêm sofrendo rápida e implacá
vel redução. Para cada CrS 100,00 que as Universi~ 
dades federais recebiam em 1980, elas recebem hoje 
Cr$ 37,80ereceberão, em 1985, tendo em vista a do
tação jã fixada pelo Ministro da Educação e Cultu
ra, Cr$ 22,08, ou Cr$ 33.,22, se confirmado o valor 
previsto para o orçamento extra-teta (Quadro ane
xo)._" 

Propõe ainda o COnselho o seguinte: 

"J. reformulação do orçamento de 1984 com 
suplementação de recursos para repô-lo ao nível de 
1980; 

2. consignação, no orçamento de 1985, de do
tação em valor real equivalente à do orçamento de 
1981. .. 
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O que se e~ttanha, Sr. Presidente, Srs. Senadores, é a 
informação, qtie-·se -sãbe é a rotineira do Poder Executi
vo, ou seja, não há dinheiro, Corno ~·não há dinheiro", 
se faz pouco tempo, O Congresso aprovólf a Emenda 
Constitucional de iniciativa do nobre Senador João Cal
moo que estabeleceu, constitucionalmente, a exigência 
de se aplicar na educação uma porcentagem razoável, 
não ideal do Orçamento da União, na Educação. O que 
não se pode é continUar a Viver-a base de informações in
válidas, mas sim estribada na realidade pura e simples, 
isto é no que jã disse, comprovado pelos números. 

Leio, Sr. Presidente, Srs. Senadores, para que conste 
nos Anais desta Casa, o referido documento bem como o 
Quadro anexo: 

O CONSELHO DE REITORES DAS 
UNIVERSIDADES BRASILEIRAS 

O CONSELHO DE REITORES EM DEFESA 
DA UNIVERSIDADE BRASILEIRA 

Ao longo dos anos, as Instituições de Ensino Su
perior vêm dando o melhor de si na tentativa de cor
responderem às exigências de uma sociedade mo
derna. __ 

De parte da União, registram-se substanciais 
aplicações em contrução, em aperfeiçOamento de 
pessoal docente, na consolidação do regime de dedi
cação exclusiva e no apoio à pesquisa. 

De parte das Instituições de Ensino Superior, 
impõe-se destacar a cotidiana preocupação com a 
qualidade do ensino, a expansão progressiva e sóli
da da pós-graduação, a integração mais ampla com 
a sociedade através de programas de extensão, o de
senvolvimento acentuado e qualitativamente mais 
significatiVO das atividades de pesquisa. 

Estado e Unive_rsi<la.P~. cada um a sua maneira e 
complementando-se nos esforços para garantir uma 
adequada formação de recursos humanos de alto 
nível e para ampliar suas possibilidades de desenvol
vimento científico e tecnológico autônomo, acaba
ram por consolidar um parque universitáriO já.res
peitável e com imenso potencial de serviço aó País. 

Esse parque universitário é um património da so
ciedade brasileira. Por isso mesmo, os dirigentes das 
diferentes instituições universitárias sentem-se no 
dever de reiterar, ainda uma vez, aos responsáveis 
pelo Governo - autoridades do Executivo e repre
sentantes do povo no Congresso Nacional- a ad
vertêncíã- de que esse património está seriamente 
ameaçado. 

Sem rememorar as razões, queremos mostrar a 
todos que a advertência não é infundada. E como, 
para tanto, é preciso ser rigorosamente_ objetivo, 
analisemos os dados do orçamento do Teso_uro para 
a educação superior nos anós desta década . 

.. A análise revela que as verbas para manutenção 
das Universidades vêm sofrendo rápida e implacá
vel redução. Para cada Cr$ 100,00 que as Universi
dades federais recebiam em 1980, elas recebem hoje 
CrS 37,80 e re-ceberão, em 1985, tendo em vista a do
tação jã fiX:ãda pelo Ministério da Educação e Cul
tura, CrS 22,08, õu CrS 33,22, se cónfinriado o valor 
previsto para o orçamento extra-teta (Quãdro ane
xo)." 

Em conseqüência, nossas Universidades não têm 
como renovar e reparar seus equipamentos de ensi
no, atualizar suas bibliotecas, conservar seus pré
dios e instalações, manter o nível de suas aulas prá
ticas, operar seus hospitais e nem mesmo pagar Os 
serviços de luz, limpeza, transporte, água, telefone, 
vigílância -e Outras -despesas essenciais de custeio. 

Como rios parece ínadrriissível comprometer 
todo o investimento já realizado pelo governo-e pe-

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (SeÇã<i II) 

las Instituições de Ensino Superior propomos, para 
preservá-lo, as seguirltes soluções emergenciais: 

"I. reformulação do orçamento de 1984 com 
suplementação de recursos para repô-lo ao nível de 
1980; 

2. consignação, no orçamento de 1985, de do
tação em valor real equivalente à do orçamento de 
1981." 

Sem a adoção imediata dessas medida~ mfnhnas, 
será impossível sustar o processo -de deterioração 
física e de queda de qualidade do ensino que vem 
afetando nossas Universidades. 

Assim, em nome do que já se fez pela construção 
de um patrim.ôriio tão valioso; os ~iiriatãrios deste 
documento confiam em que ·sua advertência cale 
fundo na consciência dos qUe têm o poder e o dever 
instituCional de manter viva a Universidade brasile:i
ra .. 

Consideramos tambêm que os vencimentos pa
gos aos professores e funcionários técnico
administrativos das auti'aquiaS Vêm sofrendo, ao 
longo dos anos, um achatamento que torna aflitiva_ 
suas condições de vida. De janeiro de 1979 a abril de 
1984, houve uma perda salarial de 167,60% para os 
Sf:I-vídores e de 103,00% para os docentes, tomando
se como referência a evOlução do INPC: No mesmo 
período, o pessoal das Fundações tem recebido uma 
remuneração mais justa. Prestando serviços idênti
cos e sendo ambas mantidas pelo Estado, Autar
quias e Fundações pertencem ao_ mesmo sistema de 
ensino. Por conseguinte, é de justiÇa -que se venham 
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a compatibilizar as escalas salariais das instituições 
autárquicas e das fundacionais mantidas pela 
União, mediante legislação própria, formulada a 
partir de estudos aprofundados, em que se conside
rem e se equilibrem, na melhor medida possível, as 
diversas variáveis envolvidas. 

No entanto, a complexidade do problema, e a 
eyidência de que sua solução definitiva demandará 
um processo gradativo, manifestam que essa pro
posta, ainda que de logo endossada pelas autorida
des competentes, rião pode, isoladamente, sem gra-

- _ ve equívoco, ser entendida como medida eficaz para 
<i_ebelar a crise ora instalada. 

Impõ"e-5e~ portanto, uma solução concomitante, 
emúgenC-ial, sob a forma de reajuste salarial especí~ 
fico qUe permita, de pronto, minorar a difíCil si
tuação dos docentes e servidores técnic·o, 
administrativos das autarquias de ensino. 

De há muito virnos buscando e oferecendo suges
tões _de caráter básico~ preventivo, certos de que a 
crise de hoje, como a de ontem, tem origens profun
das, de natureza conceituai e estrutural. 

Os signatários deste documento concluem, final
mente, que someOte através da solução imediata e 
definitiva do problema orçamentário e da pronta re
CUperação da justiça salarial será posSível restabele
cer o clima de normalidade nas Instituições de Ensi
no Superior, que vem sendo, desde 1980, anualmen~ 
te afetado por essas duas questões. 

Dado em Brasília, no Conselho de ReitorC$ das 
UniVersidades Brasileiras, aos 13 de junho de 1984. 

MEC(SESU - EVOLUÇÃO DO ORÇAMENTO 
Recursos do Tesouro - CrS mil 

Período 

I980 
I98I 
1982 
I983 
I984 
I984 
1985 
I985 

Taxa 
de 

InOaçio 

106,80 
100,00 
2II,OO 
170,00 
I70,00 
170,00 
170,00 

(1) Suplementação de CrS 28 bilhões 
(2) Inclusive extra-teta 

DeOator 

1,00 
2,07 
4,14 

12,87 
34,75 
34,75 
93,82 
93,82 

Era o que tinha a dizer. (Muito beml) 

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- Concedo a pa
la~r~ ao _nobre Senador Marco Maciel. 

O SR. MA~CO MACIEL (PDS - PE. Pronuncia o 
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

blugar comum dizer-se que a vontade e a ação dos or
ganismos internacionais decorrem daquilo que pensam e 
desejam seus países-membros. São eles, assim, a soma 
ou, melhor dizendo, a síntese desses desejos, pensamen
tos, e até mesmo idiossíncrasias, virtudes e_ preconceitos 
das partes independentes que os constituem. Ganham, 
porêm, esses organismos força e efetividade quando têm 
em sua direção homens de talento, coerência e imagi
nação. 

Tais considerações ocorrem-me no momento em que 
um brasileiro de nossa geração, um diplomata que pela 
sua carreira e formação profissíonal pode ser considera
do, sem favor algum, como símbolo dãS melhores tra-

Orçamento lndlce 

Valor Valor 1980 = 100 
Corrente Constante 

6.312.955 6.372.955 100,00 
14.912.087 7.203.906 II3,03 
25§10.548 6.258.586 _91!,:10 
42.402.440 . 3.294.672 5I,69 
65.874.000 2.410.318 37,82 

93_875250 (') 2.70!.446 42,38 
I3<.044,200 1.407.421 2:1,08 
198.678.700 (') <.I17.658 33,:<2 

dições da Casa de Rio Branco, assume -e pela primeira 
vez na história deste País - a direção de um organismo 
internacional de primeira linha - a Organização dos Es
tados Americanos. 
- Refiro-me ao Embaixador João Clemente Baena Soa

res, cuja escolha para o cargo de Secretário-Geral da 
OEA, por aclamação dos representantes de todos os 
países-membros, em memorável Assembléia Geral em 
abril passado, representou motivo de extremo orgulho 
para todos nós brasileiros. 

Permitam-me ler, Sr. Presidente, Srs. Senadores, bre
ves trechos de seu expressivo curriculum: 

Nasceu em Belém do Pará, em 14 de maio de 
f93f, diplomou-se pelo Instituto Rio Branco, no 
Curso de Preparação à Carreira de Diplomata 
(1953) e no Curso de AperfeiçoamentO de Diploma
tas (1955}. Fez estágios de aperfeiçoamento na 
ONU e na OEA. 
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1:. Bacharel em Direito pela Pontifícia Universi~ 
dade Católica do Rio de Janeiro, (195.3). Fez o Cur
so de Doutorado em Direito Público na Faculdade 
Nacional de Direito, do Rio de Janeiro, (191?2)._ 

Foi Che(e da Divisão da Ãfrica (do Departamen
to da Europa e África) -do Ministêfio das Re13ções 
Exteriores em 1962 e do Departamento de Organis
mos Internacionais, 1974/1977 e foi SeCretário Es
pecial de Assuntos Políticos e Econômicos da Área 
Multilateral, 1977/1979, do Ministério das Relações 
Exteriores. 

Desde IS de março de 1979 exerce a função de 
Secretário-Geral das Relações Exteriores, tendo 
ocupado por diversas vezes desde aquela data, em 
carãter interino, a pasta das Relações Exteriores. 

Serviu, como Secretário, nas Embaixadas em Ãs
sunçào, Lisbo::!, Guatemala (Encarregado de N egó
cios) e Bruxelas; Cônsul em Florença e Conselheiro 
na Missão do Brasil junto às Nações Unidas. 

Participou, como membro da Delegação do Bra: 
sil, da XX, XXlll, XXIV, XXVI, XXIX, XXX, 
XXXI e XXXII Sessões da Assembléia Geral das 
Nações Unidas. Integrou a Delegação do BrasH à I 
Reunião da UNCTAD (1964) e a XLVIII Sessão do 
ECOSOC (1970). 

Representou o Brasil na Conferência ·ae·M-irlis
tros das Relações Exteriores dos Países Não
Alinhados, em Lima (1975) e Belgrado (1978); e na 
Conferência de Chefes de Estado e de Governo dos 
Países Não-Alinhados (1976) em Colombo. 

Chefiou a DcleiiçaO do Brasil aos IX,_ X e XII 
Períodos OrdinárioS de sessõeS da Assemb~ia Ge
ral da Organização dos Estados Americanos (1979, 
1980 e 1982). 

Representou o Ministério das Relações Exterio
res na Comissão Interministerial para Recursos do 
Mar, no Conselho Diretor Nacional da Cruz Ver
melha, no Conselho Consultivo do Meio Ambiente 
e na Comissão Brasileira de Atividades Espaciais. 

Não podemos deixar de assinalar que a extraordinária 
competência deste diplomata- quejâ exerceu inúmeras 
vezes, em momentos de extrema dificuldade e delicadeza, 
as funções de Ministro das Relações Exteriores -
tornou-se ainda mais patente e amplamente reconhecida 
pelos governos do continente no marcante episódio da 
atuação dos países ''garantes" (Brasil, Estados_UnidQ_~, 
Argentina e Chile) na solução do~ conflitos de fronteira 
havidos entre o Equador e o Peru no limiar de 1982. É 
unânime o depoimento dos representantes diplomáticos 
envolvidos nessas dHiceis negociações sobre o magnifico 
desempenho do Embaixador Baena Soares como coor
denador seguro, imaginoso ·-e eficaz ao longo-de todo o 
processo conciliatório que teve lugar em Brasília. 

Sr. Presidente, Srs •. Senadores, a América Latina, já 
teve muitos nomes. Para Simón Bolívar, que primeirb ·- -
sonhou com sua unidade, chamava-se simplesmente 
América Meridional, e em nenhum momento propôs-se 
o Libertador separar a América do Norte e_ o Brasil da 
União-Pan-Americana quando preconizou, pela primei-
ra vez. a grande fraternidade que deveria unir esses po
vos, sendo de lembrar-se que fez questão de convidar os 
governos do RJO de Jane1ro e Washmgton para o que de
nominou Congresso Antlfictiônico do Panamá, em 1826, 
evocando a liga das cidades marítimas gregas. 

Se a alguém se devesse conferir a !áurea de precursor 
do pan-americanismo, esta iria sem dúvida para Bolív~r. 
que chegou a classificar os povos do continente como 
"um pequeno gênero humano", com suas tradições, ca
racterísticas e esperança de futuro próprio. 

Outros lideres dariam seguimento a esses ideais, e o_ 

Brasil incorporou-se à corrente pan-americana· q·uafido 
José Inácio de Abreu e Lima pugnou junto a Simón Bolí
v,ar em sua cruzada libertária, tornando-se o único Gene
ral brasileiro do Libertador. Igualmente destacada fo-

ram as posições assumidas por Oliveira Lima, que refor
mulou suas visão do continente a partir de sua estada 
como representante do Brasil em Caracas. Imediatamen
te após a intervenção estrangeira para cobrança de divi
da,_ etr_l 1902, Ruy Barbosa, exilado em Buenos Aires, 
lançou dali opiniões marcantes em seu itinerário políti
co. E não se esqueça, evidentemente, o Barão do Rio 
Branco, em seu traqalho de dirimir dúvidas existentes em 
fronteiras do País, removendo potencial de conflito e 
hostilidade entre irmãos. · 

O tempo gerou _m11dança de enfoque, para conviver 
com situações novas que não se previani ao tempo de 
Bolívar: hoje as vozes mais lúcidas defendem a prática de 
um latino-americanismo dentro do pan-americanismo, 
Ílão com o fito de gerar desavenças e sub-blocos, porêm 
para articular parcelas desiguais, em renda e poder, no 
todo .continental. 

Já nào se pode dividir o mundo em primeiro, segundo 
e· terceirO, da i:!cepção de Georges Bala.ndier, tornada 
clássica. Hoje tal repartição ressentir-se-ia de demasiado 
simplismo. Povoam o planeta entidades como a Liga 
Árabe, a Organização dos Estados Africanos, a Organi
zação dos Estados Americanos - a partir de hoje· con· 
tíilda â Jideáinça hábil e esclarecida de nosso embaixador 
Baena Soares- bem cq_mo agrupamentos menos forma
lizados, criados para enfrentar situações determinadas, 
como o "GrupO âos 77" e o .. Grupo de Contadora". E 
dentro de cada grupo formam~se outros mais, motivados 
por questões sejam ideológicas, sejam regionais ou eco
n_ômicas. 

As.relações interamerica_na têm, para o Brasil, posição 
especial dentro desse quádro. Somos amostra represen
tativa das complexidades mundiais. Aqui viceja, de um 
lado, a grande corrente comercial Norte-Sul, entre Esta
dos Unidos e nações latinas; a par disso prosperam, dia a 
dj_a, as trocas na escala Sul-Sul, repetindo o que ocorre 
no mundo em ger~l. 

O Brasil, atualmente, importa da Amêrica Latina qua
se tanto quando dos Estados Unidos- cerca de 3,1 bi
lhões de dólares contra 3,5 bilhões, respectivamente - e 
exporta para os países latino-americanos soma equiva~ 
lente às vendas para aquela Nação - cerca de 4,2 bi~ 
lhões ge dólares. Importamos da Argentina, no ano pas
sado, aproximadamente 900 milhões de dólares, e expor~ 
tamos algo em torno de um bilhão de dólares para a V e~ 
nezuela, números que crescem em importância se consi~ 
derarmos que só umas poucas Nações- os próprios Es
t<!odos Unidos, Arábia Saudita, República Federal da 
Alemanha e Japão - mantêm conosco intercâmbio sU
perior. 

Esses números revelam mudanças importantes em 
nossa política e intercâmbio externos, e inserem-se em 
quadro mais amplo de relações igualmente mais intensas 
com os países em desenvolvimento. Note-se, a propósito, 
que as troca~ _brasileiras com a_ Nigéria são hoje superio
reS ãS.ieaJizadas com a Orã-Bretanha, e que a República 
Popular da China desponta como parceiro de importân
cia _crescente. 

A próposito, no âmbito de nossa América Latina, é 
mister ter em conta que pan-americanismo não pode 
mais restringir-se a re!açõés bi!att:rais dos Estados Uni
dos com ·cada uma das nações do subcontinente. Isola
dos pouco somos; unidos, sem propostas antagonizan
tes, resguardando em nossa diversidade cultural a marca 
indelével da latinidade neo-ibérica, ganhamos em impor
tância econômica e geopolítica. 

0- Brasil desfruta do privilégio de limitar-se com o 
maior número_ de países latino~americanos; estamos pre~ 
sentes da bacia -do Prata à Amazônica. Somos parte 
atuante da mais importante organização econôm1ca a: 
unir as nações do continente, dada à luz pelo Tratado de 
Mqntivíçféu. 

Não poder~a, pois, ser mais acertada a posição adota
da pelo Brasil de dar ênfase ao diálogo, em todos os cam
pos, com as nações latino-americanas, no contexto de 
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uma política externa aberta e universalista. Torna-se 
cada vez mais urgente rever e revalorizar as equações de 
poder econômico e político internacional, como correta
mente ponderou, . em sua histórica intervenção nas 
Nações Unidas, o Presidente Figueiredo. Remédios que 
servem a uns não se prestam a outros, receitas que outro
ra foram úteis agora se revelam perversas, e sua apli
cação indiscriminada gera desassossego e jnstabilidade 
entre os povos. 

Vale lembrar, como exemplo, as medidas que o Fundo 
Monetário Internacional prescreveu para o Brasil e ou
tros países devedores atingidos em cheio pela crise finan
ceira internacional. Atê há pouco incontestados como 
forma de atender às necessidades de ricos e pobres, em 
que pesem os benefícios que possam ter oferecido, no 
passado, a outras nações, encontram hoje grande resis
tência interna dos pacientes a que se aplicam, Expressam 
elas, geralmente, visão monetarista e unilateial dos fatos 
económicos~ que Se terii revelado inadequada aos males 
dos macrossistemas sociais latino-americanos ao igno
rar, na prãtíCa:,-os fãtores sociais indissoluvelmente liga
dos à economia; em outras palavras, incorre essa visão 
no gravíssimo eq1líVoco de subestimar o preço político it 
ser pag'o pelas correções impostas ãs economias de nos
sos países, nó cOtidiano das populações submetidas à 
chamada "estagnação", ou seja, estagnação com in
flação. 

Cabe citar aquí as palavras do Chanceler Saraiva 
GLi'errelro, em reunião de Chanceleres em Cartagena, 
Colômbia, em 1983: 

"Não podemos aceitar a suposição de que a 
questão do endividamento se resolva por força uni~ 
camente da implementação de políticas de con
tenção pelos países em desenvolvimento. Nenhum 
de nós negarâ a necessidade de medidas de austeri
dade nas presentes circunstâncias. ~ preciso ter em 
mente, contudo, que se nos países desenvolvidos tais 
medidas se fazem sentir em termos de redução do 
consumo por uma população de alto nível de renda, 
nos países em desenvolvimento o que se reduz é 
muitas vezes a- própria margem de sobrevivência de 
amplas camadas sociais já de ordinário duramente · 
atingidas pela miséria e pelo subemprego. Nos paí
ses .desenvolvidos reduz·se o reinvestimento para o 
aperfeiçoamento de estruturas já consolidadas; nos 
países em desenvolvimento, ao contrário, 
sacrificam-se investimentos urgentes e essenciais 
para a própria construção da infra-estrutura física e 
social da Nação. Não é lícito, pois, exigir dos países 
em desenvolvimento, como solução de médio ou 
longo prazo, o recurso a rigidas politicas de austeri~ 
dade que possam vir a destruir a sua própria base 
económica." 

Claro está que devemos reconhecer o caráter irrecorrí
veJ dos compromissos financeirOS que, acertadamente ou 
não, assumimos no exterior. E dispomo-nos a honrá-los, 
corrto sempre fize_mos, desde que atualizados por proces
sos realistas e justos. 

A propósito, vale transcrever trecho do discurso do 
Presidente João Figueiredo, ao saudar, anteontem, no 
ltamaraty, o presidente peruano Belaunde Terry: 

"É preciso que a solidariedade internacional e o 
bom senso prevaleçam sobre a visão parcial e ime
diatista; incapaz de discernir os problemas na sua 
complexidade e na sua magnitude. 

Os países devedores necessitam de condições rea~ 
listas para. poder cumprir com suas obrigações e 
compromissos, a que, de resto, nunca se furtaram", 

A Par disso, não há como ignorar o perigoso paradoxo 
configurado no fato de uma das regiões mais pobres do 
mundo, e que maiores dificuldades enfrenta em balanços 
de pagamentos crescentemente deficitários - de resto 
agravados por restrições tambêm crescentes às suas ex- _ 
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portações para os países industrializados - ser grande 
exportadora líquida de capitais, representados-pelos 
dólares anualmente remetidos a tftulo de serviço de 
amortização de suas dívidas externas. 

Reconheceu o brasilianjsta americano Riordan Roett, 
em artigo na Revista Foreing Affairs: 

.. De fato~ a América Latina transformou-se ·em 
exportadora de capital. O volume de dinheiro que 
ela paga a cada ano pelo serviço da dívida é maiOr 
que o conjunto de recursos que flui para a re
gião!." · 

Eis O paradoxo. Perigoso paradoxo! 
Vozes de bom senso, de conhecedores da realidade 

latino-americana, advertem para a responsabilidade das 
administrações das nações credoras em relação à preser
vação das institUições democráticas que se- vêm, a duras 
penas, restabelecendo no hemisfério. ~ preciso resguar
dar os êxitos obtidos, defender a florescente democracia, 
aquela "plantinha tenra e frágil" a que se referia Octávio 
Mangabeira, e isto não se faz exacerbando injUstiÇas so
ciais, usando o desemprego como anna antiinflacio
nária, relegando regiões inteiras à pobreza, à ausência de 
perspectivas. 

Contra isso levantaram-se corajosamente as nações do 
Grupo de Contadora - com as quais o Brasil oficial
mente se solidariza - propondo medidas económicas de 
desenvolvimento._Sentiram essas nações, como sentiu o 
Brasil, a aproximação de ventos ameaçadores na região. 
A paz é fruto da justiça, COlhO já proclamava Pio XII. A 
injustiça é má conselheira das paixões. 

Cabe aqui observar que o Brasil não pode dar-se ao 
luxo de utilizar escassamente, como a meu ver vem fa
zendo, a extraordinária experiência e alto níVel de com
petência acumulados em Seii Ministério das Relações Ex
teriores. Afirmar ·que O -ufilizá pouco decorre da consta
tação de que não está tão presente quanto deveria na 
condução daquele que é hoje o principal problema brasi
leiro, localizado no setor externo: a negociação da dívi
da. Reconhecendo na questão o componente técnico
financeiro e econômico pOrtanto a requerer ações prove
nientes das esferas do poder público afetas a esses setores 
-, não se pode descurar de seu relevante componente 
político, a exigir interveili;ão decidida de nossos diplo
matas. A dívida negocia-se com as instituições privadas 
credoras do Brasil, e isto está a cargO das áreas técnicas; 
mas nela devem interferir também esferaS governamen
tais, e neste nível é insubstituível a atuação do Itamaraty. 

S mister observar que cada país devedor, sozinho, en
frenta duras provas para entender-se com seus poderosos 
credores. ~. pois, necessãrio ampliar, através de adequa
da ação diplomática, os cantatas com nossos vizinhos, 
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em defesa de interesses comuns. E fazê-lo com tranqUila 
objetividade, sem dramaticidade inútil, senão contrapro
ducente. 

CondiÇão fundamental para este crescente entrelaça
mento_ é o incremento, que se deve acentuar, das trocas 
comerciais entre oS-viZinhos hemisféricas. Existem com
plementafidades evidentes que precisam ser exploradas; 
existe, inclusive, oportunidade para que o Brasil e seus 
parceiros prossigam no caminho aberto entre nosso País 
e o México, e aprofundado recentemente quando nos 
fiOnrou com suã visita o Presidente De La Madrid -
qual seja, a troca direta de mercadorias, sem interveniên
cia das diviSas que escasseiatn tanto aqui como lã. 

Há poucos dias ainda, numa breve porém significativa 
visita- a Brasília, o Chanceler do novo governo da Argen
tina, Dante Caputo, lançou enérgico apelo à união de es
forços entre os países da região para enfrentar os" proble
mas gerados pela "elevação irresponsável" das taxas de 
juros no mercado financeiro internacionaL Trata-se, evi
dentemente, de um apelo que não pode ser ignoradO. 
-Em síntese, os pontos cardeais da política interameri-

cana do Brasil situam-se na exploração das complemen
tariedades económicas. E,_ valha a ressalva, isto nada tem 
a ver cõm alegados distanciamentos em relação aps Est_a
dos Unidos; antês, significa colocar a variada gama de 
intercâmbio latino-americano com os Estados Unidos 
em termos corretos de parceria entre povos livres e sobe-
rano_s, cujos interesses comuns são numerosos e dura
douros. 

Esse ê o verdadeiro pan-americanismo, o novo e corre
to pau-americanismo; novo, embora remontando ao 
pensamento bolivariano, porque significa efetivamente 
que as Américas pertencem aos americanos, a todos os 
americanos - do Norte, do centro e do Sul; brancos, 
pretos, amerfnOios e mestiços; latinos, anglo-saxões e 
que outras origens se mesclem na admirável convivência 
qUe nós, ibero-americanos sobretudo, estamos sabendo 
construir. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, é dentro desse quadro 
que, sob fundadas esperanças, assume a Secretaria-Geral 
da OEA o efiCiente e lúcido Embaixador Baena Soares. 
Sua habilitação_ profissional, aliada à aguda percepção 
dos problemas que nos afligem, é garantia de êxito e mo
tivo de justificadas esperanças para nosso País. 

O instante está a exigir política externa mais dinâmica 
e afirmativa no âmbito americano e, dentro desse qua
dro, que se busquem deslocar para o_ fórum político da 
região- que ê, indubitavelmente, a OEA- as momen
tosas questões que desafiam o Brasil e países irmãos, 
mormente as relativas à crise financeira internacional e 
as suas repercussões. 
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E esta é uma ocasião para que meditemos e ajamos em 
conjunto, com unidade de propósitos, visando a incre
mentar a solidariedade pau-americana para que prospe· 
rem, entre todos nós, relações mais justas; para que haja, 
enfim, desenvoh.imento e paz. 

E para isso muito p-ode cOntribuir a OEA, sob a lúcida 
liderança do Embaixador Baena Soares, desde que conte 
com decidido apoio de nosso governo e também das de
mais nações que integram aquela Organização Interna
cional. 

Confiamos na ação do Embaixador Baena Soares -
por Útber que vocação e atributos rião lhe faltam- e fa
zemos desta Tribuna os melhores votos de êxito em sua 
fascinante, porém desafiadora missão. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Pt:eSidente. (Muito bem!). 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Não hã mais 
oradores inscritos. 

Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a presente 
sessão, designando para a extraordinária, das 18 horas e 
30 minutos, apteriormente convocada, a seguinte 

ORDEM DO DIA 
I 

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Le
gislativo n9 26, de 1983 (n9 16/83, na Câmara dos Depu
tados), que aprova o texto da Resolução n9 A.4ll (XI), 
aprovado pela Assembléia da Organização Marítima In
ternacional - IMO, em 15 de novembro de 1979, que 
inStituiu Emenda à ConVenção Internacional sobre Li
nhas de Carga de 1966, tendo 

PARECERES FAVORÂVEIS, sob nos. 243 e 244, de 
1984, das Comissões: 

-de Relações Exteriores; e 
- de Transportes, Comunicações e Obras Públicas. 
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Discussão, em turno úni-co, do Projeto de Decreto Le
gislativo n9 36, de 1983 (n9 26/83, na Câmara dos Depu
tados), que aprova o texto do Acordo sobre Cooperação 
Econôm(ca e Industrial entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República Italiana, 
celebrad_o em Roma, a 18 de outubro de 1982, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s. !50 e 151, de 
1984, das Comissões: 

-de Relações Exteriores; e 
..... de Economia. 

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- Está encerra
da a sessão. 

( Le-.•anta-se a sessão_ às 17 horas e 45 minutos.) 

Ata da 98{1 Sessão, em 20 de junho de 1984 

2• Sessão Legislativa Ordinária, da 47• Legislatura 

ÀS 18 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRE
SENTES OS SRS. SENADORES: 

Jorge Kalume- Altevir Leal- Mário Maia- Euni
ce Michiles - Fâbio Lucena - Raimundo Parente -
Ciaudionor Roriz -Gal vão Modesto - Odacir Soares 
- Aloysio Chaves -Gabriel Herm_es- Hélio Gueiros 
- Alexandre Costa - João Castelo - José Sarney -
Alberto Silva- Helvfdio Nunes- João Lobo- Almir 

-EXTRAORDINÁRIA-

Presidência do Sr. Moacyr Dalla 

Pinto - José Lins - Virgílio Távora- Carlos Alberto 
--Humberto Lucena- Marcondes Gadelha- Aderbal 
Jurema - Cid Sampaio - Marco Maciel - Guilherme 
Palmeira --João Lúcio - Luiz Cavalcante- Albano 
Franco- Lourival Baptista- Passos Pôrto- Loman
to Júnior- Luiz Viana- João Calmon- José lgnâcio 
Fçrreira - Moacyr Datta - Amaral Peixoto- Nelson 
Carneiro - Roberto Saturnino - Itamar Ft'anco ..... 
Amaral Furlan -Fernando Henrique Cardoso- Seve--

ro Gomes - Benedito Ferreira - Henrique Santillo -
Mauro Borges- Benedito Canelas- Gastão Müller
José Fragelli- Marcelo Miranda- Saldanha Derzi
Affonso Cam"argo -Jorge Bornhausen- Lenoir V ar· 
gas- Carlos Chiarelli --Pedro Simon --Octávio Car
doso. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - A lista d! 
preseriça acusa o comparecimento de 59 Srs._ Sçnad.or_es: 
Havéndo número regimental, declaro aberta a sessão. 
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Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos. 
Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr. 

1 9-Seeretârio. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 122, DE 1984 

Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea 
ub" do Regimento Interno, para o Projeto de Lei do Se
nador n9 10, de 1984- DF, que dispõe sobre a progres
são funciOnal a que se refere a Lei n9 5.920, de 19 de se
tembro de 1973. 

Sala das Sessões, 20 de junho de 1984. - AloysiO Ola~ 
ves - Humberto Lucena. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - O requeri
mento que vem de ser lido será submetido ao Ple_ná_do 
após a Ordem do Dia nos termos do item II, do art. 375, 
do Regimento Interno. 

Sobre a mesa, redações finais que vão ser lidas pelo Sr. 
19-Secretãrio. 

São lidas as seguintes 

PARECER N• 320, DE 1984 
Da Comissio de Redaçíio 

Redação final do Projeto de Resoluçio n'i' 20, de 
1984. 

Relator: Senador Saldanha Derzi 
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de 

Resolução n9 20, de 1984, que autoriza a Prefeitura Mu
nicipal de Guarapuava (PR) a elevar em Cr$ 
943.187.200,64 (novecentos e quarenta e três milhões, 
cento e oitenta e sete mil, duzentos cruzeiros e sessenta e 
quatro centavos) o montante de sua dívida consolidada 
interna. 

Sala das Comissões, 20 de junho de 1984. -Joio Lo
bo, Pres:idente- Saldanha Derzí, Relator, Passos Pôrto. 

ANEXO AO PARECER N• 320, DE 1984 

Redação fmal do Projeto de Resoluçio p9 20, de 
1984. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos. 
do art. 42, inciso .vr, da Constituição, e eu, 
-----• Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• , DE 1984 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Guarapuava, 
Estado do Paraná, a contratar operação de crédito no 
valor de CrS 943.187.200,64 (novecentos e quarenta e 
três milhões, cento e oitenta e sete mil, duzentos cru
zeiros e sessenta e quatro centavos. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 19 ~ a Prefeitura Municipal de Guarapuava, 

Estado do Paraná, nos termos do art. 29 da Resolução n~' 
93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autori~ 
zada a contratar operação de crêdito no valor de Cr$ 
943.187.200,64 (novecentos e quarenta e três .milhões, 
cento e oitenta e sete mil, duzentos cruzeiros e sessenta e 
quatro centavos), correspondente a 207.109,54 UPC, 
considerado o valor nominal da UPC de Cr$ 4.554,05 
(quatro mil, quinhentos e cinqUenta e quatro cruzeiros e 
cinco centavos), vigente em julho de I983,junto ao Ban
co do Estado do Paraná S.A., C:ste na qualidade de agen
te financeiro do Banco Nacional da Habitação- BNH, 
destinado à execução de obras e serviçoS de infra
estrutura e pavimentação asfáltica '"nas vias de acesso e 
ruas de nócieos habitacionais, naquele Município, obe
decidas as condições admitidas pelo Banco Central do 
Brasil, no respectivo processo. 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

:-_ PARECER N• 321, DE 1984 
Da Comfssio de Redaçio 

Redaçio final do Projeto de Resolução. a9 2:1, de 
1984. 

Relátor: Senador Saldaaba Derzi 
A Comissão apresenta a redação final do-Projeto de 

Resolução n\' 21. de 1984, que autoriza a Prefeitura Mu
nicipal de ltapiranga (SC) a elevar em Cr$ 38.838.851,-10 
(trinta e oitQ milhões, oitocentos e trinta e oito mil, oito
centos e cinqUenta e um cruzeiros e dez centavos) o mon
tante de sua dívida consolidada interna. 

Sala das Comissões, 20 de junho de 1984.- Joio Lo
bo, Presidente -Saldanha Derzi, Relator- Passos Pôr
to. 

ANEXO AO PARECER N• 321, DE 1984 

Redaçio final do Projeto de Resolução a9 21, de 
1984._ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, 
_____ , Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• , DE 1984 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Itapiranga, 
Estado de Santa Catarina, a contratar operação de 
crédito no valor de Cr$ 38.838.851,10 (trinta e oito 
milhões, oitocentos e trinta e oito mil, oitocentos e 
cinqüenta e um cruzeiros e dez centavos). 

O Senado Federal resolve: 
Art. 111 É a Prefeitura Municipal de ltapiranga, Es

tado de Santa Catarina, nos termos do art. 2"' da Reso
lução n9 93, de II de outubro de 1976, do Senado Fede
ral, autorizada a contratar O:Reração de crédito nQ valor 
de CrS 38.838.851,10 (trinta e oíío niilhões, oitoce_ntos e. 
trinta e oito mil,-oitoceritos e cinqifenta e um cruzeiros e 
dez centavos), correspondente a 8.528,42 ORTN, consi
derado o valor nominal da ORTN de Cr$ 4.554,05 (qua
tro mil, quinhentos e cinqüenta e quatro cruzeiros e cin
co centavos), vigente em julho de 1983, junto à Caixa 
Económica Federal, mediante a utilização de recursos do 
Fundo de Apoio a6 Desenvolvimento Social - FAS, 
destinado à ampliação e melhoria do sistema de abaste
ceimento de água, daquele Município, obedecidas as 
condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no 
respectivo processo. 

Art. 2~' Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- As redações 
finãis lidas vãO ·à publicação. 

Sobre a mesa, requerimentos que vão ser lidos pelo Sr. 
!~'-Secretário. 

São lidos e aprovados os seguintes 

REQUERlMENTO N• 123, DE 1984 

Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, requei
ro dispensa de publicação, para imediata discussã.o e vo
tação, da redação final do Projeto de Resolução n9 20, de 
1984, que autoriza a Prefeitura Municipal deGUarapua
va, Estado do Paraná, a contratar operação de crédito 
no valor de Cr$ 943.187.200,64 (novecentos e quarenta e 
três milhões, cento e oitenta e sete mil, duzentos cruzei
ros e sessenta e quatro centavos). 

Sala das Sessões, 20"0e]unho de 1984.- Alftdr PJnio. 

- - REQUERIMENTO N• 124, DE 1984 

Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, requei
ro dispensa de publicação~ para imediata discussão e vo
tação, da redação final do Projeto de Resolução n9 21, de 
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1984, que autoriza a Prefeitura Municipal de ltapiranga, 
Estado de Santa Catarina, a contratar operação de crédi
to no valor de CrS 38.838.851,10 (trinta e oito milhões, 
oitocentos e trinta e oito mil, oitocentos e cinqUenta e 
um cruzeiros e dez centavos). 

Sala das Sessões, 20 de junho de 1984.- .Aimir Pinto. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Aprovados 
os re(Jueririientos, ~passa-se à apreciação das redações (i
nals. 

Em discussão a redação final do Projeto de Resolução 
n'i' 20, de 1984. (Pausa.) 

NãO havendo quem queira discuti-la, declaro-a encer
rada. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam senta-

dos. (Pausa.) 
Aprovada. 
O projeto vai à promulgação. 
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Datla} - Passa-se, 

agOra, a apreciação da redaçãO final do Projeto de Reso
lução n9 21, de 1984. 

Em discussão a redação final. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encer

rada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam senta

dos. (Pausa.) 
Aprovada. 
O projeto vai à promulgação. 

O_S!L PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Decre
to Legislativo n~' 26, de 1983 (n9 16/83, na Cân:iara 
dos Deputados), que aprova o texto da Resolução 
n9 A.411 (XI), aprovado pela Assembléia da Orga
nização Marítima Internacional- IMO, em 15 de 
novembro de 1979, que instituiu emenda à Con
venção Internacional sobre Linhas de Carga de 
1966, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 243 e 
244, de 1984, das Comissões: 

- De Relações Exteriores; e 
- De Transportes, Comunicações e Obras Públi-

cas. 
Em discussão o projetO. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encer

rada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam senta

dos. (Pausa.) 
Aprovado. 
O projeto vai à Comissão de Redação. 

~ o seguinte o projeto aprovado 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N9 26, DE 1983 

(N9 16/83, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o texto da Resolução o9 A.4U (XI), apro
vado pela Assembléia da Organização Marítima In
ternacional- IMO, em 15de novembro de 1979, que 
instituiu Emenda à Convençilo Internacional sobre U
nhas de Carga de 1966. 

O Congresso NacionaJ decreta: 

Art. 111 Fica aprovado o texto da Resolução n9 
A.4ll (XI), aprovado pela Assembléia da Organização 
Marítima Internacional- IMO, em 15 de novembro de 
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1979, que instituiu- Emenda à Convenção lnterna_ciona1 
sobre Linhas de Carga ·de 1966. 

Arl. 2~ Este decreto legislativo entra em vigor na 
data de sua publícação. 

O SR. PRESII)ENT!!: (M~acyr Dalla)- Item 2: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Decre
to Legislativo n9 36, de 1983 (n9 26/83, na Câmara 
dos Deputados), que aprova o texto .do Ac.Qrdo 
sobre Cooperação Económica e Indust_r!al entre o 
Governo da República Federativa do Brasil e o Go
verno da República Italiana, celebrado em Roma, a 
18 de outubro de 1982, tendo 

PARECERES FAVORÃVEIS. sob n•s \50 e 
151 , de 1984, das Comissões: 

-de Relações Exteriores; e 
- de Economia. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encer

rada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam senta

dos. (Pausa.) 
Aprovado. 
O projeto vai à Comissão de Redação. 

É o seguinte o projeto aprovado 

PROJETO I)E I)ECRETO LEGISLATIVO 
N• 36, I)E 1983 

(N9 26/83, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o texto do Acordo sobre Cooperaçio Eco
nómica e Industrial entre o Governo da República Fe-
derativa do Brasl e o Governo da República Italiana, 
celebrado em Roma, a 18 de outubro de 1982. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 Fica aprovado o texto do Acordo sobre 

Cooperação Econômica e Industrial entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da ReplJ-bli
ca Italiana, celebrado em Roma, a 18 de outubro de 
\982. 

Art. 29 Este decreto legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação. 

O SR. PRESIÓJ;:NTE (Moacyr Dalla) - Esgotada a 
matéria da Ordem do Dia, passa-se à apreciaÇão do Re
querimento n9' 122, de 1984, lido no Expediente, de_ ur
gência para o Projeto de Lei do Senado n9 I O, de 1984 -
DF. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam senta

dos. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da 

matéria: 

Discussã6, em Turno único, do Projeto de ~i do 
Senado n9 lO, de 1984- DF, de iniciativa do Se
nhor Presidente da República, que dispõe sobre a 
progressão funcional a que se refere a Lei n9 5.920, 
de 19 de setembro de 1973 (dependendo de parece
res das Comissões de Constituição e Justiça do_ Dis
trito Federal). 

SolicifO ao -ri_Obre Sr. Senador José Ignãcio Feri'éirá ·a 
parecer da Comissão de Constítiilção -e Justiça-.-

O SR. JOSt IGNÁCIO FERREIRA (PMDB- ES. 
Profere o seguinte parecer.)- O Excelentíssimo Senhor 
Presidente da República, com a Mensagem n9 79, de 
1984, e acompanhada de Exposição de Motivos do Go
vernador do_Distrito Federal, submete à apreciação do 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

Senado, na forma do artigo 51, combinadO com o artigo 
42, item I, da Constituição; projeto de lei dispondo sobre 
a progressão funcional a que se refere a Lei n9 5.920, de 
19 de setembro de 1973, que estabeleceu as diretrizes 
para a classificação de cargos do Serviço Civil-dOUistri
to Federal e de suas .autarquias. 

A matéria.--em sfntese, procura disciplinar o instituto 
d1J,_progressão funcional na ârea do GDF;com o oójeti
vo _de harmoniiâ-Io com o Plano de Classificação de 
Cargos da União, e cuja UOiforffiidade istã est3.,belecida 

-~0 art. li da citada -Lern9' 5-.-920/73:-·Na- esp-écie, 
pretende-se acompanhar providência do DASP com re
lação à questão de inexistência de vagas nas classes inter
mediárias -e finais de inúmeras categorias, o que tem im
pedido a efetivação das progressões cõtrespondentes, 
conforme expõe o Governador José Ornellas, nas suas 
razões. 

Diante do exposto e como inexistem óbices quanto ao 
aspecto jUrídico-constitucional, nosso parecer é pela 
aprovaÇão do projeto. 

_1:: este o parecer. 

O SR. PRESWENTE (Moacyr D~l\a) .,.-Concedo a 
palavra ao nobre Senador Passos Pôrto, para proferir 
parecer pela Comissão do Distrito Federal. 

O SR. PASSOS PÓRTO (PDS -SE. Profere o se· 
guinte parecer.)- Para efeito da progressãso funcional 
a que se refere a Lei n9' 5.920, de 19 de setembro de 1973, 
o correspondente regulamento disciplinarâ a mudança 
do servidor de uma para outra classe, com o respectivo 
cargo ou emprego. 

É o que estabelece o projeto de lei que vem ao estudo 
deste Órgão técnico, oriundo do Poder Executivo. 

A proposição trata, como se vê, de questão relaciona
da com a classificação de cargos do Serviço Cívil do Dis
trito Federal e de suas autarquias. Foi submetida à deli
beração do Senado Federal, pelo Presidente da Repúbli:: 
ca, nos termos do art. 51, combinado com o art. 42, V, 
da Constituição, e está fundamentada em fatos e funda
mentos jur1dicos expostos pe1o Governador do Distrito 
-Fedeial, na ExpoSição de Mo"tivos n9 09/83-GAG. 

O dis_ciplinamento do instituto da progressão funcio
nal, na área do Governo do Distrito Federal, ante a ine
xistência de vagas nas classes intermedi'árias e finais de 
inúmeras categorias é o objetivo precípuo-ao ·p-rojeto, 
que a Comissão de Constituição e Justiça considerou 
constitucional e jurídico. 

Na realidade, os servidores do Distrito Federal sofrem 
dificuldades semelhantes às que atingiram o funcionalis
mo federal e que foram sanadas, mediante lei. 

Opinamos, portanto, pela aprovação do presente pro
jeto de lei que soluciona problema existente quanto à as
censão funcional dos servidores do GDF. 

É este o parecer. 

O SR. PRES[I)ENTE (Moacyr Dal\a) -Os pareceres 
são favoráveis. 

_Completada a instrução da matéria, pas'sa-se à discus
são do projeto em turno ún_ico. 

Em discussão. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro- a discus
são. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores (J_ue o aprovam queiram permanecer 

sentados. {Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão de RedaÇãó. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -Sobre a me
sa, redação final que será lida pelo Sr. J9-Secretário. 

Junho de 1984 

É lida a seguinte 

PARECER N• 322, I)E 1984 

Da Comissio de Redaçio 

Redaçiio final do Projeto de Lei do Senado n9 10, 
de 1984-I)F. 

Relator: Senador Claudionor Roriz 

_A Comissão apresenta a redação final do Projeto de 
Lei do Senado n9 10, de 1984-DF, que dispõe sobre a 
progressãso funcional a que se refere a Lei n9 5.920, de 19 
de setembro de 1983. 

Sala das Comissões, 20 de junho de 1984. -João Lo
bo, Presidente - Claudionor Roriz, Relator - Passos 
Pórto. 

ANEXO AO PARECER N• 322, DE 1984 

Redação final do Projeto de Lei do Sendo n9 10, dr 
1984-DF. Dispõe sobre a progressio funcional a que 
se refere a Lei n9 5.920, de 19 de setembro de 1983. 

O Senado Federal decreta: 
Art. J9 Para efeito da progressão funcional a que se 

refere a Lei n9 5.920, de 19 de setembro de 1973, o corres
pOndente regulamento disciplinará a mudança do servi
dor de uma para outra classe, com o respectivo cargo ou 
emprego. 

Art. 29 O parágrafo único do art. 79 do Decreto-lei 
n9 1.462, de 29 de abril de 1976, passa a vigorar com a se
guinte redação: 

Parágrafo único. As referências que ultrapassa
rem o valor de vencimento ou salário, estabelecido 
para a classe final ou única de cada Categoria Fun
cional, corresponderão à Classe Especial." 

Art. 39 Esta Lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 49 Revogam-se as disposições em contrârio. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Achando-se 
em regime de urgência a proposição cuja redação final 
acaba de ser lida, deverá esta ser submetida imediata
mente à apreciação do Plenãrio. 

Em discusªão a redação final, (Pa1,1sa.) 
Não havendo quem p_eça a palavra, encerro a discus

são. 
_ Em votação_. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
O projeto vai à sanção. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Nada mais 
havendo a tratar, vou encerrar a presente sessão, desig
nando, para a de sex:ta-feira, a seguinte: 

ORDEM DO DIA 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câma
ra n9 5, de 1981 (n9' 3.035/80, na Casa de origem), alte
rando o art. 19 da_ lei n9' 6.226;de 14 de julho de 1975, 
que-dispõe sobre a contagem recíproca de tempo de Ser
viço Público Federal e de atividade privada, para efeito 
de aposentadoria, e dá outras providências, tendo 

PARECERES FAVO RÃ VEIS, sob n•s 97\ e 972, de 
\981, das Comissões: -

-de Segurança Nacional; e 
...,... de F1nanças. 
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Votação, em turno_único, do Projeto de Lei da Câma
ra n~ !0, de 1981 (n~ t.529f79, na Casa de origem), que 
dispõe sobre a aposentadoria, com proventos integrais, 
dos ex-combatentes segurados da Previdência ·social, 
tendo 

PARECERES l'AVORÃVE1S, sob n•s 354 e 355,.de 
!981, das Comissões: 

-de Legislaçio Social; e 
-de Finanças. 

3 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câma
ra n~" 44, de 1981 (nl' 587/79, na Casa de origem), que 
veda aos veículos de comunicação de massa (rádio, tele
visão, cinema, jornais, revistas, cartazes, ariuãriÕS ·ou 
qualquer outro tipo de publicação) aceitar a autorização 
ou a veiculação de anO.ncios e de comerciais que não se
jam negociados, produzidos, criados, filmados, grava
dos, copiados - imagem e som - por profissionais e 
empresas brasileiras, tendo 

PARECERES, sob n9s 186 e 187, de 1983, das Comis-
sões: 

-de Economia, favorãvel, com voto vencido dos Se
nadores Bernardino Viana, Josê LinS e Lenoir Vargas~ e 

-de Finanças, favorãvel. 

4 

Votação, em turno únicO, do Projeto de Lei da Càm.a
ra nO? 53, de 1977 (n9227/75, na Casa de origem), que dis
põe sobre condições a observar na renovação de contra
tos de atletas profissionais, e dá outras providências, ten
do 

PARECERES FAVORAVE1S, sob n•s 1.360 e .1.361, 
de 1981, das Comissões:_ 

- de Legislação Social; e 
- de Educação e Cultura. 

5 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câffia
ra 11"' 65, de 1979 (n9 4.257 f77, na Casa de origem), qUe
autoriza a alienação de imóveis residenciaiS da Rede Fer
roviária Federal a seus ocupantes, tendo 

PARECERES, sob n9s 335 e 336, de 1980 e 635 a 637, 
de 1981, das Comissões:- -

-de Transportes, Comunicação e Obras Públicas, )9 

pronunciamento: contrário; 29 pronunciamento: favorável 
ao Projeto e à: Emenda de Plenário; 

-de Finanças, ]9 pronunciamento: favorãvel; 29 pro
nunciamento: favorável à Emenda de Plenário~ e 

-de Constituiçio e Justiça, pela constitucionalidade e 
juridicidade do Projeto e da Emenda de Plenário. 

6 

Votação, em turno único, dO-ReCfuerimento no;of84, de 
1983, de autoria do Senador Henrique Santillo, solicitan
do, nos termos dos arts. 75, c, 76 e 77, do Regimento In
terno, a criação de uma comissão especial mista, com
posta de II (onze) senadores e li (onze) deputados, pa
ra, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, com a colabo
ração das entidad~ mais representativas da sociedade ci
vil, discutir e apresentar soluções para a crise 
económico-financeira do País. 

(Dependendo de Parecer da ComisSão de Economia) 

7 

Votação em turno único, do RiqUerimento nl' 104, de 
!984, dos Senadores Nelson Carneiro e Humberto Luce
na, solicitando, nos termos do art. 371, c, do Regimento 

DfÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção Ilj 

Interno, urgência para o Projeto de Lei do Senado n~' 
290, de 1983, de autoria do Senador Nelson Carneiro, 
que revoga a Lei n~' 7.138, de 7 de novembro de 1983. 

8 

Votação, em turno único, do Requerimento n9 840, de 
1983, de autoria do Senador Humberto Lucena, propon
do a inserção em Ata, de um voto de aplauso aos termos 
da carta com que o ex-Ministro Hélio Beltrão se demitiu, 
e um voto de louvor pela sua eficiente gestão nos Minis
térios da Previdência e Assistência Social e Extraordi
nário para Desburocratização, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob n"' 302, da Comissão 
-de Constitulçio e Justiça. 

9 

Votação, em turno único (apreciação prelimi"nãr da ju
ridicidade, nos termos do art. 296 do Regimento Inter
no), do Projeto de Lei da Câmara n9 79, de 1979 (n9 
1.5 11/7.5, na Casa de origem), que acrescenta parágrafo 
ao art. 51' da Lei n9 3.807, de 26 de agosto de 1960, que 
dispõe sobre a_ Lei Orgânica da Previdência Social, alte
rada pela Lei n9 5.890, de 8 de junho de 1973, tendo 

PARECERES, sob n~'s 692 e 693,_de 1982, das Comis
sões: 

-de Leglsiaçio Social, favorável, nos termos de 
Substitutivo que apresenta; e 

-de Constitulçio e Justiça, pela injuridicidade do 
Projeto e do Substitutivo da Comissão de Legislação So
cial, com voto vencido, em separado, do Senador Franco 
Montara. 

10 

VOfáçãÕ, em-primeiio turno, do Projeto de Lei do Se
nado n9 145, de 1981, de autoria do Senador Nelson Car
neiro, que atribui às Secretarias de Agricultura dos EstB:
dos;-dõS TerrrtófiOS-e dO DíStiilo Federal a competência 
exclusiva para fixar as quotas de farelo de trigo cabentes 
a cada produtor rural, tendo 

PARECERES, sob n9s 248 a 250, de 1982, das Comis
sões: 

- de Constltuiçilo e Justiça, pela constitucionalidade e 
juridicidadri, e, no mêrito, favorâ vel, com as Emendas 
no;os l e 2-CCJ que apresenta; 

-de Agricultura, favorável ao projeto e ãs emendas 
da Comissão de Constituição e Justiça; e 

-de Serviço Público Civil, favorável ao projeto e às 
erriendas da Comissão de Constituição e Justiça. 

11 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Se
nado nO? 76, de 1983, de autoria do Senador Nelson Car
neiro, que acrescenta dispositivo à Lei nl' 5.107, de 13 de 
setembro de 1966, visando restabelecer o privilêgio da in
denização dobrada ao trabalhador que conta mais de 10 
anos de serviço e é despedido sem justa causa, tendo 

PARECERES, sob n9s 1.018 e 1.019, de 1983, das Co
missões: 

-de Constitulçio e Justiça, pela constitucionalidade, 
juridicidade, e no mérito, favorável, com voto vencido 
dos Senadores Helvídio Nunes e José Fragelli; e 

-de Legislaçio Social, favorável. 

O SR. PRESIDENTE (M oacyr Dalla)- Está encer
-rada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 45 minutos.) 
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DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. JAÍ
SON BARRETO NA SESSÃO DE 7-ó-84 E QUE. 
ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR. SERIA 
PUBLICADO POSTERIORMENTE." 

O SR. JAISON BARRETO (PMDB -.se. Pronun
cia o seguinte discurso.) Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O tema do meu discurso diz respeito a conciliação, en
tendimento e aos riscos que a Oposição corre ao não de
finir uma estratégia global capaz de negociar bem em 
nome da Nação, lá fora. 

No decorrer do discurso, após algumas colocações que 
faço sobre o enredo e o contexto em que se pretende ga
rantir essas negociações, tentaremos costurar os posicio
namentos que as Oposições vêm adotando, deixando cla
ra uma estratégia global que transforma conciliação e 
entendimento em sinônimo de capitulação, num gesto de 
suicídio que as ger-ações futuras haverão de cobrar das li
deranças maiores das Oposições brasileiras. 

O Brasil se defronta com a mais profunda, complexa e 
grave crise de sua história. Crise político-institucional; 
económico-financeira; social e - causa-primeira de to
das - moral. Crise que o desgoverno Figueiredo apro
funda sempre mais, empurrando o País ao desespero e à 
revolta. 

Acabo de aludir ao lugar-comum cotidianamente pre
sente nos discursos parlamentares; no noticiário e nos 
comentários da impresa, inclusive internacional; nos de
bates e pronunciamentos de todas as entidades represen
tativas da sociedade e de homens da envergadura do fale
cido Teotónio Vilela e desse bravo patriota que é Sobral 
Pinto. E, lugar-comum ·emanado, sobretudo, do senti
mento expresso, de todas as formas, pelo povo; tema que 
intranqüiliza os lares brasileiros! 

Corolário desse quadro alarmante ê a responsabilida
de das oposições e, sobretudo, do PMDB. Como jamais 
em nossa história, a Oposição necessita de clarividência e 
firmeza, de coragem cí~ica e fidelidade a uma luta de 20 
anos, durante a qual tantos tombaram. Isso para preser
var o Brasii de desgraças que comprometeriam seU -flltU~ 
ro por muitos anost 

Da firmeza das oposições dependerá impedir que a 
rrustração popular, qUe vem de antes da renúncia de Jâ
nio Quadros, vã ao extremo· da revolta, da violência, vis
ta comO última forma de libertar-se da adversidade que 
nos esmaga há 20 anos e livrar-nos dos que vêm esbu-
lhando o País! - -

Da coragem cívica das oposições dependerá a liber
tação imediata e pacífica do sistema militar que levou o 
Brasil à falência; submeteu-o à_ desordem; mergulhou-o 
na desesperança e na mais vasta corrupção de todos os 
tempos. E que feriu, profundo, a soberania nacional. 

Sistema militar ditarorial que, mesmo após esbodegar
se na corrupÇão, em frangalhos pela repulsa da Nação, 
desmoralizado por tantos corifeus mergulhados na cor
rupção deslavada e impune, ainda quer preservar o po
der em suas mãos. Para isso, pouco se importam seus 
chefes com o aniquilamento de instituições, mesmo mili
tares. Nem com os riscos de nos lançar a convulções que 
podem eclodir a qualquer instante, cujo desfecho e tér
mino sãO-- imprevisíveis num País de nossa extensão e 
com uma População que jã atinge 120 milhões! 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, trairíamos a coerência 
de uma vida pública já longa, firmes convicções, com
promissos assumidos com os que nos elegem se nos dés
semos ao comodismo do silêncio ou à fácil compac
tuação com a impostura que tántas farsas tem formulado 
o mais inepto, corrupto e mentiroso período presidencial 
de nossa história. 

Por duas vezes ocupamos, nestes dias, esta tribuna, 
para denúncias precisas e advertências necessárias. Ara
pidez com que se multiplicam as más obras deste desgo
verno, enquanto o General Figueiredo-passeia, se diverte 
e vai às compras no Extremo Orient!!, nos impõe o dever 
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de aqui retornar para o esforço de anãlise do momento 
nacional, em termos francos e diretos, mesmo que a lu~ 
dindo apenas ao que se tornou, entre nós, o óbvio _ulu

lante. 
Tão grande a repulsa ao continuísmo - mal de des

moralizadas republiquetas -, que a ditadura instalada 
no Brasil de imediato o repudiou, criando o_ slogan 
CONTINUIDADE SEM CONTINUISMO. Nenhum 
dos Generais premiados com a Presidência ousou ceder à 
tentação, por niais que esta os cercasse. 

Mas, desde que o General Geisellogrou impor a can
didatura forjada pela imagii'iaÇão golberyana, decepan
do cabeças de generais e ministros, forçoso·era temer que 
seu sucessor ousasse mais, sob o estímulo de seus com
parsas. O medo da normalização democrática é bastante 
para- inspirar a conspiração continuística, para salva
guarda da impunidade. COnSpiraçãO que marcou a pró
pria candidaturª Figueiredo, inveri:tada pelo General 
Golbery para prolongar sua decisiva influência no po
der. 

Desde sempre o General Figueiredo cedeu ao conti- _ 
nuísmo, o que explica tudo o que tem acontecido ou dei
xado de acontecer em seu governo. _ 

Quando mero candidato, ao mesmo tempo que cuida
va de adquirir novo visual para captar apoio popular,jâ 
brandia a ameaça de explodir e "entregar tudo ao Pires". 

Esta ameaça é reiterada monotonamente até os dias de 
hoje. Agora, sabemos que nela nada hã de af~ontoso ao 
Ministro do Exército, tal o deSvelo deste em correspon
der à confiança do amigo e chefe, mesmo em detrimento 
da compreensão do cargo que exerce. 

Era e é a conspiração continuísta, nela implícita sedu
tora promessa de continuísmo sem Figueiredo, in extre
mis. 

A invocação do nome do Ministro do Exército é per
manente, sobretudo em instan_tes como o· da votação da 
Dante de Oliveira ou agora, no decorrer da farsa das ne
gociações. Revela-nos ela a visão pretoriana das Forças 
Armadas, não apenas do General Figueiredo, como dos 
que o rodeiam, daqueles envoltos em escândalos. 

Fruto da conspiração continuísta é o at~al esforço de 
conduzir o País ao impasse político, para o qual cami
nharemos inexoravelmente, a curto prazo, a não ser que 
as oposições tenham o discernimento necessário para 
que não se tornem instrumento da~ manipulações pala
cianas. 

Mas, Sr. Presidente, o êxito sempre dã ânimo para-no
vas aventuras. 

O General Figueiredo pode rejubilar-se, ao lado dos 
Generais Medeiros, Venturini, Newton Cruz, desse pân
dego Ministro da Justiça, com o aniquilamento do Parti
do de que ainda é o presidente de honra. Arrancou do 
PDS a insólita delegação para coordenar sua própria su
cessão. Com este inStrumento, levou às profundezas a di
visão interna do partido; desmoraliz.ou-o perante a opi
nião pública; submeteu a implacável processo de desgas
te os presidenciáveis, não poupando sequer o velho com
panheiro Minístro Mário Andreazza. Em seguida, levou 
o PDS à derrubada da eleição direta, 
incompatibilizando-o com a Nação e forçarido, pelo 
abuso do poder de pressão~ num·erosos parlamentares a 
votarem ou a se ausentarem, agindo contra suas con
vicções e a vontade expressa daqueles que os elegeram. 

O cantin_u_íSmo vem sendo hâ muito denunciadg_nas 
duas Casas do Congresso e na Imprensa. Poderia repetir 
aqui: No dia 2/5 pp o Estado de S. Paulo, no editorial 
.. A pior solução para o País", denunciou marchas e con
tramarchas do Governo, trazendo-nos à lembrança as 
"escaramuças em que se envolveu o Sr. Getúlio Vargas, 
sempre que se tratava de escolher alguém que o substi
tuísse no poder. O candidato .de Getúlio era sempre um 
único: ele mesmo"- diz o Estado de S. Paulo. Estranha 
o órgão paulista a'eficiência com que o Presidente irfipós 
a derrubada da Emenda Dante de Oliveira- e não t_er, atê 
agora, .. esboçado um gesto para obter a aprovação da 
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emenda que assinou e remeteu ao Legislativo", expres
sando o temor de; que surja "um novo Plano Cohen, ver
são 1984", após recordar que o Ministro Délio Jardim de 
Matos já proclamou que "o impasse af está." 

O Sr. Benedit9 Ferreira- V. Ex• me permíte um-apar
te? 

O SR. JAISON BARRETO -Pois não, nobre Sena
-dor Benedito Ferreira. 

O Sr. Benedito Ferreira- Nobre Senador Jaison Bar
reto, eu não tenho poupado e faço questão de enfatizar a 
a_dmiração que nutro por V. Ex', pela sua inteligência, 
pela _sua lucidez e, sobretudo, pela sua habilidade políti
ca. Mas V. Ex' vai relevar o seu humilde colega e 
Permitir-lhe, democrata como ê, o direito de divergir de 
algumas colocações que V. Ex.• vem fazendo._ Veja bem 
_gu~ V.Ex• termina, embora não seja seu propósito, sen
·ao profundamente injusto, porque-o Presidente João Fi
gueiredo não poderia ter dado passo maior e mais largo 
do que -quando Sua Excelência deu aquele verdadeiro 
paSso de Sete-IêàUas, IitdO ITtuito além dã marca delfmita
da pero próprio PMDB, nO que diz respeftO~à anisiia. 
Anistia que a incoinpreensão, ó -radicalismo, a intolerân
cia das Oposições e, particularmente, do grande Partido 
dentro do qual V. Ex• é um dos maiores, lamentavelmen
te não quís sequer votar essa anistia. O Presidente João 
Figueiredo, no seu gesto constante de mãos estendidas, 

- ~efiViã"-Uiiia ·emenda QUe, serri"dúVida ilehhuma, foi muito 
além das marcas que já vinham sendo delimitadas no 
tempo pelo posicionamento da maioría dos correligio
nários de V. Ex•, no que diz respeito à reformulação 
constitucional. Sua Excelência manda para cã essa emen
da ... 

O SR. JAISON BARRETO - E, aliãs, não a conhe
cia muitO bem, tanto é que reclamou quando descobriu 
que inserto estava o problema do candidato avulso, e 
coisas desse tipo. V. Ex' há de reconhecer, porque ... 

O Sr. Benedltl.) Ferreira- V. Ex•, que é realmente um 
homem tão dotado intelectualmente, vai me permitir que 
mesmo ein- o sendo, e legiSlando, por exemplo, sobre Di
reito Tributário, pois V. Ex• é cominado a participar 
aqui nesta Casa desse tipe de legislação, eu o desafio a 
fazer a sua declaração de renda individual sem o auxílio 
de um_ expert na matéria. Isso porque eu, que tenho sido 
até generosamente identificado por ãlgunS dos meus pa
res como entendido na matéria, me socorro do concurso 
dos especialistas. Logo, V. Ex• há de entender que o Pre
sidente Figueiredo não pode, como nenhum de n_ós aqui, 
se quisermos realmente ser fiéis à realidade, se arvorar 
em profundo, em mestre no Direito Constitucional. Lo
go, ê normal que um Presidente da República, sobretudo 
um homem de uma formação que não é a de legislador, 
nem de constitucionalista, possa realmente ter subscrito 
um anteprojeto para submeter ao Congresso Nacional, 
com detalhes que tenham escapado ao seu entendimento. 
Logo, não houve descaso, nem desconhecimentO do Pre
sidente, senão aqueles que-são normais a quem subscreve 
Uni projeto de lei. Então; V. Ex• está se revelando um 
tanto ou quanto intolerante, sobretudo ao negar - e 
quero voltar aí ao meu raciocínio- que haja da parte do 
Presidente Figueiredo, gestos objetiVo-s e concretos no 
sen_tido_ d_e_ çouciUar. Acho legítimo que V. Ex~s conti
nuem vindicindo, embora se na realidade tivesse o PDS 
perdido o Colégio Eleitoral, nós não estaríamos em 
praças públicas como porta-estandartes das bandeiras 
vindicatórias da eleição direta, até alegando que fazia
como de fato faz- parte do programa do nosso Partido. 
Agora, o Presidente Figueiredo vai p'romover a abertura 
como está promovendo, em que pese, muitas vezes, indo 
além da marca estabelecida pelas Oposições, repito. 
Mas, ele vai fazê-la dentro daquilo que foi previamente 
estabelecido, não para atender aos anseios e à pressa de 
V. Ex~s. mas de maneira tal que nós venhamos ter, no 
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Brasil, um regime democrático, que a bem da verdade 
nós temos que proclamar, nunca o tivemos no Brasil; 
sempre tivemos. caricatura de democracia e para fazê-la, 
agora, V. Ex•, que é um homem experimentado sabe que 
todªs as boas obras têm que ser iniciadas, desde a base 
atê o ápice, dentro de equilíbrio, dentro do bom seriso, e 
a pressa, nobre Senador, nunca foi boa conselheira. Dai 
porque a emenda Fígueiredo foi ampla, e tenho certeza 
que alguns pares de V. Ex•, na intimidade, confessariam 
que ela foi além das marcas preestabelecidas pela própria 
Oposição; agora V. Ex•. cumpre o seu devere o seu papel 
de pedir cada vez mais, 

O SR. JAISON BARRETO - Intencionalmente, 
nobre Senador. 

- O Sr. Benedito Ferreira- Eu só queria que V. Ex•, re
levass_e e~sa minha divergência, porque eu s-ei que o_ pro
pósito de V. E:v é ser justo. Muito obrigad_o. 

O SR. JAISON BARRETO - Será anotado. 
Nobre Sfmaàor -Benedito Ferreira,-0 risCO e"x"is-tia e ·era 

fáCil preVer que, tio decorrer-da descrição do contexto 
em que se está propondo a negociação, o debate surgisse, 
no meu entender, num momento inoportuno. V. Ex• hâ 
de convir, logo adiante, que estou dando apenas o qua .. 
dro em que se está propondo à Nação uma "falsa conci .. 
fiação", um "falso entendimento" e definindo, no nleu 
entender, porque este discurso - quero esclarecer a V. 
Ex~- se volta muito mais para dentro do meu Partido e 
das Oposições do que propriamente para o Governo e o 
PDS. Mas, para mostrar que por falta de uma estratégia 
definida e clara as Oposições cometem equívocos lamen~ 
táveis e, sem costurar posicionamentos,_ aéabam por 
transformar, e daí a grande descrença e o imobilismo, 
hoje, da campanha pelas diretas, frutos desses equívocos 
das lideranças partidárias, acabou por transformar, repi~ 
to, conciliação em capitulação e nos levam, de capitu~ 
lação em capitulação ao absurdo e ao suicídio. Por isto é 
que eu gostaria que V. Ex' me perdoasse por não apro
fundar, agora, quanto ao posicionamento atual do Presi .. 
dente Figueiredo, porque V. Ex•, no momento oportuno, 
haverã de mostrar as suas divergências e nós debatere~ 
mos, para que não pareça romantismo meu, acreditar 
que apesar de algumas propostas, ape,c;ar de alguns ofere
cimentos do Presidente Figueiredo, esteja eu acreditando 
que Sua Excelência, realmente, estã com o propósito de 
redemocratizar o País, porque, se há algum sentimento 
uniforme e unânime na Nação brasileira é o da urgência 
de eleições diretas jâ e não em 1988, e nãO todo este re~ 
mendão, porque nem emenda é, de uma falsa Consti
tuição imposta à Nação, cheia de casuísmos, coisas la
mentáveis como contencioso, um ensino bilíngUe, a en. 
trega à Mesa do Senado da regulainentãção do Colégio 
Eleitoral, com o que se visa apenas protelar, ganhar tem
po, empulhar e não decidir os problemas fundamentais 
que afligem a Nação inteira, Podstó, eu continuaria ... 

O Sr. Marcondes Gadelha- Permite V. Ex• um apar
te? 

O SR. JAISON BARRETO -Permita-me continuar, 
nobre Senador, porque, em função do tempo, e eu sei 
que o nobre Pres_i_~ente ê muito cioso disso, eu_acabarei 
não entrando no fulcro, no ponto principal do meu dis
curso. Nós teremos oportunidade de debater, 
_ ~ssim, naque(e mesmo dia- do editorial do O Estado 

de S. Paulo,? Folha de S. Paulo publicou artigo assinado 
por Newton Rodrigues intitulado .. Corcunda da MiStifi~ 
cação", corajosa anãlise do pronunciamento que então 
fizera o Presidente, atravês da cideia de rãdio-televisão, 
dizendo: 

"A fala do General faz parte de um p!ano geral de 
ação já em pleno desenvolvimento, pelo qual o Go
verno procura retomar, em larga escala, a iniciativ'ã 
da ação que lhe fora arrebatada pelo apoio nacionál 
à emenda Dante de Oliveira." 
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,Coisa parecida o que está fazendo, agora, ao implodir 
o ?DS com a proposta de uma primária que visa não s6 
a t1multuar o PDS mas também arrastar o PMDB a 
um(. discussão que não tem nada a ver com o comporta
men'.o e com a conduta que nós devemos ter. Isso porque 
o problema do PMDB e das Oposições não é com as Can
didaturas do PDS mas com eleições diretas já. 

O continufsmo sempre foi e ê pregado por figuras 
como o Ministro César Cais. Propiciou carreiras como 
as dos Deputados JOsé Cãmargo e Franciscato~ E- quan~ 
do é negado, como o fez recentemente pela televisão,- o-
Lfder Nelson Marchezan, vem a observação de que o 
Presidente não concorda e não aceita, mas, conforme- o 
quadro que se delineie, evidentemente não fugirá à nova 
missão de uma prorrogação de mandatos, 

O continuísmo está presente Das colunas de Carlos
Castello Branco, que afirmou, no dia II, que "já se viu 
que o presidente não quer falar do assunto (negociação). 
Ele manda recados, mas testada a autenticidade, ele re
cua, seja diretamente, seja por intermédio do MinistrO 
Venturini, que o conhece bem por dentro e por fora,"_ê 
a .. Política de Ambigüidade", tftulo do editorial da Fo
lba de S. Paulo, do mesmo dia II. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, está fora de dúvidas: o 
General Figueiredo se apresenta incapaz para-O exercício 
da verdadeira liderança inerente ao cargo que ocupa e 
não exerce, no qual foi posto em nome da distensão e 
para completar a redemocratização. Ele ado ta esta pos
tura, faz dar essa impressão.~ ele responsável pela vasta 
crise de autoridade que flagela o Brasil; pelo desgoverno 
vigorosamente condenado pela opinião pública, segundo 
exibem todas as pesquisas. Há muito seu Governo-se tor
nou, como bem disse Fernando Pedreira, insuportável 
pesadelo do qual todos querem se ver livres. 

A Nação está farta do menospfe:ro presidencial pelos 
problemas reais do País, que se agravam a cada dia; de 
seu viajar sem ftm; de ver como se usufrui do poder; da 
cara amarrada e dos desaforados repentes do General 
Figueiredo, cujo mandato parece interminável, exceto 
para os GazaJis, e os que abusam de sua intimidade. 

Não suporta mais que àS dores e aflíções de cada dia se 
some a ciclotimia presidencial, que oscila segundo oscila 
golpe continuísta! 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Palácio do Planalto __ _ 
há muito deixou de ser casa de trabalho e nem assim lã 
aparece o General Figueiredo, senão avaramente. 
Transformou-se em laboratório de intrigas, conchavas, 
marchas e contramarchas, lutas internas do pandemónio 
que gera confusãO e busca o impasse artificial que permi
ta ao Presidente o sacrifício de mais um mandato, mes
mo que de dois anos apenas. Lá pontificam Medeiros e 
Venturini. Lá a matriz da vasta engrenagem totaJitária 
do Serviço Nacional de Informações, a espalhar confu
são pela guerra de informações e contra-informações. 
Ali se inventam e são destruídos presidenciáveis. De lá 
provém o vírus que a tantos infecta, perdendo-os na es
perança de cada qual vir a ser o premiado com a quina 
da imensa loto em que se tornou a sucessão, após o re
pugnante leilão entre presidenciáveis. Lâ o General Me
deiros manipula recursos inesgotáveiS e ultra-secretos, 
detentor de segredos que lhe asseguraram, com tamanha 
antecedência, a promoção, à custa da burla à lei, como já 
se diz, acontecerá em favor do General Newton Cruz. 

Usando o linguajar a que o Governo nos acostuma, 
Pires. Medeiros, Rubão, Leitão, Passarinho, Costa Ca
valvanti e tantos mais são nomes que surgem da conspi
ração continuísta, na sugestão do misterioso quinto no
me. Talvez aqui se possa identificar boa estratégia: repe
lido o sacrifício de Figueiredo, poderão nos impor o con
tinulsmo sem FigueirC:âo. 

Os frutos da concepção aética de Governo e adminiS
tração pública, de que tanto se gabavam Delfim Netto e 
Golbery aí eSião. Aí está a Nação também exangue de 
tantos escândaJos que a levaram à miséria, cansada de 
homens que se eternizam nos mais altos cargos, como 

barões feudais, do que ê magnífico exemplar o General 
Oziel Almeida, a distribuir beneses entre parentes e ami

-- gosr 

Sr. Presidente, Srs. Senadores: não tem fim o desatino 
deste período governametl~al. O Ministro do Exército 
comandou uma luta aética em torno da eleição no Clube 

-Militai, 'tiiilizando- processos lastimáveis, ind9 ao i~crl
ver gestõ- de yOtar em aberto, rodeado pela televisão, 
num-ato que o Código Eleitoral classifica de criminoso e 
co~_o _tal o_ pLin~. Novâmêó:te!_ um oficial-geri~:Ta.I~_ do 
g!lal se pode discordar, mas de notória probidade, é exe
crado por não mais aceitar a rapina do Brasil! 

Com que melancolia a nação viu o comportamento do 
Governá-faCe à derradeira vontade expressa pelo Mare

~ c]lãJ Teixeira Lott, morto aos 89 anos, ex-minisfro do 
~Exérciio, de-honradez inatacável. Que contraste entre as 
palavras por ele ditas em sua última entrevista ao jorna
lista Pedro Rogério - op_9rtunamente republicada pelo 
Cofreiro Braziliense- e a cçmduta oficial. Quanta gran
-deza de um lado e quanta mesquinharia de outro! 

Ao cont~ário de que _se diz, é J?reciso ter coragem para 
enfrentãr o -tabu de que não si deve falar em Forças Ar
madas.. Isso se impõe para engrandecimento dessas insti
tuições e para exaltação de uma carreira que, como tem 

--ditO á General Andrada Serpa, não serve aos que bus
cam o enriquecimento, pois exige desprendimento, pa
triotismo e idealismo. Sobretudo respeito à lei, à Consti
tuição livremente votada pelos representantes do povo, a 
que jutam todos. O Exército não pode ser reduzido à 
condição de guarda pretoriana, no divórcio coin a 
nação, para satisfação do interesse de alguns. Não pode 
ser degrau para obtenção de cargos ou posições políticas. 
E muito menos de instrumento para o enriquecimento 
ou o poder despótico de uma minoríat 

A manipulação de prõnloçôes fere a dignidade da pro
fissão e da vocação militar. Cerltenas, milhares de ofi
ciais são alcançados pela lei e têm suas carreiras encerra
das enquanto outros obtêm promoções impossíveis, pela 
burla de lei e, portanto, atas injustos que talvez cerceiem 
vocaçõeS autênfícas .. Quanta deSCreriça e quanto mal dis
so há de decorrer em detrimento do interesse maior da 
Pátria! 

t -PreCiso questionar que Marinha, Aeroriáutica e 
Exército gastem quantias vultOsas no preparo técnico de 
oficiais, cusfeando-Ihes sofistiCados cursos no Exterior, 
_log~_vitiina-dos pela expulsória, sem que possam retribuir 
à corporação a que pertencem o que aprenderam, servin
do ao Brasil! 

Acima de tudo, é preciso pôr a limpo se é exato que as 
Forças Armadas, especialmente o Exército, não admi
tem eleições diretas, que têm na conta de características 
dos povos livres; não permitem, o término do statu quo; 
não aceitam que o Legislativo delibere livremente sobre 
o que é de sua exclusiva competência; que impõem limi
tações diversas, sob pena de fechamento do Congresso 
ou adoção de outro Ato Institucional. 

Em nada disso creio, pois estou convicto de que as 
Forças Armadas são tão vítimas quanto nós, políticos, e 
toda a nação, da manipulação hábil e inescrupulosa do 
poder por grupos de homens ambiciosos que têm logra
do se aproveitar do movimento de 64 para sucessivos 
desdobramentos que nos impuseram o descaminho, para 
sua própria preservação no poder e na impunidade. São 
estes os responsáveis pela corrupção que"inunda o País e 
pela ruína a que chegamos. Pela desmoraJização interna 
que tão maléfica nos é. 

Quem, Sr. Presidente, nas Forças Armadas, no Exérci
to ameaça o General Figueiredo"""": como tão monotona
mente se -diz e este dá a entender, ao aludir a suas limi
tações - caso proponha o pleito direto para sua suces
São? Quem está disposto a fechar o Congresso NacionaJ 
se este deliberar pelas eleições diretas já? 

Que tudo isSo seja esclarecido! 
O Ministro Walter Pires tem sido rápido ao secundar 

posições políticas do General Medeiros. A imprensa o 
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aponta como dos mais bem informados sobre questões 
políticas. Por que, Chefe do Exército, não esclarece essas 
ameaças inaceitáveis? Ainda mais que seu nome é sempre 
invocado, a fim de .dar a muitos a credibilidade deseja
da. 

Se tais ameaças, noticias e incessantes rumores são au
tênticos, que se assuma a responsabilidade histórica de se 
opôr à vontade nacional; de aniquilar o que nos resta de 
instituiçõ~s. sob essa colcha-de-retalhos que uma Junta 
Militar nos impôs como Constituição e tantas vezes vio
lada L Que se assuma, de vez, a responsabilidade histórica 
d~ sustentáculos da corrupção, da falência interna e ex
terna; da alienação de nossa soberania e reduzam, se _o 

puderem, este País imenso e rico à arcaica condição de 
republiqueta; submetam um povo que expressa com fir
meza seus sentimentos à escravidão! Preferível isso à im
postura sob a qual nos vêm empurrando para o desastre. 
Assumam as responsabilidades e, assim, as conseqífên
cias da violência, pois cremos firmemente que o Brasil ê 
muito melhor do que pensam os que o vêm destruindo! 

A inerente insanidade que existe no continufsmo leva 
ao abandono dos problemas reais do País. Enquanto o 
Planalto conchava, custo de vida, recessão, escândalos, 
desemprego e fome vão gerando a subversão que poderá 
vir a tragar-nos, pelo desespero popular. 

Essa a grande preocupação de todos que têm respon
sabilidade e que já é nítida no Exterior, conforme exibe a 
imprensa internacional. Há algumas semanas, a revista 
Senhor transcreveu páginas do The Economist, órgão dos 
mais bem informados, condenando os "generais brasilei
ros" por sua teimosia em impedir eleições diretas, neces
sárias à legitimação do poder e, portanto, da autoridade. 
Verberando a cegueira com que pretendem que o mais 
poderoso e rico país da América Latina seja o único a 
não escolher livre e diretamente seus dirigentes. Conde
nando tudo isso, reveJa que os próprios banqueiros inter
nacionais anseiam pela redemocratização, para que o 
Brasil readquira credibilidade. Por que a essas acusações 
não respondem chçfes militares tão rápidos ao ameaçar 
com pFOcessos autores de mínimas críticas? 

Mas, enquanto isso, Sr. Presidente e Srs. Senadore~ o 
Palácio do Planalto conspira, manipula e faz conchavas. 
Tão grande o pandemônio que os problemas brasileiros 
não têm vez para exame. Mais grave do que o endivida
mento externo talvez seja o endividamento intCnio; o 
desmorona_mento do sistema financeiro do BNH, nele 
vinculado o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço de 
milhões de trabalhadores; a ruína da Previdência Social, 
consumindo recursos sempre maiores, extraídos dos as~ 
saJariados e que ora se quer multiplicar com a expio
fação do vício, a Que já se comprometeu o GeneraJ Fi
gueiredo, conforme declarou o Ministro Passarinho. Da 
_próxima vez, ao jogo-do-bicho e aos cassinos se juntará a 
exploração do lenocínio e dos tóxicos! 

Mais grave do que a dívida externa são os sinais de 
que a PETROBRÁS, abandonando a pesquisa, vem au
mentando a produção à custa de métodos semelhantes 
aos utilizados na gestão Janari Nunes, colocando em ris
co a segurança nacional, pelo esgotamento de reservas. 
Tudo isto sem contar a ação criminosa de setores de sua 
administração que, seja por sabotagem, seja por cor
rupção, despreza o controle de qualidade e coloca em ris. 
co a população que se agrupa em torno de suas tubu
lações urbanas. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, todos sabemos que não 
há negociação, mas mera armadilha montada pelos que 
conspiram a reeleição. E nela não há de cair a Oposição. 

Infelizmente, e falo referindo-me às Oposições, já sur
gem epis6âios de indisciplina e dispersão, de clara infide
lidade a uma luta de vinte anos. S a entrevistado Sr. Ro
berto Gusmão, em linguajar que nos recorda inclusive a 
extinta ARENA. 

A farsa da negociação engambela alguns, ilude outros 
e agita a muitos nas oposições. São prenúncios de disper~ 
são e divísão que precisam ser discutidos rápida e pro-
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fundamente. Acredito que o governo não logrará êxito 
em sua pretensão de tornar o P.MDB cenário para o que 
fez com seu próprio partido, adotando, e eu quero me re
ferir, exatamenie, à estratégia que muitos teil.üi.ffilmpor 
às Oposições~-aO não costurarem posicionamentos aos 
acontecimentos que o Governo vem trazendo, de vez em 
quando, para uma discussão que visa confundir sempre 
mais.. Pretendo alinha vá-las para mostrar o crime ·que as 
Oposições cometerão se, ao invés de procurar o caminho 
que a população já-determinou, acabarem aceitando esse 
entendimento a essa conciliação que, historicamente, 
neste País, nunca se fez em partes iguais, sempre foi im
posta por setores de pólos dominantes, cooptando seto
res até das camadas populares com lideranças, em troco 
de algumas benesses, fugindo de definições e de soluções 
definitivas para a maioria da população marginalizada. 

O Sr. Benedito Ferreira - V. Ex• me permite uma li
geira observação? 

O SR. JAISON BARRETO - Rapidamente, porque 
agora que entro realmente no assunto. 

O Sr. Benedito Ferreira- Vou ser muito breve. Eu pe
diria a V. Ex~ que refluísse, desse último seu conceito, 
porque realmente não desejo para o Brasil, sobretudo 
agora que estamos marchando celeremente para chegar
mos a um regime democrático- efetivO no- Brasi.l, que te
nhamos no maior partido de Oposição, limii ínstifuiÇão 
que anda a reboque da opinião pública. V. Ex• está di
zendo que a população determinou ao partido; eu tenho 
a impressão, nobre Senador, salvo que tenha que rever 
meus conceitos sobre liderança, que Uder não anda are
boque da opinião pública. Se ele conduz a opinião públi
ca, ele anda na vanguarda daquilo que mais convêm à 
opinião pública e não aos momentâneos anseioS, Inuitas 
vezes objeto de manipulações espertas e inteligentes, 
como sói ser· o Caso das eleições diretas levadas a efeito 
pelo próprio partido de V. Ex', e agora V. Ex' coloca já a 
reboque da vontade popular. 

O SR. JAISON BARRETO - É uma discussão en
cantadora essa da concepção gestâltica de liderança, e 
numa outra oportunidade discutiria com V. Ex' Mas o 
conceito de liderança de V. Ex• estâ completamente equi
vocado. Isso é próprio de ditadores e predestinados, os 
que entendem que podem comandar, arranjar e escrever 
os destinos dos seus respectivos povos. Um partido polí
tico, que pretenda servir ao interesse maior da popu~ 
lação, hã que ouvi-la, pOr isso discordamos da proposta 
de V. Ex• Nunca as oposições estiveram tão identificadas 
com os destinos do País como quando aceitaram o que 
vai lá fora. Nunca estiveram tão identificadas com a sua 
aspiração, com seu sentimento, com o seu objetivo, 
como quando ouviram a Igreja, a Ordem dos Advoga
dos, os sindicatos, todas as camadas da População fa
minta e clamando por democracia. 

O Sr. Beneditq Ferreira - Não, mas a Igreja que V. 
Ex' ... 

O SR. JAISON BARRETO- Por isso é que ao Con
trário de V. Ex•, que acredita em iluminados e predesti
nados, evidentemente, a conduta é outra. Há que se fugir 
do que a sociedade propõe e procurar caminhos; só que, 
geralmente, e sempre definitivamente, esses caminhos 
não têm nada a ver com os interesses da maioria. 

O Sr. Benedito Ferreira- Permita V. Ex', mas é que a 
Igreja a que V. Ex• se reporta é exatamente aquela igreja 
que não guia nem·-orfenta~-tafubéni queanaa a reboque 
da opinião pública. Realm~nte a Igreja a que V. Ex• se 
refere ... 

O SR. JAISON BARRETO - Refiro-me a todas as 
igrejas. 
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O sr. Berledito Ferreira- ... a igreja de passeatas, essa 
igreja a que V. Ex' se reporta realmente ... 

O SR. JAISON BARRETO - Há hoje unanimidade 
entre as igrejas. 

O Sr. Benedito Ferreira- ... não é aquela igreja que se 
preocupa com o espiritual, mas sim com o temporal. 

O SR. JAISON BARRETO - V. Ex' estâ fazendo 
uma opção muito agradável em tempos anteriores, quan~ 
do a Igreja !)e c_olocava a serviço da classe dominante. 

O Sr. Benedito Ferreira- Não, Ex', não. 

O SR. JAISON BARRETO ---Como agora a Igreja 
está ajudando a libertar por dentro o homem brasileiro, 
V. Ex•, evidentemente discorda e até a condena. 

O Sr. Benedito Ferreira- Essa é a condenação injusta 
do progressismo. 

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas) -Os Srs. Se- -
nadares que desejarem apartes devem solicitá-los e o 
orador os concederá ou não. 

O Sr. Mário Maia- Permite V. Ex• um breve aparte. 
nobre Senador'? 

O SR. JAISON BARRETO - Pois não, Senador 
Mário Maia. 

O Sr. Mário Maia - Quero apenas dizer que nós, da 
Oposição, nos -orgulhamos de estar a reboque da opinião 
popular, porque no nosso Partido não existem ditadores, 
existem líderes, e os líderes traduzem a opinião popular, 
e não conduzem a opinião popular. Os líderes morrem 

-<~to pela vontade popular, e os ditadores fazem com que o 
povo morra pela sua vontade. Essa é a grande diferença. 

0- SR. JAISON BARRETO - Continuarei e, agora, 
entro exatamente, na análise de como, no meu entender, 
no meu enfoque, as Oposições acabam incorrendo em 
riscos, desencantando a opinião pública e não encon
trando os caminhos capazes de tirar o País da crise e do 
impasse. 

Para essa análise, ê preciso que me coloque na posição 
de expectador ou, mais precisamente, de eleitor. Então 
deparamos com um ulliverso de posições conflitantes 
que submetidas a uma ordenação racional nos indicaria 
uma estratégia, com adoção de tâticas diversas com a fi
nalidade de se alcançar a solução do complexo e difícil 
problema brasileiro. 

A estratégia seria a conquista do poder. Ou em última 
hipótese o desmonte do regime ditatorial que perdura hã 
vinte anOs e se itcha esgotado. 

As táticas são diversas, apresentando flagrantes con
tradições. Tentemos enumerá-las: 

Considerando que a origem de nossos males se situa 
na ilegitimidade do poder, o objetivo a alcançar é o das 
di retas jâ. Esta a única forma segura e autêntica de sele
gitimar o poder, pois implica na transferência natural e 
direta ao povo brasileiro do direito-de escolher seu diri
gente máximo. Atravês das diretasjá alcançariamos, ine
quívoca e imediatamente a legitimidade e, com esta, 
aberto estaria o caminho para um governo cOm a neces
sária autoridade para enfrentar os incontáveis problemas 
brasileiros, inclusive, e talvez sob;etudo, no tocante a ne
gociações externas. 

Mas, a partir da aceitação da-impossibilidade das díre
tasjá, "vetadas" pelo Presidente da República, sob o ar
gumento de que seu "pano de fundo" não as admitem e 
não lhe permitem trilhe por esse rumo - surgem as ne
gociações. 

Setores diversos, que poderp. ser centra,li.zados nos Go
vernadores da Oposição, ãfirmam a necessidade de flexi
bilidade e realismo, de senso pragmático que nos permi

. tam aceitar a_ limitação !mposta ao próprio_Presidente da 
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República - reconhecido por ele - e, assim, partir 
para negociações, ã busca de um mínimo de entendiJlen
to em torno da sucessão presidencial. 

Tudo com aparente precisão lógica. 
Resta que do Governo venha clara, nítica, insofismá

vel proposta de entendimento, em nome do qual surgiu a 
vasta emenda constitucional remetida ao Legislativo. 

Verificamos aqui que o entendimento se divide em 
duas etapas: 

Fixação de pontos mínimos, incontroversos que, al
cançado algum consenso, possibilite a aprovação de sub
titutivo à emenda presidencial; 

E o que é mais importante e decisivo: revelação do 
nome em tomo do qual se armará o entendimento e con
ciliatório. Aqui o ponto mais obscuro de toda a ope
ração, em tomo do qual.estã estabelecida enorme confu
são pela proliferação de nomes e o despertar de am
bições, com a reserva ainda do misterioso quinto nome. 

Est.a_~ti!pa - que o noticiário da imprensa vem insi
nuando poderá vir a reduzir-se na disputa Aureliano x 
Maluf ou Tancredo x Maluf- constitui autêntica bolsa 
_de apostas proposta aos políticos e ao· povo. 

Da tática das negociações decorre também a conse
qüência de participar ou não do Colégio Eleitoral- um 
dilema dilacerante para as oposições. 

t por demais notório que o Colégio Eleitoral é espúrio 
em sua origem e teve essa característica exacerbada pelo 
longo processo de Leitão em torno da sucessão e pelo en
velhecimento desta invenção do último pacote do Gover
no Geisel. 

Participar de um processo espúrio e já condenado pela 
Nação inteira, é a pergunta que todos nós fazemos. Evi
dente que a razão nos leva à conclusão de que as opo
sições não devem participar de jogo viciado e de mancha 
incontornável oriunda de sua própria ofigenl. 

Mas, há a "flexibilidade", o "bom senso", o "realis
mo" e coisas assemelhadas que não podem ser esqueci
das pelos políticos. Portanto, advém a possibilidade da 
participação desse Colégio Eleitoral, condição necessária 
ao entendimento que permita solução aceitável para o 
País. 

Aceita essa participação, ela se desdobra em dois no
voS dilemas; 

Ir ao Colégio Eleitoral com candidato próprio, unidas 
as oposições e de forma a obter o mínimo necessário de 
aceitação no Partido do Governo; ou ir ao Colégio Elei
toral para convalidar a vitória de candidato situacionis-
ta. 

Na hipótese de candidato próprio, surge a candidatura 
Tancredo Neves. Para a outra hipótese temos as candi
daturas Maluf, Andreazza, Aureliano. Evidente a prefe
rência pelo último, por ser um nome em torno do qual se 
poderá alcançar o mesmo mínimo de entendimento em 
nome do qual vem-nos a candidatura Tancredo NeVes. A 
&sPuta já se limitaria à -dupla Tancredo-Aureliano. 

Mas esta simplificação é ainda perturbada, mortal
mente, pelo fantasma do quinto nome. Em torno deste 
contiriua- o mistério, mesmo que tantos nele venham 
identificando o Geiteral Figueiredo, capaz de decretar 
uma moratória, propor constituinte em 1986 e outras 
medidas, importantes e fundamentais, só na "aparên
cia", pois no fundo são táticas de ibope, mas que, no en~ 
tender dos estadistas, dos não puristas e dos não sonha
dores, encontraria e permitiria uma saída para o povo 
brasileiro. 

A negociação implica ainda na apreciação da solução 
mandato-tampão. Por mais inconveniente que seja a ide
ia, a começar pela fragilidade do d"overno que assim sr! 
constituiria, a flexibilidade e o realismo de um lado e, de 
outro, a gravidade da situação brasileira novamente nos 
impõem admitir a hipótese. 

Aceito o mandato-tampão haverá que decidir qual o 
ilome a surgir para viabilizar esse entendimento. De logo 
a lógica iinpõe o nome do próprio General Figueiredo: 
Mas este foi agraciado pelo mais longo mandato presi-
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dcncial de nossa história e, por razões que não interessa 
apreciar, sofreu profundo desgaste de opinião pública. 
As pesquisas mostram ser ele repelido com energia. Mas, 
há que examinar a possibilidade de sua recuperação, des
de que adote aquelas medidas a que hã pouco me referi 
- mudanças na composição de seu desmoralizado Go-_ 
verno- e, sobretudo, adote decisões políticas de enver..: 
gadura, como mudança no mo_delo económico, a ser ini
ciada com a moratória para o pagamento de juros etc., 
de nossa dívida externa. 

Tal recuperação não se dando, p<~.ra o mandato
tampão teremos que procurar o candidato entre todos os 
nomes já ventilados. Sem fechar, porêm, a p-OsSibilidade 
do surgimento de nome novo, pois estC pode ser melhof 
do que todos os já ventilados.~ assim continua a estfaté~ 
gia das Oposições. 

Na hipótese de recuperação do General Figueiredo oU 
na de fracasso na busca de nome que o substitua, temos a 
solução mais repugnante, mas que o realismo político 
não deixa dúvidaS ser a mais fácil, rápida e pacificadora: 
a prorrogação geral dos mandatos. Essa é a lógica quC se
situa em torno do próprio Presidente da República. No 
entanto, é preciso, mais uma vez, "flexibilidade" e "rea~ 
Iismo" para admitir até mesmo a prorrogação com a 
eleição de outro presidente para o mandato-tampão. A 
fragilidade e até mesmo ilegitimidade inerentes à hipóte~ 
se podem ser contornadas pelo entendimento político· 
partidário e pela adoção de uma plataforma mfnima que 
assegurasse o mínimo de confiança necessária. 

Desde que as Oposições disputam as eleições- direta 
ou indiretarnente- há que considerar as possibilidadeS 
de derrota. 

Derrotada em pleito direto, encontraria compensação 
suficiente na pregação que realizaria no decorrer da cam~ 
panha, quando plantadas seriam sementes que frutifica~ 
riam mais tarde. 

Vencida em pleito indireto, a situação da oPosição se~ 
ria mais difícil. Mas não se pode menosprezar a contri
buição dada para imposição de nome mais digerível. E aí 
o ... terrorismo", a ameaça com o nome Paulo Salim Ma
luf. E abertas estariam as portas para um Governo de 
conciliação interpartidário. 

Como ponto final dessa estratégia, há que apreciar as 
possibilidades das Oposições negociarem- com Os SrS~ 
Maluf e Andreazza! 

A .. flexibilidade" e o .. realismo", palavras que são 
marteladas reiteradamente para que todo mundo aceite 

. o diálogo e a conciliação sob pena de ser taxado de radi
cal e intolerante, mais uma vez em instante tão grave 
como o que vivemos, impõe às oposições o dever de tudo 
fazer para que o governo Maluf ou Andreazza tenham 
condições para enfrentar, com um mínimo de acerto, os 
inúmeros problemas que sacrificaín e já revoltam o po# 
vo, ameaçando o futuro brasileiro. Devemos, desde logo, 
dentro dessa ética de capitulação em capitulação, Cuidar 
da possibilidade de entendimento que nos permita parti
cipar do Governo Maluf ou Andreazza, a fim de que este 
não navegue à deriva. As Oposições não poderão deixar 
de ter o patriotismo necessário para explorar as possibili
dades de um governo de conciliação chegiado por Maluf 
ou Andreazza e, assim, dar sua participação para a supe
ração da ameaçadora crise que nos envolve. 

Estratêgia e táticas que, com habilidade e astúcia polí
tica, assegurarão às Oposições contribuir, em qualquer 
hipótese, para o bem-comum, a salvação do País - re
pudiado o radicalismo que pOderia infelicitar o -País, 
levando-o ao desconhecido! 

Tragicômico.l Mas tem sido esta ~ condut~_ das Opo
sições em nosso País, condicionadas pelos"t<itOs que se 
sucedem. Fatos que são "criados" e jogados à discussão, 
para confundir a opinião pú&lica, desmobilizar o povo, 
atrair os Partidos, para que se percam em ptojeções, con
ciliábulos que nada têm a ver com a real saída do impas
se que -a Nação atravessa. 

O Sr~ Fábio Lucena - Permite V. Ex• um aparte? 
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O SR. JAISON BARRETO - Permito o aparte a V. 
Ex• 

O Sr. Fábio Lucena- Nobre Senador Jaison Barreto, 
não quero eu posar de Zoilo, criticando Homero, em ab
solu(o. M~_s, há um trecho em seu discurso que parece 
mere-cedor de um pequeno reparo. Diz V. Ex• "tão gran
de a repulsa ao continuísmo, ·que a ditadura instaurada 
no Brasil, de imediato, repudiou criando-se o slogan:· 
"Continuidade sem continufsmo". Nenhum dos generais 
preriúados com a Presidência ousou ceder à tentação, 
por mais que esta o cercasse". Em realidade, jã temos 
dois exemplos de aceitação da continuidade. O primeiro 
foi a proriogação do mandato do Marechal Castellõ 
Branco. No dia 15 de abril de 1964, o Marechal Castello 
Bfanco declarou, em seu discurso de posse, que não pas
saria um só dia no Governo além do previsto pela Cons
tituição. No entanto, o Marechal não só aceitou a pror
rogação do seu mandato pelo período de um ano, como 
manipulou o Congresso Nacional, no sentido dessa pror
rogação. Osegundo exemplo é o do General Figueiredo. 
O General Figueiredo, nomeado para sUbstituir o Genew 
ral Geisel, deveria dispor de um mandato de cinco anos, 
antes do "pacote de abril ... Mas, com o ~·pacote de 
abril", o Presidente Geisel prorrogou, de cinco para seis 
anos, o mandato do General Figueiredo. Então, o Gene
ral Figueiredo já é um continuísta, já teve o mãndito 
prorrogado e o que Sua Excelência pretende agora é a 
usurpação do poder. Quanto à alegação de S. Ex•, o 
nobre Senador Benedito Ferreira, de que o povo brasilei~ 
ro deu apoio ao PDS, com maioria no Colégio Eleitoral, 
temos um recente exemplo do apoio popular ao PDS; 
nas eleições realizadas em Santos, domingo passado, o 
PDS obteve 3% dos votos, menos do que os votos em 
branco que foram 4,1% e menos que os votos nulos, que 
foram "1,3%. Veja V. Ex~ quanto apoio popular tem esse 
Partido. 

O SR. JAISON BARRETO- Lembra bem V. Ex• er
ros cometidos no passado, que tendem a se repetir; a re· 
pulsa popular a esse tipo de manobra e a condenação 
formal ao P~rtido que até agora tem servido de sustentá~ 
culo -,-politico ao regime ditatorial. 

Na verdade. Sr. Presidente, com esse quadro, que não 
é novo, que não inventei, e que apenas alinhavei para 
mostrar a sucessão de equívocos e a falta de segurança 
com que as oposições estão se posicionando perante os 
problemas brasileiros, é natural a perplexidade que pc
corre, não só a sociedade brasileira, mas que invade as 
estruturas partidárias, por falta de entendimento real da 
crise nacional, dos desacertos cometidos e das causas ge
radoras de todQ este infortúnio. Por isso ê que trouxe
mos essas preocupações à tribuna do Senado, para, pelo 
menos, protestar e alertar os Governadores do meu Par· 
tido que, por mais atribulados que estejam pelas suas di
ficuldades na gestão da coisa pública, não podem e não 
devem tentar impor ao Partido soluções e orientações 
que não competem a eles dar. Se há alguma coisa de per
nicioso e de ruim, neste momento da vida brasileira, são 
os Governadores com atribuições e com preocupações 
outras que não a conduta das políticas que os Partidos 
devam assumir, porqúe cerceados de alguma maneira, 
porque, de alguma maneira, impedidos de assumir atitu
des que só os quadros partidários podem tomar, acabam 
induzindo as direções partidárias a negarem, por exem~ 
plo, aquilo que considero lamentável, que o nosso parti
do, que o PMDB não possa con'Vocar uma convenção 
nacional para ouvir os seus militantes, para ouvir as suas 
bases partidárias, para ouvir a população, e assuma pos
tura de avestruz, procurando protelar decisões que com
pete ao partido tomar e não aos governos estaduais, 
negando~se a discutir aquilo que no entender deles, possa 
djy_idir, mas que eu acho que acabará por unir, porque a 
verdade desune àqueles que têm ambições menores. A 
verdade e as necessidades acabarão por unir aqueles que 
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têm bons objetivos, respeitáveis e eticamente defensá
veis. 

Por isso é que nós fazemos um apelo que não fica só 
aos governadores do PMDB, mas às lideranças parti
dárias de todos o_s partidos, para que cumpram aquilo 
que a Nação está cobrando de nós: postura firme, resis
tência: Esse governo, depois de vinte anos, não mais exis
te; simplesmente, estertora ainda nos últimos miados de 
gato, à procura de se reciclar, ganhando tempo e prote
lando. Compete esse entendimento às lideranças parti~ 
dárias, pois se o doloroso processo de reativação da mo
bilização popular, que só ficou limitada e diminuída, fru
to, mais uma vez da debilidade do comportamento das 
lideranças partidárias e dos governadores de Estado que 
não cumpriram aquilo que nós dizíamos, já nos últimos 
dias da campanha pelas diretas, que a guerra não acaba
ria dia 25, mas que continuária, posterlormerite, porque 
isto é um desejo inquebrantável inalienável do povo bra
sileiro de ter as suas eleições. "Diretas Jâ". 

Por isso é que deveremos ter esse entendimento, repito 
no que compete ao doloroso trabalho, à dura tarefa de 
reconquistar a credibilidade que perdemos todos nós. 
Quando começamos tentar a negociar e negociar mal, 
nessa procura desenfreada dos palácios, nessa proposta 
que não são, eu_ sei, das lideranças melhores, mas de al
gUns afoitÔs que seffipre negociaram em benefício pr68 

prio e que começaram a dar a entender, lá fora, que nós 
estávamos traindo os anseios reais da população, de que 
estávamos por trás dos panos, ou por baixo .dos panos, 
como diz a sabedoria popular, negociando coisas que 
não tinham nada a ver com os reais problemas da popu
lação. 

O povo, repito, não está desmobilizado. Está perple
xo, desorientado e abandonado por suas lideranças, e se 
não correspondermos à te que sempre depositou em nos8 

sa legenda, nada lhe restará senão desespero e revolta, do 
que tantos prenúncios vemos quase todo dia. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, claro que estamos 
numa encruzilhada. Tornou·se evidente o dilema que o 
povo hã muito identificou e cuja solução real exige. Tere
mos eleições diretas, como a Nação reclama ou perma
neceremos no golpe. Ou se legitima o poder através do 
pleito direto, ou prosseguiremos no descaminho da ilegi
timidade, geratriz da irresponsabilidade. Este o diletna 
que o povo quer romper e, não temos dúvidas, romperá 
de uma forma ou de outra. Estamos convicto de que nin
guérit, força alguma conseguirá manter o quadro atual 
de ilegalidade e, sobretudo, de miséria, em que crianças 
morrem de fome e a insegurança se estabeleceu nos lares 
da classe média, arruinada pela queda constante do sa
lário real - uma das numerosas conseqüências de uma 
concepção de politica econômic"o-fmanceira que desco
nhece o social e, por isso, resultOu no imenso desastre 
atual, na ruína econômico-financeira. A mudança se ím~ 
põe sem tardança, até mesmo por razões relativas à pró
pria unidade nacional. 

Nosso problema é o de prosseguir na luta. Nada temos 
com a confusão e a luta intestina dos donos do poder e 
que poderá se agravar, desde que o comedido e bem in~ 
formado jornalista Carlos Castelo Branco, em sua colu
na de dias atrás, desfez o mistério em torno do quinto 
nome, revelando ser ele, o próprio Genera1 Figueiredo. 
E, com isso, não surpreendeu a ninguém! 

Não hã porque esperar que dos atuais dirigentes do 
País possa vir qualquer gesto de grandeza, à busca since
ra e honesta de entendimento que concilie e permita o 
imediato exame dos problemas que comprometem nosso 
futuro próximo. Nada há a esperar infelizmente, deste 
Governo, inclusive porque o General Figueiredo já se 
ocupa de novos passeios por países europeus, no seu in~ 
sacíâvel afá turístico. 

Sr. Presidente, abandonando, como fez, o juramento 
no qual o povo acreditou, pela invocação da memória de 
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seu pai, o General Figueiredo pOaerâ gabar-Se de muito. 
Mas a História lhe serâ implacável. 

Ou assume Sua Excelência a responsabilidãde do Car
go ·que ocupa e convoca eleições di retas já, como sabe ser 
o mais vivo anseio da população, ou terâ julgamento o 
mais severo da História, até mesmo ao confrontar-se seu 
Governo com a vida de seu pai. 

Deixemos com o General Figueiredo o dilema de gol
pear ou não. De reeleição ou continuísmo ·sem e1e; Que
desfrute do poder e mais agrida o povo. 

Nós da Oposição, cuidemos de nossa luta, CoriV6Ciii-
do o povo para a batalha decisiva, que nos proporciona
rã, a despeito de todos que manobram em contrário, a 
eleição direta já para escolha de um Presidente da Re
pública comprometido com a legitimidade e, assim, a 
reinstitucionalização democrática do Brasil. Outro ·não 
hã de ser o futuro de um pafs que merece muito melhor 
sorte do qul;: a que lhe vem sendo imposta por um siste
ma ditatorial corroído pela divisão e apodrecido pela 
corrupção! 

O Sr. Mário Mala- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. JAISON BARRETO- Com prazer, nobre Se
nador. 

O Sr. M'rlo Maia- V. Ex•, nobre SenadQr Ja_ison 
Barreto, coloca o problema no seu exato lugar, faz um 
discurso, nesta tarde, da maior importância para todos 
os Partidos, mormente para nós, da Oposição, e chama a 
atenção para a seriedade do momento e com que serieda
de nós, da Oposição, devemos enfrentá-lo, porque nestes 
20 anos, em que temos observado a implantação de um 
regime ditatorial autoritârio, que não quer largar o Po
der de jeito algum, e quer o continuísmo, o que riós veri
ficamos foi o estabelecimento do caos, eç:onômico, do 
caos político e, agora, só falta o caos explícito, porque 
inplicitamente esta Nação jâ estâ num estado caótico, 
ninguém mais se entende, ninguém mais sabe o que os 
homens deste Poder estão querendo fazer desta Nação. 
Portanto, congratulo-me com V. EX' quando defende o 
ponto de vista_ exato em que devem se colocar as Opo
sições. Não se trata de nomes, não se está contra nomes 
de pessoas, quer candidatos presidenciâveis, da Opo
sição ou da situação, através de acordos, de conchaves. 
Estamos coerentes com os nossos princípios que defen
demos, há vinte anos, desde que ~e perpetrou o golpe 
político-militar, em 19ô4, nesta Nação, e que se apelidou 
de Revolução. Nós estamos contra todos aqueles princí~ 
pios de exceção e os casuísmos que foram estabelecidos, 
durante estes longos, anos, por este SíStema que aí estâ e 
que quer continuar. Portanto, nós estamoS- cõntrã aque
les prindpios quê fáram estabelecidos de eleger, à revelia 
do voto popular, os representantes mâxiinos da Nação. 
Nós queremos que o povo volte a escolher, pela sua von
tade livrê, através do voto livre, direto e secreto, o Presi
dente da República. É uma questão _ética, é uma questão 
moral das Oposições. Não podemos compactuar com 
um Colégio Eleitoral ilegítimo que aí está, fabricado de 
quatro em quatro anos, para eleger cada Presidente, des

'de 1964. Quando o Presidente Castello Branco foi eleito, 
pela primeira· vez, da maneira indireta, não o foi pelo 
Congresso Nacional mas por um Colégio eleitoral adre
demente preparadp. Por quê?_Porque muitos parlamen
tares, Deputados e Senadores que haviam sido eleitos, li
vre, direta e legitimamente pelo povo, foram cassados, 
sendo convocad<N suplentes de até 150 votos para eleger 
o Sr. Caste!Jo Branco. Portanto, não era o Congresso 
Nacional que estava elegendo, àquela época, o Sr. Cas
tello Branco, era um Colégio Eleitoral espúrio, também, 
porque não representava a vontade expressa do povo nas 
urnas. Tinha sido uma vontade escamoteada pelo golpe 
que tinha sido dado na face da Nação. Com o Sr. Costa e 
Silva a mesma coisa, foi um Colégio Eleitoral e não foi o 
Congresso Nacional que o elegeu, porque nós, àquela é-
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poca, estávamos na carnais" dos Deputados e não parti
cipamos da eleição. Nós nos recusamos a participar da
qUela farsa da eleição do Sr. Costa e Silva. Em 1968. fo
mos cassados e ficamos dez anos e mais quatro ausentes 
do Congresso Nacional. Portanto, ao voltar para o Con
gresso Nacional, agora pira o Senado da República, 
mantemos a nossa coerência, porque o nosso ponto de 
vista é moral, um ponto de vista ético, e não pragmâtiCo. 
Não queremos ser puristas, absolutamente. Mas, é uma 
questão de princípio nobre Senador, e V. Ex• defende 
com muita galhardia, nesta tribuna, o ponto de vista da
queles que não corilparecerã_o, em hipótese alguma, ao 
Colégio Eleitoral. Não aceitamos a assertiva do Líder do 
Governo quando, num discurso, há alguns dias, a propó
sito da eleição, quando encaminhava a votação da 
Emenda Dante de Oliveira, insinuava que as Oposições 
estavam contra, agora, o Colégio Eleitoral, mas que de
pois as Oposições iriam c_omparecer ao Colégio Eleito
ral, pois que eles tinham até candidatos para isso. Quero 
dizer que não falo em nome de toda a OpoSição, mas em 
meu nome pessoal e em nome dos homens de vergonha 
da Oposição, que não comParecerão ao Colégio Eleito
ral para legitimar candidato, porque, como dissemos, se 
o Colégio é espúrio, é ilegítimo para eleger Presidente da 
República, candidatos da Situação, do Governo, ele 
também é ilegítimo, é espúrio para eleger qualquer outro 
candidato. Portanto, a Oposição nãO tem que apresentar 
e nem negociar candidato para compactuar com essa ir
regularidade. Portanto, estou inteiramente de acordo e 
solidário com V. Ex', não compareceremos ao Colégio 
Eleitoral, em hipótese alguma, mesmo que custe o nosso 
mandato. 

O SR. JAISON BARRETO- Agradeço, nobre Sena
dor: Mário Maia, as colocações de V. Ex• que reforçam 
as preocupações que as Oposições ... 

O Sr. Mário Mala- O úniCo Colégio Eleitoral legíti
mo que nós reconhecemos, é a vontade do povo brasilei
ro em eleições livres, díretas e secretas. Este é o Colégio 
Eleitoral que nós respeitamos, fora dele tudo serâ nego
ciação espúria e que não poderemos acatar com o míni
mo de prindpio cívico que aprendemos ao longo de nos
sa existência. 

O SR. JAISON BARRETO - V. Ex• me ajuda a es
clarecer o entendimento de que as Oposições não se ne
gam a um entendimento, a uma conciliação que não te
nha o ranço oportunista de outras conciliações quejâ fo
ram feitas, neste País, e que acabam implicando em capi
tulação, em concessões ao interesse da classe dominante, 
que sempre insiste em nos oferecer saídas para eles pró
prios, menos para os graves problemas que afligem a 
Nação. Por isso, é preciso desmistificar este termO, 
esclarecê-lo, purificá-lo para que possamos ter um enten
dimento alto, mas respeitado Iâ fora, do Parlamento do 
Congresso NacionaL É inaceitâvel que as Oposições, 
equivocadamente, procuram associações ou alianças 
com setores que impedem mudanças neste País. As Opo
sições são mudancistas na essência; são 20 arios de pre
gação a favor de mudanças, e esse tipo de aliança que ela 
estâ procurando, através de setores que não representam 
senão o passado deste País, e os altos interesses de gru
pos financeiros, inclusive internacionais, levarão inexo
ravelmente as Oposições ao descrédito junto à opinião 
pública. Essa conciUação é excludente, no nosso enten
der. Se nós, do PM D B, nós, as Oposições, falamos em 
conciliação, se o Presidente, fala em conciliação, se aso
ciedade toda fala em conciliação por que não sai conci
liação? Não sei, exatamente, porque a conciliação que a 
Nação entende necessâria, para- poder não continuar pe
nalizando a população, penaliza os setores que se apro
veitaram do regime autoritârio nestes últimos 20 anos. E 
são muitos desses setores que se aproveitaram indevida-
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mi:nte-ae-reCU.rsos da Nação, o que estão, de alguma ma
neira, reclamando do Governo porque, são agora atingi
dOS- por políticos que, de alguma maneira, é verdade, 
acabam por cortar privilégios. Mas, cabe às Oposições, 
com clarividência e com competência, fazer o único tipo 
de aliança que é eticamente defensável, com os setores 
democráticos do PDS, com homens realmente compro
metidos _com_ mudanças verdadeiras, que existem para fe
licidade desta Nação, para que se consiga a grande con
ciliação nacional sem aspas, essa sim, capaz de retomar o 
ritmo de desenvolvimento que a Nação estâ a exigir; so
lucionar problemas que estão impHcitos a essa campa
nha de eleições ... Diretas Já"; a vergonha do BNH, a ne
cessária e absolutamente indispensável intervenção no 
setor financeiro, por isso mesmo excludente de apoio de 
banqueiros junto com essa frente que nós queremos para 
redemocratizar o País. 

Com· a imediata intervenção também na Previdência 
SOcial, que está falida, que é foco de intranqUilidade 
para a classe trabalhadora, e que estâ também vinculada 
ao problema das ''Diretas Já", e que só sofrerá uma 
nova reorientação se os acertos e as alianças que as Opo
sições fizerem na negociação das diretas, forem feitos 
com os setores progressistas do PDS, e não com aqueles 
que acabaram por levar a Previdência Social à falência, 
pela politicagem, pela prática política partidária, pela 
conivência, pelo esbulho, pelas aposentadorias falsas e 
frias denunciadas pelo Ministro Jarbas Passarinho. 

Por isso é que nós, da OposiçãO, que queremos o 
diálogo, queremos o entendimento e a conciliação, de
fendemos que não cabe às oposições participar do Col~~ 
gio Eleitoral, e que as alianças necessárias, para permitir 
a redemocratizaçào do País, se façam com os setores re
generados do PDS e da classe dominante, para não ficar
mos desmoralizados. 

O País agüenta tudo - nós temos jâ afirmado -
agüenta o Governo Maluf, agaenta o Go.verno Andreaz
za, agUenta tudo, mas não agGentarâ um País sem uma 
OposiÇão respeitada, uma Oposição que ofereça uma al
ternativa, porque o Sr. Maluf, o Sr. Andreazza, ou quem 
quer que seja, nós encontraremos forças para ultrapassâ
los, mas, sem perspectiva, é o caos e a convuJsão social. 

O Sr. Gastio MUller- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. JAISON BARRETO- Concedo o aparte a V. 
Ex! 

O Sr. Gastio Müller- Senador Jaison Barreto, na Li
derança do PMDB, primeiramente quero me congratu
lar com V. Ex• pelo notâvel discurso que pronunciou 
esta tarde, como é de costume de V. Ex•, e, em segundo 
lugar, que vou comunicar-me com o Senador Humberto 
LUcena, que é o Líder, de fato, de nossa Bancada, para 
que ele roube um tempo da sua atividade, que será muito 
útil, para Que leia o seu discurso, porque o pronuncia
mento de V. Ex• define posições, aliâs quase todas co
nhecidas, mas que define posições e orientações para o 
nosso- Partido. De modo que eu pediria ao Senador 
Humberto Lucena que lesse com atenção o discurso de 
V. Ex•, porque ele não pôde ouvi-lo, como seria de seu 
desejo. Daí poi que pediu-me que fíc"i:i.Ss"e, iCj-ui, ria Lide
rança, como· Vice-Líder em exercício. Fico, aqui, meio 
nervoso,--quando vejo afirmações como a do meu aniigo, 
Senador pelo Acre, Márío Maia. Nós não vamos ao Co
légiO Eleitoral; tudo bem. Então, fico pensando aqui co
migo que se trata de uma posição pessoal. Mas aprendi, 
desde que entrei na política, em 1945, quando era jovem, 
esperançoso, que uma das coisas mais importantes da 
vida política é a disciplina partidária; e aprendi, também, 
que o poder soberano de um partido político chama-se a 
Convenção. Então, eu perguntaria ao meu caro Senador 
MáriO Maia: se a Convenção do PMDB deliberar, pot 
maioria, que se deve ir ao Colégio Eleitoral, qual a po
sição de S. Ex'? 
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O SR. JAISON BARRETO - Eu entiaria como in-
tefveníente, nessa dis-cusSão... -

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Lembro ao 
ilustre orador que o tempo de S. Ex' está esgotado. 

O SR. JAISON BARRETO- ••• e permitiria, eviden
temente, atê pelo chamamento que foi feito ao no_bre 
companheiro, Senador Mário Maia, mas temos quase 
que certeza de que o Partido não cometerã esse suicídio. 
E por isso mesmo a nossa preocupaçãO em alertar, nao 

.só aos bravos militantes do PMDB, os Senadores e De
putados, para essa discussão que vai se extravasar e per
correr todas as bases partidárias da Nação toda, e que 
vai nos deixar numa posição, realmente, de muitas difi
culdades. 

Então, ouvirei agora o colega, Para encerrar, apelando 
ao nobre Presidente que o permita. 

O Sr. Gutio MWier- Eu pediria permissão para que 
o Senador Mário Maia, então, desse uma explicação. 

O Sr. Mário Maia- Então,-com a permissão da Mesa 
e do _orador ... 

O Sr. Gastio MUller- E peço a explicação para não 
ficaimos matUtando, -como diz o caipíra de MatO GrOs
so, sobre essa posição. 

O Sr. Mário Maia - ... responderei, com toda a ele
gância, com toda tranqUilidade, a pergu~ta. Eu me con
sidero um disciplinado, e talvez por causa dessa discipli
na, primeiramente não só com o meu Partido, mas prin
cipalmente com a minha consciência e coerência politica, 
é que talvez eu tenha sido cassado em 1968. De modo 
que eu preferi ficar corri a millha cõnsciência a ficar in
tranqUilo, porque como diz Guerra JUnqueiro, nõ seu 
grande poema A Caridade é a Justiça, a consciência é a 
espfi de Deus dentro de n6s. Prefiro estar tranqUilo, com 
a minha consciência, do que, depois, intranqUilo com 
ela, e tranqililo com as instituições que, às vezes, no mÕ~ 
menta, não corresponderam ao ideal que desejamos. 
Mesmo porque, nobre Senador Gastão MUller e acho 
que todos se consideram assim - nós não somos políti
cos profissionais, nós s_om~s _ u~ _ profisslOn~ _ que faz 
política, faz política pOd-deal. E quando o ideaT, de qual
quer Partido que seja, não corresponde aos nossos 
princípios éticos e morais, nós preferimos ficar com os 
nossos princípios e abdicar daquelas benesses que o Par
tido possa oferecer, através de um mandato fortuito, 
porque a consciência é a espiã de Deus, dentro de-nós 
próprios; então, prefiro ficar com ela, neste instante, se o 
Partido cometer esse ato de suicídio; e não querendo 
que, com isso, os meus pares interpretem esta minha ati
tude como sendo de indisciplina, mas apenas uma atitu
de de coerência com os princípíos-fllitdamentais que es
colhi, na vida para trilhar. 

O SR. JAISON BARRETO - Agradeço a partici· 
pação do nobre Senador Mário Maia, no meu discurso. 
Mas, Sr. Presidente e Srs. Senadores, Para finalizar. Eu 
me sentiria gratificado, e bastariam as declarações·- do 
meu nobre companheiro Senador Gastão Müller, que no 
exercício da Vice-Liderança disse da sua preocupação 
em valorizar, até, o meu discurso, propondo um debate 
mais amplo, mais aprofundado, que aliás é coisa ·que Csti 
faltando, não na Bancada do PMDB, aqui no Senado, 
mas entre todos os componentes. dessa grande oposição 
brasileira. 

Mas, Sr. Presidente, na certeza de que, neste momento 
s'ério da vida nacional, compete a nós .cumprir -com as 
nossas obrigações e com as nossas respOnsabilidades, eu 
diria, para finalizar que, denunciando esse falso estadis
mo, a Pátiia não nos cobra incoerência, e, em nome da 
salvacilo, a Pátria não nos cobra indignidade. Que nos 
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mantenhamos, _isso sim, coerentes, erectos e de pé, por
que este País só encontrará os seus verdadeiros caminhos 
quando todos os seus filhos entenderem que não é no 
servilismo e na subserviência" que se Coilsirói uma nãção. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente (Muito bem! 
Palmas.) 

DJSCURSO PRONUNCIADO PELO SR. AL· 
MIR PINTO NA SESSÃO DE 18·6·84 E QUE, EN
TREGUE Á REVISÃO DO ORADOR. SERIA 
PUBLICADO POSTERIORMENTE: 

O SR. ALMIR PINTO (PDS ~ CE. Pronuncia o se
guinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, antes 
do meu despretensioso discurso, eu desejaria fazer um 
registro _fúne~re, prantear a morte de um velho amigo, 
jórrlã.iiSta, radialista, homem da televisão e do teatro, 
aquele que foi, no Ceará, um dos precursores da rádiodi
fusão, .João Ramos. 

Recebi, Sr. Presidente e Srs. Senadores, com profunda 
tristeza a noticia da morte do estimado companheiro e 
amigo. João Ramos. Ainda moço, foi um daqueles que 
encorajou a radiofusão, ao tempo da PRE-9, lá no Cea
rá._ Excelente locutor, excepcional animador de audi
tório, tinha o seu programa à parte. 

No teatro, era um ótimo artista, com um desempenho 
que merecia aplausos das grandes platéias cearenses. Ele 
finou-se e c_om isto abriu um claro profundo na vidajor
nalísticit e artística do Ceará. 

Quero, neste instante, Sr. Presidente e Srs. Senadores, 
fazer constar nos Anais do Senado Federal o meu mais 
comovido sentimento de pêsames, extensivos ã digníssi
ma família de João Ramos, à Associação Ceatense de 
Imprensa, ao SindicaW de Radialistas, porque João Ra
mos merec_e esta homenagem do Senado Federal. (Pau
sa.) 

Sr. Presidente, outro assunto me traz à tribuna; 
Em meio à efervescência política em bUsca de nomes 

para suceder o atual Presidente da República, General 
João Baptista de Oliveira Figueiredo, não devemos dar 
as costas ao panorama que ora a Nação apresenta. 

Para alegria nosSa percebemos um fato altamente po
sitivo para a nossa economia: estamos produzindo den
tro do que esperávamos, vendendo mais e comprando 
menos, ou melhor- aumentam as nossas exportações e 
dímínuem as importa'"ções, isto graças ao bom desempe~ 
nbo da agricultura, da indústria e do comércio. 

A primeira, com excelente produção da matéri;
prima; a segunda, transformando-a e a terceiro 
trocando-a, se bem que por preços ainda não os desejá-
veis. -

O minério entra com significativa pSrceiã. nas expor
tação nacionais. 

Com isso temos conseguido, dentro das dificuldades 
finanCeiras dO momento, um bom saldo em dólares, para 
a nossa balança de pagamentos. 

As previsões têm sido ultrapassadas, e os prognósticos 
futuros são os mais animadores possíveis! 

De ruim mesmo é o peso pesado dos juros sobre a nos
sa dívida externa. 

Os desalmados credores, principalmente os d51 praça 
de Novã:-Iorque, seguindo uma orientação do governo 
que, para corrigir os déficits com as despesas públicas 
dos Estados Unidos da América do Norte, penalizam as 
Ná.ções devedoras do Terceiro Mundo e das Nações em 
desenvolvimento, com pesados juros, que não permitli-ãO 
que elas invistam em empreendimentos rentáveis para o 
cumprimento dos compromissos assumidos. 

Com tal poHtica: econômica, de caráter escravagista, as 
nações se debatem dentro de uma camisa-de-força, para 
algo alcançar _Para a sua própria so_bre_vivência. 

Não creio que os países ricos não atentem para uma 
ação de desespero, que possa advir diante de tamanhas 
pressões econ~micas. 
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Sente-se que a comunidade devedora deseja saldar os 
seus débitOs, mas não poderá fazê-lo diante da terrível e 
escorchante taxa de juros, que a leva a uma verdadeira 
inariição eíconômica. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores: 
Inegavelmente é, para nós brasileiros, uma preocu-· 

paÇãci permanente, o crescendo da divida externa da 
Nação. 

E, se devemos, teremos que pagar, porque o caloteon
cial, não faz parte da tradição de _honradez do Brasil, no 
que concerne, principalmente, aos seus compromissos 
externos. 

Os jornais de sexta-feira passada- 15 de junho, es
tampam nas suas primeiras páginas, urna frase atribuida 
ao Ministro da Fazenda Ernane Galvêas, que, ao rasgar 
a fantasia, para mostrar a pos_ição real na frente externa, 
afirmou: "Brasil nio paga dívida"! atitude assumida 
quando pronunciava uma palestra na Escola Superior de 
Guerra, no Rio de Janeiro. 

'""Não vamos pagar dívida alguma, os banqueiros sa
bem disso e as instituições multilaterais também"! ... 

Como- estairios n-a época do já, acredito que o Minis
tro GahlêaS deveria ter complementado a sua frase com 
este vocábUlo_:_ .. Não vamos pagar dívida alguma ... jâ.'! ... 

Eu não creio, e é difícil crer-se, que os banqueiros nos 
tenham emprestado dinheiro, com o conhecimento prê
vio de que não irfamos pagar dívida alguma! 

Assim, até eu iria Procurar esses- bancos, que se c~n
fõrrriam aft~!las com o pagamento dos juros; e, quando o 
''apurado" não desse sequer para pagá-los, os mesmos 
banqueiros não me emprestariam mais dinheiro para 
continuar a lhes pagar jUros ... Atê quando dispor desse 
saco sem fundo? 

E para alegria minha, e penso, de todos os_ brasileiros, 
o titular da Fazenda, tranqailiza a Nação afirmando que 
o Brasil não_ tem que se preocupar em pagar a dívida~
terria, Porque a dívida foi feita para ser administrada e 
não para ser paga. 

Acho essa afirmativa uma forcã de expressão porpar
te do nosso Ministro. 

O Sr.JoséFragelli- Essas são palavras do próprio Mi
nistro Galvêas? 

O SR. ALMIR PINTO - Perfeito, estou só transcre
vendo aqui as suas declarações feitas numa conferência 
na ESG, conforme o jornal Correio Brazlllense. 

O Sr. José Fragelll - Mas não é possível! 

O SR. ALMIR PINTO - Aliás, se V. Ex• ler os jor
nais, O Correio Brazillense e o Jomtl de Brasília de 
sexta-feira,.estão na primeira página em cima;. "O Brasil 
não paga nada ... 

O Sr. ~osé Fra&eni - Eu estava ausente~ não estava 
aqui, por isso é que não li. E por isso é que não estou 
acreditando que sejam palavras do Ministro" ... -

O SR. ALMIR PINTO - Julgo que pouca gente sa
bia disto. 

Como ele mesmo afirmou que os próprios banqueiros 
estão certos de que apenas desejam receber os juros 
sobre o capital emprestado, para o nosso País parece ser 
uma boa!... mas o díabo é se os administradores da dfvi
da externa não apurarem o dinheiro necessãrío ao seu 
pagamento, o Tesouro Nacional poderá chegar a um 
ponto de insolvência porque as obrigações com o paga
mento de juros poderão chegar a um quantitativo igual 
ao do principal, ficando assim dobrado o débito da 
Nacão! 

Parece-me que marchamos para o infinito - ... uma 
rosca sem fim! 

É certo, e.creio que todos já perceberam que esta apre
ciação ê fruto de um mero raciocínio de quem não é eco-
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nomista, mas que tem algum senso na observação das 
coisas, mesmo aquelas afetas à área econômica. 

Reconhecemos a autorldade do Ministro Ernane Gal
vêas, mas no meu pensar, o bom mesmo é se encontrar 
um meio- e creio que isso_de há muito esteja nas cogi~ 
tações da área ec_onômicado Governo, de como a Nação 
ir amortizando o_ seu débito, com um parcelamento da 
dívida, com juros fixOs -e raZoáveis, com determinados 
anos de carência. 

Essa história de se dizer que dívida externa não se 
paga- e sim- administra-se, é uma técnica ec;onômi!=a 
pouco convincente. 

Não se discute que a dívida externa seja bem adminis
trada, mas acredito que a condição primordial ê a da es
colha do modus faciendi de seu pagamento. 

As afirmações do Sr. Ministro Ernane Galvêas, deixa 
no espírito do público leigo, uma dúvida: O Brasil deve 
mas não paga? Será mesmo que_os credores conteõ.tar-se
ão só com o pagamento dos juros? 

Mas no fundo, no fundo mesmo, a solução não ê tão 
simplista assim. 

O pagamento de juros, é apenas uma faceta do proble
ma, e nem poderia deixar de sê-lo. 

Inegavelmente, Para esclarecer melhor o seu pensa
mento, o titular da Fazenda afirma que tal procedimento 
é a forma bem razoável de conduzir_ oaffaire da dívida 
externa, e não através de soluções, que ele fez questão de 
explicitar- como· negociação de governo a governo, ne
gociação coletiva, clube de devedores, moratóriã, sus
pensão de pagamento, desengajamento ou calote. Para 
ele, tais propostas de uma maneira geral, partem de pes
soas sem responsabilidade com a realidade e que não co
nhecem nem a prátíc:i das negociações, nem- cOino ãs ne
gociações estão sendo realizadas. (Esse é o gran~e 
problema; porque quando chegamos diante da afirmati
va de que o Brasil não paga nada, e faltam todas as con
dições, que estão aqui numeradas, para que entendamos 
a política atual da área económica fic~fdifícil para o leigo 
entender; porque o Ministro o que diz mesmo é que são 
nego-ciações que estão sendo realizadas e que não estão 
ao alcance de qualquer pessoa. Isso é o que me deixou, 
mais ou menos, a pensar. 

O Sr. José Fragelli - Permite V. Ex' um aparte? 

O SR. ALMIR PINTO - Pois não. 

O Sr. Jo~ Fragelli- Nós poderíamos fazer várias ob
servações em torno dessa exposição e dessas afirmações 
do eminente Ministro da Fazenda. Mas, eu acho que 
essa perplexidade, de que me parece V. Ex• está tomado, 
e que é a minha também, e penso que é de todos, mostra 
como as nossas constituições são -empreguemos o ter
mo sábias- quando determinam que esses convênios, 
que esses tratados devam ser apresentados ao Congresso 
Nacional, para previamente autorizar o Governo a 
firmá-los. Nós chegamos a um ponto em que o Governo 
da República, diretamente, sem nenhuma interferên-cia 
do Congresso Nacional, entra e conclui as negociações 
mais complexas, e podemos dizer, mais coriiplicadas, 
sem nenhum conhecime;nlo __ da Nação, e principalmente, 
através do órgão competente, ou melhor do poder com
petente, que é o Congresso para autorizar essas nego
ciações. Chegamos então a esse resultado, do qual V. Ex• 
nos dá notícia, resultado anunciado pelo Sr. Ministro da 
Fazenda. 0- Brasil não precisa pagao o pdncipal, só pre
cisa ir saldando os juros. 

O SR. ALMIR PINTO- Administrar a: dívida exter
na, com o pagamento dos juros. 

O Sr. José Fragelli- A isso se deu novo nome, "ad
ministrar a dívida", Leio um pouco sobre finanças e, 
francamente, nunca vi issó nas partes em que a Ciências 
das Finanças estuda questão dos empréstim-OS; enfitnTO--
dos os aspectos que os empréstimos podem apresentar: 
dívida consolidada, dívida flutuante, maneira de se nego-

ciar etc. Nunca ouvi, nunca li essas expressões: adminis
trar uma divida. Acho que isso não eXiSti-em--nenhum 
c~mpêndio de Ciência-s das Finanças. Parece-me que é 
um expressão, agora cunhada pelos administrado_res da 

· :trea económico-financeira do Brasil. 

O SR. ALMffi PINTO - Quero dizer a V. Ex' que, 
de uma feita, lendo uma reportagem dada a Manchete, 
pelo Ministro Delfim Netto, eu aprendi essa palavra, 
quando S. Ex' dizia exatamente isto: a dívida~ ele não 
dizia assim tão claro- mas afirmava que na dívida não 
era para se paga· r e sim adminisirãr". Aliás, esta expres
são a Ii na revista Manchete, numa entrevista qUe ele 
c<mcedeu ao importante magazine! 

O Sr. Jo~ Fragelli - Mas nós todos, Srs. Senadores, 
permitam-me lembrar, já vimos isso inúmeras -vezes. E 
quahdo se vangloriava, há uns dois anos atrás, um ano e 
pouéo, antes daquele setembro negro, quando se dizia 
que não havia nenhuma_ dívida tão bem administrada 
conio a dívida brisilcira ... Administrar a dívida brasilei
ra, pare:ce-me que o termo ê um neologismo, pelo menos 
em finanças. O qUe eu desejo é- resSaltar, Sr. Senador, 
justamente o seguinte: nós devíamos tomar - qua:ndo 
falo nós, refiro-me ao -·corig'resso, - dévíamoS tomár 
uma medida absolutamente séria para que a questão das 
negociações em torno da_ dívida externa do Brasil, essas 
negociações viessem ao ·conhecimento e à decisão do 
Congresso Nacional, para cumprir a Constituição. Eu 
tenho dito mais de uma vez aqui, parece que é até-risíVel, 
e lembro a lição de Pontes de Miranda, que essas nego
ciãções não podem ser concluídas, levadas a efeito sem 
prévia autorização do Congresso Nacional, sendo caso 
de impeachment do Presidente da República. Está lá, não 
rrie-lembro bem agora qual é o artigo da ConstituiÇão; já 
o citei aqui várias vezes. Eu acho que o Congresso deve
ria retomar essa sua respOnsabilidade para que, daqui 
por diante, o Poder Executivo tivesse que submeter as 

-negociações em torno da dívida ao Congresso Nacional, 
para saber, por exemplo, se o povo brasileiro, através 
dos seus representantes, está de acordo com isso, apenas 
pagar os juros, e que juros pagar~ sem prOcurar saldar o 
principal. Como V. Ex', sabe eu acho que já ressaltou daí 
dessa tribuna e muito bem, se ficarmos no pagamento 
dos juros, apenas, não saldaremos jamais a dívida exter
na nacional, e ela só tenderá a crescer. Eu acho que sobre 
esse ponto o Congresso deveria tomar uma decisão, reto
mar a sua responsabilidade histórica de decidir .sobre to
dos os tratados, contratos e atas, referentes à divida ex
terna do País. 

O SR. ALMIR PINTO:- Eu _agradeço o aparte de V. 
Ex• e digo exatamente isto: estou inteiramente de acordo 
no que concerne ãque!a questão de o Congresso ser ouvi
do~ Eu acho que, se não fosse a área económica querer se 

_ tornar auto-suficiente, ser!a uma _maneira de dividir as 
responsabilidades. 

O Sr. Jo~ Fragelli - Muito bem! 

O SR. ALMIR PINTO - Isso poderia ser feito. A 
área econômica, oficial, teria os seus planos, seus proje
tas, e mandaria para o Congresso para apreciá-los, por
que, acredito que, sendo o número de Deputados qua
trocentos e sessenta e nove e sessenta e nove Srs. Senado~ 
res, seriam muitos olhos e muitas cabeças a pensar. E 
quem sabe se isso não influiria para a modificação de al
gumas distorções. Sempre-digo que gosto de ler, sobre 
economia, e trago aqui alguns jornais para que não se 
pense que estas palavras que estou usando. são todas mi
nhas, pelo contrário, ejã darei o aparte ao Senador João 
Lobo. Mas, afirmo exatamente isso; apenas uso um pau~ 
co de senso. 

O Sr. Jo~ Fragelli- As palavras de V. Ex', nobre Se
- nãdOr, são inteiramente autoriiadas:_V. Ex• tem toda au

toridade moral. não é preciso ter a palavra de outros. 
Bastaria que fosse de V. Ex_• 
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O SR. ALMIR PINTO - Pois é. O que me assustou, 
e creio que assustou a quantos leram o jornal Correio 
Braziliense e o .Jornal do Brasil, foi aquela frase do Mi
nistro, dizendo que o Brasil não paga a dívida. Eu acho 
muito forte a afirmativa, daí pensar ser um reforço de ex~ 
pressão, que talvez não tenha a ressonância muito boa lá 
para o exterior, para os nossos credores. 

O Sr. Joio Lobo --V. Ex• me permite? 

O SR._ALMIR PINTO - Ouço o nobre Senador 
João Lobo. 

O Sr. João Lobo- Senador Almir Pinto, eu agradeço 
o aparte _que V. Ex• me concede. Era apenas para corro
borar o que v. Ex• está dizendo nesta tarde. e verdade 
que o tema administrar dívida, o Brasil administra bem; 
rolar a divida, é a dívida mais bem administrada. Isso 
tudo tem sido repetido, nestes últimos meses, nestes últi
mos anos, pela cúpula económica do Governo, e fezes~ 
cola. Tanto fez escola que o nosso Ministro-Galvêas está 
usando a mesma expressão, as mesmas frases do Sr. Dei~ 
fim Netto. Eu também não acredito que o Brasil vá pa
gar_ª sua divida. Mas o que eu queria pedlr a esses Mi
nistros era que ensinassem a nós, pobres mortais, a nós 
particulares, como é que nós devemos fazer para tam
bém administrarmos as nossas dividas. As nossas dívidas 
nos bancos, no BNH, os mutuários do BNH, etc. Assim,· 
é ao contrário do pensamento cartesiano que partC do· 
particular para o geral, nósqueríamos que S. Ex• nos en
sinasse a partir do geral, quer dizer do todo, da dívida da 
Nação, para a: dívida do pequeno mutuário. Como é que 
o pequenó mutuário do BNH, como ê que o pequeno 
empresário, o pequeno comerciante deve fazer para ad
minístrar bem as suas dívidas? Para não ser inadimplen
te, para conseguir sobreviver, sem a ficha suja no SPC, 
no DPC, enfim esses serviços que invalidam toda a vida 
da comunidade, que hoje, com o seu poder aquisitivo re
duzidíssimo, está sem poder comprar nada à vista, a não 
ser, na base do crédito. Se não administrar bem a sua 
dívida, esse crêdito vai marcado, e automaticamente ele 
fica Cancelado das famosas compras à prestação ou à du
plicatas, que, apenas a título de curiosídade, esclareço a 
V. Ex•, é privilégio deste País. Eu não vi nos países por 
onde tenho andado as compras à prestação ou à duplica~ 
ta. l1>_s_o _ _t uma criação da imaginação brasileira. Então; 
eu go·staria é que V. Ex• pedisse, através do seu brilhante 
pronu-ntiamento, que o Sr. Ministro Einane Galvêas, 
que o Sr. Ministro Delfim Netto, que têm tanto talento e 
tanta imaginação, ensinassem ·a nós brasileíros, ao ho
mem da classe média, como é que ele vai administrar a 
~ua dívida no BNH, da casa própria, como é que vaí ad
ministrar as suas dívidas das prestações. 

o-sr. José Fragelli- Magnífico aparte deY. CXt __ _ 

O SR. ALMIR PINTO - Agradeço o aparte de V. 
Ex~. e passaria a ler uma parte, em que o nobre Ministro 
Ernane Galvêas diz que ninguém pode desejar o céu, sem 
primeiro saber como sair do inferno. S, _Ex• diz isto, 
aqui, na sua entrevista. Então, não quer nos ensinar 
como nós deveremos administrar as nossas dívidas, 
como mutuários do BNH porque S. Ex• estaria ensinan
do o caminho para se sair do inferno e não é muito dese
jo deles que cheguemos até às portas do céu! ... Mas, eu 
quero dizer ao nobre Senador José Fragelli, que na con
ferência que o Ministro pronunciou na ESG, não·fugiu à 
argumentação de que não enxerga qualquer cabimento 
para certa~ "fórmulas mágicas que sugerem moratória 
unilateral, suspensão de pagamento ou a renegoCÍatj:ão 
SQberana, por serem, segundo S. Ex', desvinculadas da 
realídade e de cunho nitidamente demagógico, ou até 
mesmo manifestações juvenis de bravata nacionalista"! 

Moratória, confesso, nunca participei da idéia, pOrque 
sempre acreditei que esta não seria a melhor saida para. o 
jn_1rincado problema da nossa dívida externa._ 
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O jornalista e comentarista ecónômico Joel~ir B;ting 
a classificou mui acertadamente de Eutanásiai 

Mas, no meu pensar, que ao invés juvenil Pode ser ii do 
mesmo como pueril, sempre achei adequada a palavra 
renegociação (que só pode ser soberana), como um cami~ 
nho,já não digo de irmos para o céu .. , rriB.s Quando nada 
começarmos a sair do- in(cb-rno! 

Não sei porque o MiniStro Galvêas não aéredita ou 
não aceita a renegociação da iloSsa dívida externa, con~ 
trariando o p-rofessor Gouvêa de Bulhões, que recomen
da uma renegociação radicai. Eu não sei se há diferença 
entre renegociação radical ou soberana que S. Ex• não 
aceita. 

Ora, se não admitimos a Morat6ria e não aceitamos a 
renegociação soberana ou radical, o caminho me parece 
então fechado à uma solução mais-agradável e ao mesmo 
tempo condigna com o nosso passado histórico de deve
dores conscientes. 

h o próprio Joelmir Beting que, no seu artigo, de 15 do 
mês em curso, no Jomal de Brasília, intitulado ~ ''Dúvi
da Interna", ao apreciar o processo inflacionário; visiO
nou quatro tipos de tensão inflacionária amarrados ent_re 
si: a inflação energética, a inflação cambial, a inflação 
fiscal e a inflação financeira, para depois reconhiC~f q~e 
o Brasil não vacilou em garantir o suprimento dos tan
ques de energia do aparelho económico, para depois 
descobrir-se ameaçado na sobrevivência tisica e'na sobe
rania política por um endividamente externo do tipo ros
ca sem fim, com cadã: dólar da dívida contraída funcio
nando como espantoso multiplicador de dólares na re
messa de juros. 

Essa apreciação do conceituado jornalista e comenta
rista económico nos persuade de que não é coisa muito 
salutar a idéia simplista de administrar a dívida externa. 
com o pagamento de juros extorsivos que poderão levar 
o País a uma indesejada inanição económica. 

Nesta altura deste meu pronunciamento e para que 
nos situemos na conferência do Ministro Ernane Gal
vêas, que não aceita a renegociação da dívida externa, 
transcreverei o pensamento de Carlos Longo, ao exibir o 
116 cego da dívida. 

Assim diz Carlos Longo: 

"O Brasil encontfã.-se numa situação onde o pas
sivo financeiro externo, assumido na fase expansio
nista, multiplica-se de tal forma que hoje 
inViabiliza-se seu pagamento. A simples rolagem da 
dívida que cresce em termos reais leva ao aumento 
da vulnerabilidade dos Bancos no Brasil, hipótese 
que eles não mais aceitam, desde 1982. 

Não será com o rígido controle monetário da 
economia, de caráter recessivo, que vamos fechar 
essa conta, agora que a própria alta dos juros inter
nos decorre de pressões de serviço da dívida externa. 
Não se pode esperar que o cumprimento masoquis
ta das metas auditadas pelo FMI- inverta o movi
mento autónomo de capitais a curto prazo, de fora 
para dentro. 

Sem a renegociação - (atentem Sr. Senadores) 
radical da dívida externa, o Brasil vai continuar com 
o pê na cova, como exportador líquido de capitais." 

Não s.ei se a renegociação radical dif~!~ _da renego
ciação soberana condenada pelo ,Ministro Galvêas, 
Questão _de semântica? NãÓ sei! - -

A verdade é que o próprio Conselheiro Acáciõ já 
aconselhava para casos idênticos ao do Brasil, uma so
lução política e por ela o povo estã a espera, na espe.. 
rança de ver amenizadas as incertezas que lhe obscure
cem o porvir! 

Sr. Presidente, trouxe aqui excerto do Jornal Correio 
Braziliense, ontem, 17 de junho, em que o articulista Fer
nando de Mello Freire fala Sobre "Descrença Generali-
zada'". 

DIÃRfODO CON-GRESSO NACIONAL (Seção II) 

Eu pediria, Sr. Presidente, permissão par? ler alguns 
tópi_coS, para que os nobres colegas presentes ao plenãrio 
do Senado Federal nesta quase tarde-noite, pudessem as
similar melhor do que eu o pensamento do articulista. 
Escreve Fernan__dQ de Mello Freire: 

-t: muito grave-~ma descrença quando se generali
za. E o que se pode facilmente constatar ê que hâ 
uma descrença generalizada com relação à atual 
política económica adotada pelo Brasil. Recessão 
com inflação ê uma combinação perigosa que pode 
nOs levar à uma convulsão social laStreada no de
semprego, na alta desenfreada dos gêneros alimentí
cios e na falta de esperanças de mudanças- eficazes. 
Frear bruscamente_ o desenvolvimento num país 
·como o Brasil, com uma população predominante, 
mente jovem e altos índices de natalidade, parece 
um convite ao desespero. Octávio Gouveiá de BiJ". 
lhões externou a apreensão de milhões de brasileiros 
(juãndo afirmou; "A situação econômica pion(dia
rianlente e·s6 favorece a especulaÇãO·e o furt-o. Ca
minhamos para uma depre-ssão, bem pior que a 
atual receSsão ( ... ).Já sin~o no povo uma funda des~ 
crença diante da política econômica, e o meu te_mor 
é que o público perca a paciência e ocorra uma. revo
lução social neste País". Ao ler ess?s palavras do 
mestre Gouveia de Bulhões, lembrei-me da antolo
gia di conferências de Nelson Chaves, publicada 
pela Fundação Joaquim Nabuco, sob o título Fome 
~riança e Vida. O grande O!J.tr_icionista.começa uma 

-- dessas confe:rências dizendo; ''Certa vez, há mais de 
q~ãrint~ anQs, o Abade Pierre, um sacerdote que 
sempre trabalhou pela solução dos problem_as hu
manos, procurou o grande matemático Einstein 
para falar-lhe de _suas preocupações sobre os perigos 
da bomba atómica". Respondeu-lhe o sãbio;, .. Este 
não é o maior perigo, pois há dois maiores: o da 
fome mundial que chegará um dia e o esmagamento 
da personalidade, decorrente da própria fome". 

Vejam só que Einstein já previa, naquela época, qu_e a 
bomba atômica não seria tão perigosa como a fome que, 
mais cedo ou mais tarde, se abateria sobre todo o mun
do. E •. nós, no Brasil, principalmente no Nordeste, tive
mos a infelicidade e o infortúnio de vermos isto, a fome 
grassar durante cincq anos de terriveis estiagens que as
solaram aquela região. 

Mais adiante, vamos encontrar estas palavras do Papa 
Paulo VI: 

.. Acredito, mais do que nunca, nas sábias pala
vras de Paulo VI: o desenvolvimento é o novo nome 
da paz. Impedir o desenvolvimento de uma nação 
jovem ê o mesmo que impedir que uma criança 
cresça, o mesmo que deformar, criar um monstro." 

Ao final diz Melo Freire: 

uNão podemos viver com o único objetivo de pa
gar uma dívida impossível de ser paga nos prazos 
atuais." 

Ao fazer_ esta referência, na verdade, -aCeita a renego
ciação, à maneira como pensa o Professor Bulhões, mas 
que ela seja feita de modo bem razoãvel, com período de 
carência e juroS módicos, porque não podemos suportar 
juros que não sejam fixos, Para "itão estarem pulando de 
12% para 12,5%, no próprio instante em que o GOverno 
dos Estados Unidos encontra dificuldade no seu déficit 
público. 

Sr. Presidente, aproveitei este fim de tarde para fazer 
este modesto pronunciamento, porque fiquei um tanto 
confuso ao ouvir do principal mentor da dívida pública 
brasileira que o Brasil não paga suas dívidas. Acho que 
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isso não está certo. mesmo porque o Brasil não concor~ 
dará com isso. 

Acredito que o brasileiro, apesar das grandes dificul
dades porque tem passado, não quer passar por um pafs 
caloteiro. Queremos um Brasil pagando o que deve, mas 
que as nações credoras dêem condições favoráveis, p:ira 
que possamos produzir e apurar o necessário, não só 
para pagar a dívida, como para ficar, também, com al
gum recurso e poder empregá-lo em rendimentos outros 
que fortaleçam o Tesouro Nacional. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Prestdente. (Muito bem! 
Palmas.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. 
HENRIQUE SANTILLO NA SESSÃO DE 19-6-84 
E QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, 
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE: 

O SR. HENRIQUE SANTILLO (PMDB - GQ_ 

COrrio Líder. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores: 

Estamos vivendo um períOdo muito importante da 
história deste pãtS. SOmos todos testemunhas oculares de 
um piOcesso político que, felizmente, estâ chegando ao 
fim. 

Somos maís do que testemunhas. Somos, cada um de_ 
nós, agentes do fim de uma época de autoritarismo, pre
potência e, m'itis dO que tudo, indiferença à realidade so
cial de nosso povo. 

Não tenho dúVidas de que estamos entrando em uma 
Jlova era onde a democracia e a justiça social serão pila
res básicos que -ninguém ousarã tocar sem o repúdio ime
diato de nosso povo, que agora se organiza e quci se recu
sa ao írltObilismo. 

Nesse quadro, um dos grandes dilemas que temos pela 
frente é saber discernir entre o que deve e o que não deve 
ser aproveitado do conjunto de políticas públicas que 
juStificaram -estes 20 anos de autoritarismo. 

A simpleS observação do estado atual de nossa econo
mia e da situação miserável em que vive nossa popu
lação, por sua_ esmagadora maioria, pode nos encami
nhar para a critica indiscriminada de todas as políticas 
estabelecidas pelos Governos do pós-64. 

Entretanto, por mais paradoxal que possa parecer, em 
alguns casos esta atitude estaria nos tornando aliados 
daqueles que, não tendo interesse em sair desta situação, 
buscam na verdade, perpetuá-J_a. 

Não somos um pequeno país da América do Sul de 
importância reduzida. Ao contrário, temos enorme ex
tensão territorial, riquezas naturais de importância vital 
para o mundo e de valor incalculável e um vastíssimo 
mercado consumidor. Somos a oitava economia capita
lista do mundo e a verdade é que a importância que o 
Brasil tem para as nações avançadas tem sido o ratar de
terminante dos runi:os: de nosso desenvolvimento, e é esse 
rumo do dese~vo_lvimentQ brasileiro que levou o País a 
transformar-se em -satélite dependente das nações desen
volvidas. Hã, por conseguinte, de se lutar por princípio~ 
e conceitos que façam do Brasil um País soberano e inde
pendente. 

A polítíca industrial de informática é exemplo cristali
no desta situação. 

Nascida há 7 anos de dentro dos meios militares, mais 
especificamente da Marinha, esta política hoje conta 
com audíência de boa parte dos interesses sociais envol
vidos diretamente no assunto e consegue um surpreen
dente apoio, mesmo dos setores mais combativos das 
Oposições. 

Em termos gerais, é preciso que isto fique bem claro: a 
polftica industrial de informática baseia-se em um acor
do, no qual, para as empresas de capital 100% brasileiro 
é reservado o mercado de mini e micro-computadores e 
seus periféricos e, em troca, estas empresas desenvolvem 
diretamente a tecnologia necessária para a fabricação de 
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seus produtos. Assumindo, a princípio, o presSUpOsto ae 
que é necessária a existência de uma indústria brasileira 
de computadores, que indepcnda da tecnologia estran
geira para seu crescimento e fixação, a solução adotada 
no Brasil é a melhor possível. 

Somos, sabem bem os Senhores, carentes de capital. 
Todo_ o incentivo desta ordem concedido a setores do 
empresariado é pago pelo conjunto da população. É 
pago pela nossa sofrida classe trabalhadora e pelos não 
menos oprimidos setores médios da sociedade, 

No caso da indústria de informâtic3., quem paga o de
senvolvimento desta tecnologia é o mercado, ou_ seja, 
aqueles que consomem computadores e seus periféiicos, 
diretamente, e a sociedade, como um todo, indiretamen~ 
te. 

Partindo do zero em 1976, a indústria brasileira do se
to r ocupa hoje pouco mais de 40% do mercado, em ter
mos de faturamento e tem vencido um a um os o_bstâcu
los, descréditos e ataques que periodicamente recebe de 
seus adversários extern-os- e inimigõ"S- internos. 

Nossa indústria apresenta resultados estimulantes em 
termos de nacionalização de seus produtos. 

Nossos equipamentos mais irriportanies tem tiidices de 
nacionaHzaçào próximo aos 90%. 

Em época onde o emprego é escasso, a indústria brasi~ 
leira, que só fatu-ril 40% do meicildo, gera mais empregos! 
que as multinacionaiS que operam no Brasil e, O que e) 
mais importante, em áreas de desenvolvimento de hard
ware, e software e a manutenção, enquanto as multina
cionais ocupam-mais empregOS entre- os veridiâOres~- -

Nossa indústria~ por força da reserva de mercado, tra~ 
balha exclusivamente com projetes nacionais. Por isso, 
importa do exterior, em média, 7,5% do valor de suas 
vendas, o que é extremamente baixo com-PararidO~se com 
os 40% importados pelas multinacionais do setor. 

A busca do mercado externo é a nofa desse novo es
paço da iniciativa nacional. 

Buscando emular a indústria aeronáutíCa, a iriformâti
ca deverá apresentar resultados no campo do comércio 
exterior muito em breve. 

Do mesmo·modo_comO a bem sucedida EMBRAER, 
nossa indústria trabalha com tecnologia própria, -bB..!ie"ia~ 
se no mercado interno, produz para as necessidades do 
Brasil e detém produtos diferenciados, caracteiríStícãs ne
cessárias para obter sucesso na colocação de nossos pro
dutos no exterior. 

No mercado interno, que sempre reagiu favOraVel
mente a qualidade do produto nacional, a indústria bra~ 
sileira começa agora a vencer o obstáculo mais forte para 
a sua aceitação plena. 

Segundo estudos do Professor Paulo Bastos Tigre, da 
UFRJ, nossa indústria apresentou reduções reais de 30% 
a 40% em seus preços entrejai'tfiiro de 82 a 3.gosto de 83. 

Quero 'informar ao Plenário desta Casa que inclusive o 
PRODASEN, empresa jurisdicionada ao Senado Fede
ral, e por ele administrada, no corrente ano, também, 
encaminhou~se para o prestigiamento à indústria nacio~ 
na! adquirírido 50 miCro~computadores da empresa 
ITAUTEC, 30-dos quais já imtreglles. 

Essa é uma decisão da Comissão Diretora, no sentido 
de prestig1ã:r ã iil:dústria niiciOrial do setor, comissão que 
é presidida pelo eminente Senador Moacyr Dalla. 

Além de todos os indícioS de uma iniciatíva· naciOnal 
bem sucedida, mesmo tendo pela frente os gigantes da 
informática mundial, temos que convir que em qualquer 
hipótese teríamos de enfrentar o desafio de criar uma in
dústria brasileira de computadores, sob pena de colocar
mos em risco a soberania da Nação. 

Tivemos, para isso, que vencer a batalha ideológica 
contra aqueles que tentaram nos impingir que tecnologia 
era adestramento no uso de equipamentos e ferramentas 
- por mais sofisticados que fossem. 

A Nação brasileira tem hoje consciência de que domi
nar tecnologia é conquistar a habilidade para transfor-

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

illar--Co'nhecimentos científicos em bens utilizáveis pela 
nossa população. 

Ora, Sr. Presidente e Srs. Senadores, por mais que in~ 
sistam os defensores rlos interesses estrangeiros em nossa 
terra, nós sabemos que habilidade não pode ser transferi~ 
da e tampouco comercializada. Os países que pretendem 
ser soberanos devem desenvolver, então, os esforços 
para a dificil caminhada rumo à indepedência tecnológi
ca, fun9amentalmente em áreas de tão denso aspecto 
como é o caso da informática. 

A Política Nacional de lnformáticá é criticada pelos 
setores que defendem a escola conservadora de desenvol
vimento porque ela quebra os princípios da ideologia da 
dominação. 

A reserva de mercado tem a coragem de impedir o 
acesso à predação multinacional, não aceitando o princí
pio das livres forças de mercado, regra ilusória diante 
dos cartéis ínternacionais. E fazendo isso, ela acaba, de! 
fato, por restaurar a livre competição entre os iguais. 1m~ 
pedindo o acesso das Nações desenvolvidas através das 
subsidiãúas das transnacionais e das "joint~ventures", a 
reserva de mercados eliminou o monopólio estrangeiro e 
permitiu que surgisse mais de uma centena de empresas 
nacionais cpmpetindo nesse mercado. E empresas verda~ 
deiramente competitivas. 

A reserva de mercado teve também a ousadia de rom~ 
per com o dogma da divisão iriternaCional do trabalho. 
Existem, hoje, no Brasil, milhares de tngenheiros e ana~ 
listas brasileiros desenvolvendo novos produtos, apre~ 
sentando novas soluções, _çr_iando a verdadeira tecnolo~ 
gia aplicável às necessidades brasileiras.~ infâmia aCusá~ 
los de estarem promovendo o atraso tecnológico do País. 
Ao contrário, estão colocando a tecnolOgia a serviço dos 
interesses nacionaís. 

O atestado mais insuspeito .dado a nossO atual estágio 
de desenvolvimento, fruto dos esforços desenvolvidos, 
parte da Sociedade Brasileira de ComputaçãO, organis
m-o repreSentativo- da comunidade acadêmica do setor. 
Diz a SB_C " ... em pouco mais de 5 anos, os brasileiros, 
graças à política nacional de informática, atingiram um 
estágio de capacitação tecnológicajã"riiãis conseguido_ no 
País, mesmo durante os 20 anos em que as empresas es
trangeiras transitavam liVremente- neste mercado". E, 
monopolizando; essa é qUe é_ a Verdade. 

Derrubamos assim o fãritaSfua do atraso tecnológiCO
com o qual, desrespeitosamente nos assustam, como se 
fôssemos ignorantes, de todo desde o Secretário -norte-
americano, George Schultz e o Ministro das Comuni
cações da Alemanha Federal, Schawarz Schilling, até 
empresários brasileiros com interesses económicos vin-_ 
culados ao flrn. da reserva de mercado. 

A razão -do sucesso da Política Nacional de Informáti~ 
ca é sua fidelidade e firmeza para com -seu objetivo cen~ 
t~al: o do d~envolvimento da tecnologia b-i'asileiia para 
o setor. 

Tecnologia é conhecimento e habilidade que não se 
coin."pra nem se transfere, aprende--se fazendo. Tecnolo~ 
gia ê poder e, através dos mais diversos e diferentes nl.e~ 
canismos, as Nações do mundo procuram defender seus 
interesses, promovend() 9 -~_esenvolvimento interno de 
sua tecnologia. Isso signftica desenvolvimento indePen
dente. No caso da informática, por maiores rãzõeS ain
da, a _questão ~ssume altas proporções_ devido a seu im
pacto na -organização produtiva de qUalquer NaÇão rito~ 
dernamente. Na verdade, modernamente, o domínio da 
tecnologia da informática é condiçãO" riecessária para que 
uma Nação seja Soberana nos dias atuais. 

Reconhecendo~se que a tecnologia sendo poder que 
prec_fSa ser conquiStado para reduzir nossa dependência 
externa; sendo cultura que germina de um processo que 
envolve a Universidade, a indústria e o usuário, conclui~ 
se que não se desenvolverá tecnologia alguma se o mer~ 
cada interno foi sUprimido por produtos concebidos no 
exterior, ainda que existam elevados investimentos em 
laboratórios de pesquisa. J;: somente com a destinação 
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prática do trabalho que a técnica se desenvolverá de ma-
n.eira útil e produtiva. , 

Não tenhamos dúvidas. A opção brasileira por uma 
política tão independente contraria as grandes indústrias 
internacionais de informática, que são poderosas e qu~ 
gostariam de participar livremente do sétimo mercado 
internacional o setor que é o Brasil. 

Não são, entretanto, somente esses os interesses con
trariados. 

O setor de telecomunicações, ocupado pelas empresas 
estraógetfiiii riacionalizadas ·com 51% do capital, mas to
man-do te_conlogia externa, sente a inevitabilidade de mu
dar seu modelo para a necessária compatibilidade com o 
adotado para a informática. Afinal, estes setores apre~ 
sentam uma grande convergência em relação às tecnolo~ 
gias adotadas em cada caso. 

Enquanto na área de telecomunicações as .. nacionali
zadas" não desenvolvem seus produtos com projetas na~ 
cionaiS próprios, a informática tem modelo de favoreci~ 
menta indiscutível à iniciativa do empresariado brasilei
ro. 

A Nação deverá optar entre o sucesso da ârea de infOr
mática e os resultados obtidos pelo adestramento nacio
nal, no uso dos equipamentos desenvolvidos pelas pode-
rosas empresas estrangeiras do ramo de telecomuni
cações. 

A reserva de mercado de mini e micrõcomputadores 
para indústrias genuinameilte brasileiras revelou~se, ifi
nal, um instrumento extremamente eficaz. Em 8 anos de 
existência, permitiu a criação de um parque industrial 
verdadeiramente nacional, com as seguintes característi
cas; 

l. Com mafs de uma centena de empresas; 
2. Com 46% do mercado-em 1983, sendo o 3t País no 

mundo capitalísta em participação- no- Pról:iriõ mercado, 
superado apenas pelo Japão - EUA; 

3. Com quase ·20 mil empregos diretos; 
4. Com 2 -mil engenheiros e analistas desenvolvendo 

nossos pmdutos; 
- -s:---~Com a maioria dos produtos concebidos de acor~ 

do com exigências do mercado brasileiro; 
6. E importando apenas 7% do que- fatura. 

Sr, Presidente e Srs. Senadores: 
Fiz até agora em meu pronunciamento a defesa de 

uma polítiCa implantada pelo arbítrio, o qual tenho com
batido diretamente em minha carreira política. 

_Não estou faZe-ndo conseção ou apresentando ren-
dição frente a adversário insupríveL ' 

Aà contrário, estou mostrando uma face do que pode~ 
râ ser o País que merecemos, parodiando as palavras do 
Presidente eleito da Argentina, Raul Alfonsín. 

Uma política desenvolvida com audiência da socieda
de, onde os interesses envolvidos são considerados e têm 
condições de se expressar, pode atingir suc-essos que o 
restante de nossas políticãs públicas nem sonhem ser 
possiveis. 

Insisto ainda, ao terminar, que me refiio tão~somente 
à política industrial de informática e· não à polítiCa na
cional deste setor. 

A política nacional de que precisamos engloba a ques
tão industrial, mas vai muito além. Trata dos direítos hu
manos, da privacidade do cidadão, do emprego, do fluxo 
transnacional de dados, da cultura brasileira, da for
mação de técnicos e cientistas e tantos outros aSSUntos. 

Abro um parêntese para, mais uma vez-jáéa tercei
ra que- o faço - desta tribuna colocar com veemência 
uma denúncia: a Imprensa volta a dizer~ nos que os nos
sos telefones continuam grampeados, volta a informar
nos, Sr. Presidente, que os nossos telefones, dos polfti
cos, dos parlamentares, dos homens públicos, nesta Ca
pital, continuam grampeados. A política nacional de in
formática trata disto, do respeito ao direito à privacida
de nos meios de comunicação. 

A política nacional de informática adotada pelo regi
me sofre a inarredável mácula do autoritarismo prcpo-
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tente que nos conduziu a esta situação lamentável, em 
que estamos. -

Gerida pelo Conselho de Segurança Nacional, a políti
ca brasileira para a informática sofre mal de origem ao 
ser definida em fonun ilegítimo. 

A política de informática tem que ser, toda ela, discu
tida e referendada no Congresso Nacional, que represen
ta a sociedade brasileira. Sua aplicação, esta sim, deve 
ser afeta ao Executivo e será bem executada quanto mais 
Iegitmo for este poder. O que quer dizer, em resumo, que 
a informática também é uma questão de democracia e re
clama por diretas já para a Presidência da Repllblica e 
uma imediata convocação de uma Assembléia Naci.onal 
Constituinte. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! 
Palmas.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. ALMIR 
PINTO NA SESSÃO DE/9-6-84 E QUE, ENTREGUE 
À REVISÃO DO ORADOR, SERIA PUBLICADO 
POSTERIORMENTE. 

O SR. ALMIR PINTO (PDS - CE. Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores: -

Na verdade, não esperava que fosse chamado para dis
cursar na sessão de hoje, do Senado Federal, uma ye~ 
que havia me inscrito apenas pelo costume e hábito que 
tenho de fazê-lo. 

Mas, já que chegou a minha vez, aproveito para dizer 
que ontem estive na tribuna falando sobre um assunto 
mais ligado à parte econômica, sem ser "expert" no as
sunto; apenas como homem que gosta de ler assuntos 
econômicos. Logo que-deixei a tribuna, a ela assomou o 
meu nobre colega Senador Helvidio Nunes tratando de 
um assunto muito inteiessante que dizia de perto à gente 
nordestina. Ao chegar em casa encontrei um jornal do 
Estado do Ceará, de Fortaleza, que falava mais ou me
nos sobre aquilo que o nobre Senador Helvfdio Nunes 
havia comentado no seu discurso bem elaborado de on
tem à tarde. O tema do jornal O Povo era justamente es
se: perímetros irrigados. Mas o nobre Senador Helvfdio 
Nunes começou e.xatamente o seu discurso fazendo um 
apelo às autoridades federais no sentido de que não cru
zem os braços diante da situação presente do Nordeste. 

Na verdade, Sr. Presidente, Srs. Senadores, no Nor
deste- no Ceará, quando nada, de que tenho conheci
mento de perto - choveu e está chovendo ainda muito 
bem. Tudo indica que poderemos ter 2 safras de grãos 
alimentícios no Estado do Ceará. E isso demonstra, exu
berantemente, o que é aquela terra, o que é o semi-ârido 
nordestino! Por que, então, o Governo Federal, os ór
gãos competentes, o Ministério do Interior, o DNOCS 
de hâ muito não olharam para o problema _maior da re~ 
gião, que ê a irrigação? 

O jornal O Povo, de ontem, no seu bem elaborado edi
to-rial, dizia uma coisa interessante que tenho a impres
são que eu já havia dito aqui nesta Casa: o Ceará dispõe 
de: 7 bilhões de metros cúbicos de água armazenadas. Por 
que, então, fazer-se o transplante-do rio São Fiancisco 
para os rios do Nordeste? Acho que há grandes áreas a 
serem irrigadas na Bahia e não sei se, também, nas Ala
goas pelo rio São Francisco. 

Ontem, o nobre Senador Helvfdio Nunes mostrou os 
rios quase que perenes, o Gurguéia, Parnaiba e outros 
tantos lá do Estado do Piauí e a riqueza hídrica do seu 
subsolo com aqUíferos, que talvez sejam dos maiores do 
mundo, e por que não se faz a iriigaçãO? -- _ 

No Ceará temos o rio Jaguaribe considerado o maior 
rio seco do mundo, mas, hoje, o sabemos perene graças a 
uma válvula dispersora no Açude Orós que vem assegu
rando regular perenidade ao rio cearense. Mas, o_ que 
acontece é o seguinte- já disse e repito quando aquela 
válvula foi assentada, na barragem do·Orós, para pereni
zar o rio Jaguaribe, não havia qualquer estrutura para 
aproveitamento das águas. O homem ribeirinho não dis
punha de eletrobomba, motobomba, apenas aqueles um 
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pouquinho mais afortunados conseguiàrn fazer a sua ir~ 
rig-aÇão· rUdimentar. 

Também já afirmei, desta tribuna, o que uma Comis
são do Senado viu em áreas irrigadas no meu Ceaiá~ pre~ 
cisamente no projeto CURUPARAIPABA. Dos 9 mil 
hectares desapropriados, tinha apenas, naquela ocasião, 
3 mil hectares plantados, com agricultores já bem de vi
da, aproveitando o precioso líquido dos açudes Pente~ 
costes, General Sampaio, Caxistoré. Viâmos exatamente 
uma coisa que desejávamos ver: um Nordeste, um Ceará 
todo florido, com pla~tio excelente, com abundância de 
gêneros alímentlcios. O Governo do Estado deseja que o 
Governo Federal não cruze os braços e continue a gran
de obra de irrigação no Ceará e o Nordeste. 

O Sr. José Lins- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. ALMIR PINTO - Pois não, V. Ex• tem o 
aparte. 

O Sr. José Lins - Nobre Senador Almir Pinto, há 
poucos dias fiz um comentário sobre o resultado qUe se 
tem obtido_ nos projetas de irrigação no Nordeste. E citei 
como exemplo dois deles: o Projeto de Morada Nova e o 
Projeto Lima Campos. O projeto de Morada Nova. hoje, 
tem cerca de 2.500 hectares irrigados, contribui com 80% 
da renda do município, quando não representa 3% ou 4% 
da sua ârea. O -PrOjeto de Lima Campos é a meSma coisa, 
com apenas 2.000 hectares produz quase 90% de toda a 
renda do município. 

O SR. ALMIR PINTO - V. Ex' sabe quant'? produ
zirá na área irriga"da do Ceará? 

O Sr. José Líns - Eu Ii ... 

O SR. ALMlR PINTO - 130 mil toneladas de ali
mentos. 

O Sr. José Llns- É verdade. Li exatamente esse re
sultado.-QU-eria dizer a V. Ex• que só nesses dois peque
nos projeteS poderemos produzir se quisermos, cerca de 
5% de toda a safra de algodão da Região, não é só do 
Ceará. V. Ex~ chamou a atenção e perguntou por que o 
Departamento de Obrã:s Contra as Secas não implemen
tava esses projetas. V. Ex~sabe que fui diretor deste de
partamento e que, naquela ocasião, conSegui que o Presi
dente Geisel aprovasse um plano de irrigação para o 
Nordeste. E ele saiu exatamente no momento em que foi 
aprovado o Plano económico de Integração Nacional. 
PÕiS- bem, naquela época iniciamos trinta projetas em 
toda a Região, dos quais dez no Ceará. Infelizmente, 
nobre Senador, o Orós, que pode irrigar 50 mil hectares, 
apenas irriga 2 mil atualmente; o Banabuiú, que pode ir
rigar 15 mil, irriga somente 2.500. E torna~se urgente que 
consigamos que o Governo a-prove ·um plano amplo. Só 
para que V. Ex~ tenha uma idéia, o _Ce_~rá_pode irrigar 
200 mil hectares de terra; esses 200 mil hectares equivale
rão a 4 milhõ_e_s de hectares de área seca. E <;_o mo o Ceará 
só planta I milhão e 200 mil, vê V. Ex•que multiplicaría
mos a nossa agricultura e tornala-íamos totalmente inde
pendente da seca. Acho que é uma o!Jrigação nossa de
render um plano de Governo que preveja a iirigação no 
Nordeste. Sou _contra _água correndo em rio. Acredito 
que ágUa tem que molhar a terra e produzir ... 

O SR. SENADOR ALMIR PINTO- Perfeitamente. 

O Sr. Senador José Lins ..• - porque não temos água 
para fazer rio cheio. V. Ex' sabe disso. E é por isso mes
mo., nobre Senador, que pensando que só um plano am
plo, embasado numa decisão política, pode nos ajudar, 
ofereci agora uma subemenda à emenda do Presidente 
Figueredo, no sentido de que a Constituição imponha 
que as regiões mais desfavorecidas do Brasil devem ser 
objeto de um plano de desenvolvimento integrado, eco~ 
nômico e social, - e que este plano deve ser aprovado 
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por lei e não ficar ao arbítrio de algumas áreas executivas 
que às vezes não têm acesso à decisão final e, portanto, 
podem pi-ejudicar. 

O SR. ALMIR PINTO - Nobre Senador José Lins, 
V. Ex•, nesta tarde, presta-nos informações primorosíssi# 
mas ao nobre Senador Helvídio Nunes e a mim. O nobre: 
Senador Helvídio Nunes e eu acrec;Htamos, cada vez 
mais, que podemos dispensar exatamente a questão do 
transplante das águas do São Francisco, porque V. Exf 
acaba, de nos dar uma aula sobre a questão do semi
árido, digamos, do Ceará. Ora, nobre Senador Helvídio 
Nunes, o Orós poderá irrigar 50 mil hectares, mas irriga 
apenas mil. Para que ágUa do São Francisco? Banabuiú 
pode irrigar 15 mil hectares, mas irriga dois mil. Os Açu
des de Pentecostes, General Sampaio, Caxitoré já irri.:
gam uma área de 3 mil hectares, acredito que foi agora 
aumentada nessa fase da seca, talvez em mais uns mil ... 

Se o Goverilo olhasse com carinho o problema da irri
gação do Nordeste e principalmente do Ceará, os Açu
des Caxitoré, General Sampaio e Pentecostes poderiam 
irrigar 9 mil hectares, que é a parte desapropriada daque
la região. Estive no Lima Campos com o Senador José 
Lins e com o Ministro Andrezza, e jâ contei esta história 
do Projeto Sertanejo que foi iniciativa do nosso nobre 
colega Senador José Lins, quando Superintendente da 
SUDENE. O Projeto Lim Campos desapropriou cerca 
de 13 mil hectares, e essa gente vive muito bem em re~ 
lação àqueles que não têm terras e que trabalham aluga
dos. Então, o pequeno proprietário hoje não tem a si
tuação igual àqueles que tiveram a sorte de serem leva
dos para os perímetros irrigados do Ceará. Porque então 
não se irrigar os 50 mil hectares na área do Orós? O Açu
de Orós não sangrou porque o DNOCS fez questão de 
manter a perenização do rio Jaguaribe, e está .sangrando 
permanentemente pela válvula dispersara. Segundo in
formações, está com 1,9 bilhão de metros cúbicos d'água 
armazenada. 

Ora, por que essa água contemplativa. apenas servin
do para a pesca? Talvez não concorde comigo o nobre 
Senador Passos Pôrto que, na verdade, ê um entusiasma
do pela questão do transplante das águas do São Fran
cisco; Não posso deixar de sê-lo tambêm, pois a âgua 
para nós é o bem mais necessário que o Nordeste poderã 
pensar possuir na vida. 

Quando o nobre Senador Passos Pôrto falava da ques
tão do transplante das águas, li uma entrevista do Insti
tuto Sócio-Econômico da Bahia, Instituto Miguel Cal
moo, desaprovando o projeto, e em Fortaleza, dois me
ses _depois, H uma entrevista de um dos diretores da 
CHESF, condenando também esse transplante. em que o 
Nordeste teria que optar por uma das duas coisas; água 
ou energia. Inclusive, em 1976, o rio São Francisco an
dou apresentando a sua espinha dorsal, e talvez não des
se para as duas coisas ao mesmo tempo: energia e irri~ 
gação. 

Não digo que seja um projeto inviável, mas, note-se 
bem, o País está com uma divida de 100 bilhões de dóla
res~ Mas 2 bilhões e 20 milhões em cima disso, é coisa 
que no momento poderia ser procrastinada. Ao invés de 
cogitarmos da transposição das águas do São Francisco, 
que fôssemos irrigar os 50 mil hectares do Orós, o restan
te das terras desapropriadas e outros projetas de: irri
gação. Teríamos para isso uma rentabilidade maior e, no 
futuro, talvez pudéssemos ajudar no transplante do rio 
São Francisco. 

Não condeno, em absoluto, mas acho que prioritaria
mente está o aproveitamento das águas existentes, como 
já disse aqui. O Ceará tem 7 bilhões de metros cúbicos 
d'água. 

No momento, esses açudes públicos estão com 7 bi
lhões de metros cúbicos. 

O Sr. José Uns- Permite V. Ex• um aparte? 
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O SR. ALMIR PINTO- Com prazer ouVfrCi o apar
te do nobre Senador José Líns. Logo em seguida ouvirei 
o aparte do nobre Senador Passos Pôrto. _ 

O Sr. José Lins - Nobre Senador Almir Pinto, esse 
assunto ê tanto mais importante quando se sabe que os 
rios estão transbordando. Os açudes estão sangrando e 
imensas massas d'âgua estão sendo conduzidas para o 
mar. Mas a seca vai voltarl 

O SR. ALMIR PINTO - Para infelicidade nossa, pa
rece que em 1992 ... 

O Sr. José Llns - Deus me livre que V. Ex:• acerte. 

O SR. ALMIR PINTO - Eu não quero acertar. São 
as previsões. 

O Sr. José Lins- o·ãssunto, no Ceará, é delicado. 
Temos no vale do Jaguaribe uma vazão regularizãvel de 
apenas 120 metros cúbicos por segundo. O rio São Fran
cisco tem 3.500 metros cúbicos por segundo. Só Fortale
za precisa de 12,5 metros cúbicos por segundo, e recebe 
apenas 2,5 metros cúbicos por segundo. As cidades do 
interior do vale, que precisam mais 15 metros cúbicos 
por segundo, não reCebem mais do que2 metros cúbicos 
por segundo. Então, veja V. Ex• que a água de que preci
samos não é só para irrigação; precisamos, tárilb-éfu, 
para abastecer as grandes cidades, para a indústria que 
vai surgir, illclusive com a irrigação, porque a agroindús
tria vai ser gerada ao mesmo tempO. Acho que V. Ex• 
tem razão num ponto: vamos logo aproveitar a âgua que 
lá está, mas não deixemos de lado a idéia de tirar 1 O% da 
água do São Francisco, q1.1e vai duplicar a nossa possibi
lidade. 

O SR. ALMIR PINTO- Se V. Exf a tentou, eu disse 
que não era contra. 

O Sr. José Lins- V. Ex• colocqu o problema muito 
bem. 

O SR. ALMIR PINTO- Ouço o aparte_ do no_bre Se
nador Passos Pôrto. 

O Sr. Passos Pôrto --Nobre Senador Almir Pinto, 
quero inicialmente me solidarizar com V. Ex• Re~en
te, as obras complementares da açudagem no Nordeste é 
uma reclamação que não é de hoje, mas de muito mais-de 
30 anos. Guimarães Duque, o grande técnico da Inspeto
ria de Obras Contra as Secas no solo e água do _polígono 
das secas, já reclamava porque só se fazia o repreSamen
to das águas no Nordeste e não se fazia as obras comple
mentares, que eram aS obras de irrigação. Fico admirado 
porque se discutir isso. Agora, não hâ nenhuma incom
patibilidade entre o aproveitamento das ãreas úmidas 
dos perímetros dos acudes e a transposição das águas do 
São Francisco que, devo declarar a V. Ex•, hoje estâ in
corporada ao grande Projeto Nordeste. com o patrocínio 
do Banco Mundial, que mandou os seus _técnicos ínfer
nacionais examiifai' aS disponibilidades hídricas do São 
Francisco, tanto para o aproveitamento de energia, 
como também para a transposição . .e de dizer a V. Ex• 
de que não é só o São Francisco, é um grande sistema de 
conexão hídrica que teria de se fazer no Brasil, como se 
fez nos Estados Unidos, permitindo a perenização dos 
rios ihtermientes do Nordeste brasileiro. Esta é a única 
solução que há de natureza técnica. Quanto a recursos, 
pouco importam, porque 2 ou 3 bilhões de dólares que 
fossem investidos numa obra como essa, de profundo 
sentido social, eu não diria nem econômico, porque o in
vestimento ê altamente rentável, valeriam a pena V. Ex• 
acabou de declarar, neste instante, de que só a produção, 
no perímetro irrigado desses açudes, já deu cento e tan
tas mil toneladas de alimentos. Avalie V. Ex• de todos os 
açudes do Nordeste que tenham área irrigável, que se 
façam as obras complementares e que haja a perenização 
dos rios, inclusive do grande rio do Cearâ, qtie é O Jagila-
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ribe. Se todos esses rios receberem os afluxos do São 
Francisco e dos rios que poderão ajudar. o São Francis
co, então, aí sim, não voltaremos mais a esta tribuna, o 
que temos feito ao longo deste século, ·a reclamar provi
dências do Govern-o Federal, quando a solução é viâvel 
sob o ponto de vista técnico, sob o ponto de vista econô
mico e sob o ponto de vista financeiro. De modo que não 
há nenhuma incompatibilidade entre a reivindicação de 
V. Ex• O DNOCS, hoje não é mais a lnspetoria de Secas, 
é um órgão de recursos hidráulicos. Por que ele não se 
dedica às obras complementares e não faz logo essas 
obras complementares? Esse ê o apelo que todos nós fa
zemos. 

O SR. ALMIR PINTO- Agradeço a V. Ex• e diria 
que o Governo Federal não poderia fazer melhor coisa, 
embora não fizesse mais riada, do que a irrigação no 
Nordeste. 

Se o Governo aproveitasse·as águas dos mananciais, 
dos rios do Nordeste, só se limitasse a isso, acredito que 
o Nordeste andaria com os sçus próprios pés. 

Ainda ontem, o nobre Senador Octávio Cardoso fRia:. 
va sobre o plantio de arroz, lá no seu querido Rio Gran
de do Sul, e só para o arroz do Rio Grapde do Sul dis
põe de 718 mil h~çtares irrigados! 

Tenho a impressão de que o jornalista ouviu o discur
so do nobre Senador e diz aqui no seu editorial: 

"Paradoxalmente, o Rio Grande do Sul, um Es
tado que não conhece as secas periódicas, tem mais 
de duas vezes terras irrigadas que todo o Nordeste 
brasileiro." 

Recordo-me, nobre Senador H_elvídio Nt!nes~ que 
quando V. Ex• falava com muita propriedade e com 
maior autoridade ainda, já que foi Governador do seu 
Estado e conhece profundamente o problema da região 
nordestina, principalmente do Piauí, Como eu penso que 
conheço um pouco o do Ceará, o nobre Senador Mauro 
Borges aparteava V. Ex• dizendo o que viu no Leste eu
ropeu, o que nôs vimos também; nós que participávamos 
da mesma delegação que visitava dois países do Leste eu
ropeu. Vimos uma flor~s_ta agropecuária, naqueles dois 
pafses do Leste europeu: na Bulgária e na Romênia. 

Não irei fazer nenhum relatório porque na nossa dele
gação viaja,va o 39- Secretário do Senado, a quem coube 
a incumbência de apresentar um relatório sobre a via
gem. Mas, lá é um semi-árido e podemos dizer que a Bul
gária e a Romênia estão para o Danúbio como o Egito 
está para o Nilo. Além de ser bastante explorada a água 
do Rio Danúbio, eles também utilizam muito o subsolo. 
E que lavouras esplêndidas vimos na Romênia e na Bul
gária! 
~ preciso que se saiba que os Estados Unidos da 

América cavaram o seu progresso justamente na agricul
tura. Quem assistiu ao Globo Rural de domingo viu 
aquela Califórnia, que foi sempre uma regtão árida, hoje 
graças a irrigação atravez do Rio Colorado, surge com 
uma agricultura modelo produzindo grãos para exportar 
e abastecer todos os _Estados Unidos da América. 

O Sr. Alberto Silva- Permite-me V. Ex• um aparte? 

O SR. ALMIR PINTO -Pois não. Ouço o aparte de 
V. Ex•, nobre Senador Alberto Silva. 

O Sr. Alberto Silva- Nobre Sella-dõr Almir Pinto, te
nho ouvido os apartes que V. Ex• tem recebido no dis
curso que faz nesta tarde. Quero solidarizar-me cciniV. 
Ex• pela tese que defende. Gostaria de lembrar o que já 
temos dito aqui várias vezes e V. Ex• acaba de confirmar, 
que antes de mexermos nas águas do São Francisco -
não somos contra, como V. Ex"l disse- por que razão 
não aproveitarmos exatamente começando pelo perfme-::. 
tro molhado dos açudes? Só no seu Estado, o Ceará, utn 
ou dois açudes que conheço pessoalmente, como o Ara· 
ras·, Banabuiú e Orós, só na periferia desses açudes, V. 
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Ex.t colocaria mais de 8 mil famílias e não precisaria maiS 
do que 2 hectares- 100 metros de frente, para a água, 
por 200 metros de fundo. Terra do Governo, não precisa 
deSipr.opriar. V. Ex• sabe que quando se desapropria 
área para um açude, é esta a condição: 200 metros da en
chente máxima do açude para cima, pertence ao Gover
no. Então, não tem que se fazer reforma agrária alguma. 
A terra jâ é do Governo. Basta dar a· cada famflia, criar 
condições de uma pequena estrada rodeando para acessO 
e eletricidade e V. Ex• teria a produção sem nenhuma 
obra de irrigação. Basta plantar na vazante do açude, no 
verão, e no inverno plantar na parte alta. V. Ex• conhece 
tanto quanto eu essa condição. Agora, voltando ao São 
Francisco, nobre Senador, V. Ex• sabe que ao longo des
te rio há três milhões de hectares de terra ... 

O SR. ALMIR PINTO - Não sei se V. Ex• tinha che
gado ao plenário, mas.inicialmente dizia exatamente is
to-. Vamos irrigar as terras visinhas, digamos assim, do 
Rio São Francisco_ e dos grandes rios .. 

O Sr. Alberto Silva - Três milhões de hectares, sem 
necessidade de nenhuma obra especial porque as terra 
estão do lado do rio. ~arece que o Brasil, quando quer 
r_~s-olver os seus problemas, complica as coisas. O Rio 
Painaíba está lá. Se é por uma questão de um fio d'água 
de mil e quinhentos quilômetros de extensão, estâ lã o 
Rio Parnaíba. 

O SR. ALMIR PINTO - Eu perguntaria a V. Ex•: 
quantos mil hectares poderiam ser irrigados pelo rio Par
naíba, cujas águas vão todas para o mar? 

O Sr. Alberto Silva - Tanto no São Francisco como 
no Parnaíba, existe área irrigável sem nenhuma obra es
pecial de canais, da ordem de 5 milhões de hectares. 0~
tra coisa, nobre Senador, vamos agora concluir, o que 
chove no Nordeste ê no mínimo 500 milímetros nã pior 
seca, V. Ex• sabe disso. Se tiVerm_Os-esta água p.o Norde~
te, através de barramentos de pequenos boqueirões de 
rios e riachos, teremos muito mais água do que os 10% 
que o Senador José Lins quer trazer do São Francisco 
para ·o Nordeste, a custo_ de altíssimo preço. Podemos 
realmente, v: Exf sabe, barrar as águas que caem no 
Nordeste em cada lugar porque o São F:(ançi$ÇO v.indo 
para o Nordeste, vem por uma linha, mas hã lugares, por 
exemplo, Tauá e Crateus, podem receber água do São 
Francisco, que vier para o Nordeste? Não vão poder 
nunca. Então ê muito melhor barrar lá o rio, vários rios 
que têm ... 

O SR. ALMIR PINTO - Que são afluentes do Ja
guaribe. 

O Sr. Alberto Siha - Exatamente. E aí teríamos o 
DNOCS naquela obra gigantesca, que V~ Ex• conhece e 
que, se não fossem essas obras, não sei o que teria sido 
do Nordeste nestes 5 anos de seca. V. Ex• concorda? 

O SR. ALMIR PINTO - Concordo. 

O Sr. Alberto Silva - Então, não era preferível que o 
DNOCS recebesse recursos para continuar a reter mais 
águas? Ao invês de 8 bilhões e meio, teríamos 30 bilhões, 
50 bilhões, de metros cúbicos de água no Nordeste. Para
f?~ns a V. Ex• pelo assunto que torna a levantar. Po_de es
tãr Certo de que estarei ao seu lado na defesa do aprovei
tamento das águas, que já existem, antes de nos jogar
mos numa aventura de trazer o São FranCisco para o 
Nordeste. 

O SR. ALMIR PINTO - Eu agradeço o aparte de V. 
Ex• 

Ainda ontem, o Senador Helvfdio Nunes dizia uma 
Coi;a muito interessante quando se falava na questão do 
tniflsprante das águas do São Francisco, S. Ex• diSse uma 
palavra que gravei e agora repito. O despistamento. ~ 
querer despistar uma realidade para fazer uma coisa que 
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ninguém sabe, ao certo quanto irá custar!... Isso em 10 
anos. Se o Governo pegasse esses 2 bilhões e 200 milhões 
de dólares previstos para o transplante das águas do São 
Francisco, acredito que dentro desses 10 anos previstos 
para o transplante dessas águas, ele fazü_1 t~lvez o maior: 
serviço de irrigação que se pudesse imaginar em todo 
Nordeste brasileiro. 

Por isso, eu afirnio: vamos esquecer um poucO essa 
questão das águas do São Frandsco e pedir ao Governo 
Federal para que não cruze os braços diante desta si
tuação presente do Nordeste, na verdade hâ uma certa 
fartura mas ê, como disse o Senador He!vídio Nunes e, 
agora repetiu, as secas são periódicas. Hoje chove no 
Nordeste, amanhã choverá, ou não, ninguém sabe quan
do as águas cairão. ~ preciso preparar, nesses anos bo
nançosos, urna infra-estrutura agrícola para o Nordeste. 
Isto que é importante. 

O Sr. Helv(dio Nunes- Permite-me V. Ex• um aparte? 

O SR. ALMIR PINTO- Concedo o aparte ao n-Õbre 
Senador Helvfdio Nunes, por mim já citado algumas ve
zes. Na verdade, ontem o seu discurso foi muito oportu
no, principalmente quando advertiu o Governo para que 
não fosse muito pela falácia de que o Nordeste está mui
to bom, que tudo está às mil maravilhas. Não, na verda
de, no momento está indo bem, mas ê preciso aproveitar 
a situação presente, de alguns anos de fartura que pos
sam vir, para firmar uma estrutura económica para a 
nossa região. 

O Sr. Helvídio Nunes- Nobre Senador Almir Pinto, 
fico muito satísfeito por-V. Ex• trazer, nã iarde de hoje, 
alguns aspectos do pro\)lema, que é de todos nós porque_ 
é do Nordeste, e que foram por mim focalizados na ta_~de 
de ontem neste plenãrio. V. Ex' presidia a sessão e la
mentavelmente não pôde participar do debate. 

O SR. ALMIR PINTO - B verdade. 

O Sr. Helvídio Nunes- Nobre Senador Almir Pinto, 
eu acredito que nenhum nordestino defende ponto de 
vista contrário à interligação do São Francisco ao Par
naíba, ou de um rio da Amazônia 

O SR. ALMIR PINTO -O Tocantins, por exemplo. 

O Sr. Helvídio Nunes- Daí por que eu ficO muito "fe
liz em verificar que o eminente Senador Passos Pórto es
tá sonhando. Infelizmente, eu não tenho a ventura de so
nhar, não tenho a capacidade de sonhar como tem o Se
nador Passos Pôrto. Um país pObfe, que tem inúmeros 
tarefas a realizar, enormes encargOs a enfreri"tar, nós pen
sarmos num projeto que, como tive a oportunidade de 
ler ontem na Folha de S. Paulo, foi tachado de faraónico, 
de mastodo~te, por aquele matutino paulista. O que nós 
queremos, com os pés no chão, ê aproveitar aquilo que 
nós já dispomos, é aquilo que nós já temos, aquilo com 
que nós já contamos. O Ceará tem 7 bilhões de metros 
cúbicos armazenados. Vamos aproveitar estes 7 bilhões 
de metros cúbicos. O Piauí tem o Parnaíba, tem o 
Uruçuí, tem o Piauí, tem o Gurguéia, tem o Longá, tem 
o Poty, tem uma rede fluvial extraodinária, e tem um dos 
maiores lençóis de água subterrânea do mundo_. PQr que 
então nóS v·amos sonhar? Direito de sonhar rióS temos, 
mas, por que sonhar, quando a realidade está tão próxi
ma de nós? Eu quero, neste instante, eminente Senador 
Almir Pinto, reafirmando os meus pontos de vista, dizer, 
com V. Exf; o que nós precisamos é, em termos de Nor
deste, ficarmos atentos agora. Cobrarmos, não na época, -
mas cobrarmos antecipadamente as providências do Go
verno Federal no combate efetivo às secas do Nordeste, 
que virão. Estão previstas para I 992. Praza aos céus que 
sejam prorrogadas para o próximo milênio. 

O SR. ALMIR PINTO ~ Que sejam até esquecidas. 

O Sr. Helvfdfo Nunes- Mas, elas virão. E nós vamos 
nos limitar a cobrar do Governo aquelas providências -
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que são materializadas através daquele paternalismo, da
quelas pr-ovidências,de ordem meramente social que são 
praticadas pelo Governo? Não. eu acho que a cada se
mana, a cada mês, nós, nordestinos, devemos estar aqui 
na tribuna cobrando do Governo Federal obras e reali
zações palpáveis, para que, na próxima seca, os nordesti
nos tenhamos as armas, os instrumentos para conviver 
com a seca_ 

O SR. ALMIR PINTO :- Eu agradeço o aparte de V. 
Ex' E desejo dízer que o Piauí tem um subsolo privilegia
do. E atê me recordo das citações que se fazem sobre Is
raeL Israel não tem quedas pluviométricas que mereçam 
menÇão especiãl, mas vai buscar toda a sua irrigação no 
subsolo. Se se aproveitasse o subsolo do Piauí, eu não 
queria nem que fosse muiia cÕisa para o Ceará, isso por
que, aproveitando todo aquele manancial e os aqUíferos 
do viZinho Estado, talvez fosse o suficiente para abaste
cer todo o Nordeste com grãos alimentíciOs a preço ra
zoabilíssimo para o consumo dos mais pobres. 

O Sr. Benedft~ Ferreira- Permite V. Ex' um aparte? 

O SR. ALMIR PINTO - Concedo uril aparte ao 
n_obre: Senador Benedito Ferreira. 

O Sr. Benedito Ferreira- Eu tive receio que passasse 
a oportunidade,' mas para não abordar extemporanea
mente o capítulo do discurso de V. Ex' que realmente 
vem-me preocupando. V. Ex.', a exemplo do Senador 
Passos Pôrto, como outros tantos, preocupa~se com o 
problema do transplante nas águas. Levará o excedente 
que nós temos ria-Região Norte para Região Nordeste. 
Realmente, o problema é complexo, no Brasil. V. Ex' 
deve estar lembrado da celeuma que se abateu sobre o 
Brasil no caso do famoso lago Hudson, projetado pelos 
técnicos na Região Amazónica. Mas, na verdade, o Go
verno naquele época, reserVadamente, receoso que esta
va das agitações que se faziam em torno do problenla, 
fez um estudo, estudo este concluído e que custou real
mente muito dinheiro para o País, mas que, infelizmente, 
apesar da plena viabilidade económica, tornou-se inviá
vel em virtude do problema financeiro. Foi-lhe dada, se
gundo me consta, pelo Governo brasileiro de então, a 
denominação de Lago da Paz. Esse lago objetivãva, 
aqui, o que se vem alcançando em Tucuruf: energia, com 
a barragem de 90 metros do Tapajós, mas que iria fazer 
com que a água do Tapajós refluísse pelo vale do Tapira
pês e essa água viria cair no Araguaia, elevando a sua lâ
mina de água em 4 metros, com o que nós afogaríamos 
todas as cachoeiras e todas as corredç:iras, numa exten
são ae quase 2 mil quilômetros e passaríamos a ter nave
gação franca. Mas, aí viria, também, o ideal de alimen
tar, com o excedente dessa água, o Tocantins, para que 
ele não só viesse a alagar muitas das suas corredeiras, 
principalmente as da região de Porto nacional, que esta
ria mais ou menos na elevação .da água que se obteria 
com Tapirapés, e, em conseqilência, não haveria proble
ma. Realmente, ê uma obra que envolve uma soma de di
nheiro muito grande mas .que poderia ser feita, não fosse 
nós estarmos, neste último quartel do século XX, espe
cialmente, muito apressados, o que falta ao povo brasi
leiro, e não sei se nos outros pafses também essa doença 
vem acometendo1 mas há uma pressa em querer realizar 
tudo, ê o tal imediatismo. Falta, talvez, em nós um pou
co de paciência, um pouco de perseverança, porque essas 
obras realmente demandam muitos e muitos períodos de 
_Governo. Se nós cons_eguíssemos inculcar nos nossos go
vernos aquela filosofia de que todo mundo chupa jabuti
caba, mas quase todo mundo que chupa jabuticaba nun
ca plantou jabuticaba porque não teve paciência de fazê
lo, é urna fruta que geralmente demora muito a produzir, 
talvez se nós conseguíssemos isso não houvesse essa 
preocupação constante dos partidos em alcançar e deter 
o poder, com o risco que essas obras de longo prazo en
volv~m _houvesse menOs pressão, JUenos egoísmo do 
povo da área urbana brasileira, principalmente das gran-
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des metrópoles, que cada vez querem mais, não se con
formam por exemplo, se um trem se atrasa fS minutos e 
aí já se sentem justificados e autorizados a depredar e 
quebrar e incendiar, como se aquele dinheiro caísse do 
céu, não fosse fruto do sacrifício do nosso e:nxadeiro lá 
do Nordeste ou da esquecida Amazônia. Só que real
mente eu acho difícil, sem um processo de reeducação, se 
nós não nos voltarmos mais para as nossas duras realida
des, dificilmente obras desse vulto poderão ser realizadas 
pelas nossas gerações. Eu fico pesaroso com isso, e ainda 
na semana passada estive em Fortaleza; e indo a uma 
chácara, onde era oferecido um almoço para os Parla
mentares cearenses, pude verificar, ocm muita tristeza, a 
falta de uma pesquisa objetiva, que induzisse a produzir
mos variedades, espécimens de plantas, compatíveis com 
aquele meio, que temos naquela região. E lembrava-me, 
àquela altura, conversando com meu menino, que hoje 
mora em Fortaleza, da tristeza que eu verifico no Brasil, 
quando o nosso homem comum, o homem brasileiro. vai 
comprar uma ação de uma empresa, a primeria coisa que 
ele olha é o lucro. Qual é o resultado de balanço? Quais 
são os filhotes que aquela empresa estâ distribuindo? E a 
gente constata que, nos Estados Unidos da América do 
Norte, o americano sagaz, que pensa no amanhã, o in
vestidor americano olha quanto aquela empresa estã 
aplicando em pesquisã, para verificar a solidez e as pers
pectivas futuras quanto ao destino daquele empreendi
mento. Entretanto, nós que gostamos tanto de copiar, 
tanto de modismos, por que, meu Deus nós não traze
mos um pouco do que existe de bom, lã fora? Mas não, 
temos que trazer para cá exatame!lte aquilo que os ou
tros povos têm de negativo; é o que tem-se prestado 
como modelo de comportamento para nós brasileiros. 
Vê pois, V. Ex• que o Nordeste, recebendo- e eu já te-
nho insistido nesse <ispecto, aqui- recebendo esse apoio 
ocasional, emergencial, como tem recebido, em verdade, 
e a bem da grande e única verdade, do cidadão do N ar
deste, mais do que uma parcela do muito que ele manda 
para cã, para o Centro-Sul do Brasil, não figura nas es
tatísticas económicas, que é o homem qualificado, ou se
ja, ê aquilo que o Nordeste tem de melhor, e que no exa
to instante em que esse melhor do Nordeste vai seincor· 
porar à estatística de produção, quer dizer, depois de o 
homem pronto, acabado para produzir, o homem mais 
ambicioso, o homem mais arrojado, o homem capz: de 
enfrentar o descOnhecido para empreender, esse homem 
vem para o Centro-Sul. De sorte que, realmente, acho 
que já é hora de haver uma tomada de consciência nacio
nal, especialmente nós que hoje habitamos uma região 
mais bem privilegiada, mais bem aquionhada. Mesmo 
nós, em Goiás, que ficamos como que esquecidos, século 
e meio, do restante do Brasil. Mas, com a presença 
abençoada de Brasília, Goiás vem dando passos de sete 
léguas, quase como que recuperando o tempo perdido. 
Mas a verdade é esta: se não houver uma dísposição, 
uma tomada de consciência, de se dar solução para o 
maior problema brasileiro, que ê o problema do Nordes~ 
te, de maneira efetiva, com essa disposição de concentrar 
recursos para compensar o Nordeste, e não esse circulo 
vicioso, ·que não progride porque tem o problema da se
ca; não desenvolve suas atividades económicas quando 
tem chuva porque falta-lhe o melhor de empreender e de 
força d~ trabalho, por.que jã se deslocou para cà; e vamos 
levando, há séculos, como realmente nós temos notícias 
que a situação perdura lá, vamos como que tratando de 
um cardíaco com óleo canforado. V. Ex' me desculpe eu 
ter estendido tanto, mas realmente o assunto ê momen
toso, é urgente, e eu não gostaria de ter deixado passar a 
oportunidade de registrar os meus aplausos à oportuni
dade e ao bom senso do seu equilibrado discurso. 

O SR. ALMIR PINTO - Nobre Senador Benedito 
Ferreira, fíq uei bem atento ao primoroso aparte de V. 
Ex•; e senti-que V. Ex• se sente desolado, não só V. Ex', a 
nossa geração enfim, por não poder assistir grandes em~ 
Púendimentos que o País estaria a exigir. Na verdade, 
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digo a V, Ex~: o País, eridividado como está, com o alto 
comprometimento externo, já nos daríamos, creio, por 
satisfeitos, si:- víSs-emos- ltaípu terminada, Tucuruí tam
bêm, a Ferrovia do Aço dando menos prejuízo, assim 
como a estrada de ferro que vai de Carajas' a Itaqui. Isso 
feito, acredito que o País retiraria de suas despesas gran
des gastos, e passaria então a produzir, divisas Q.ue irão 
minimizando os nossos ~ompromissos externos. 

Quanto ao meu Estado, na verdade, é um Estado 
pobre; falta-lhe exatamente aquilo que V. Ext sentiu, a 
pesquisa, a anãlise, uma educação mais api'ofU.riaãda, 
prinCipalmente naquilo que V. Ex' observou, o seu arte
sanato; é na verdade um trabalho da inteligência do ho
mem nordestino, que nasceu com aquela vocação, e vai 
produzindo aquefe artesanato ã sua maneira, como Deus 
lhe proporcionou a iniciativa. 

Mas, como eu disse, nobre Senador Benedito Ferreira, 
o Nordeste ficaria irlulto saUsfeitO Se-O Presidente daRe
pública atual, com o seu mandato prestes a terminar, e o 
que venha a: sucedê-lo, olhe para aquela região porque 
passados cinco ãrioS de estiagem, de fome e de sede, ago
ra as chuvas caíram neste 1984. E o perigo ri1a1of: parece 
que tudo estã esquecido, e que nada aconteceu. Isso é 
ruim! Acredito que haverá um sentim-ento humano mui
to grande dos homens públicos deste País, para que não 
permitam mais _que ci Nordeste passe por aquela exe-
cração. Não é possível que aquilo que tanto o deprimiu, 
se repita, novamente, porqUejâ vein desde 1559, quando 
aconteceu a primeira seca no Nordeste; ou seja, 59 anos 
depois do descobrimento do Brasil. Não é possível que 
com quatro sêculos, estando hoje mais do que claro o 
problema da irrigação, não sendo mais portanto, coisa 
que se precise descobrir como salvar o _N_Qideste, não ê 
possível que os governos porvindouros não olhem para a 
real situação da região com 33 milhões de habitantes, 
que deseja ardentemente prosperar, e trabalhar por este 
imenso País, dando-lhe meios para conseguir melhorar a 
sua situação econômica, como um todo. 

O Sr. José Lins- Pennite V. Ex• um aparte? 

O SR. ALMIR PINTO- Concedo o aparte a V. Ex~. 
eminente Senador José Lins. 

O Sr. José Lins- Nobre Senador Al~i~ Pinto, eu não 
acredito em soluções meramente altru-LsÚcas ou altruís
tas, porque toda solução permanente, de caráter objeti
vo, tem que ter um embasamento econômico. 

O SR. ALMIR PINTO - Perfeito. 

O Sr. José Lins- Nenhum povo do mundo tem a me
nor condição de fazer mais, de aplicar mais que produzL 
Então, acho que o Governo não deve olhar o Nordeste 
apenas como um problema social. Nós não precisamos 
que o Governo invíSta no irhpro-dut1v0. 

O SR. ALMIR PINTO -Como praticamente o fez. 

O Sr. José Lins- Sabe V. Ex~. eu conheço a legis
lação da Itália, da Espanha, da França, de Israel, da 
Austrália, todos países com problemas de __ áreas secas e 
populosos, e não há nenhum deles que não subvencione 
ou que não aplique, a fundo perdido, na recuperação da 
potencialidade do solo da sua pátria. Se aplicarmos re
cursos no NoLdeste, nós seremos-· pagos - não há 
problema nenhum dessa natureza. Aliás, uma das justifi
cativas, das ale_gativas que sempre dão para não irrigar o 
Nordeste é que a irrigação é cara._ Irrigação não é cara! 
Qualquer investimento írnprodutivo é caro! Uma fábrica 
de automóveis é cara? Ninguém pergUnta se esses investi
mentos requerem maior ou menor volume de dinheiro. O 
que se pergunta é se esse investimento ê rentãvei, se ele 
dã resultado, se traz beneficias econômicos e ·sociais, os 
dois juntos. V. Ex~ sabe_muito bem que quaJquer dinhei
ro aplicado em irrigaÇão no Nordeste ê sob~amente pa
go, até em termos de retorno indireto pelps impostos, çm 
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poucos anos. Podemos ter o Nordeste, aonde sobra luz e 
energia solar, três safras por ano. E cada safra, para que 
V. Ex• tenha um termo de comparaçãO," se plantarmos 
arroz, teremos seis a sete quilos por mil/hectares, por sa
fra. Então, ainda que o Rio Grande do_ Sul produzisse 
seis mil quilos por hectare, em média, por ano, o Nordes
te poderia produzir quinze toneladas de arroz por hecta
re/ano. 

Vê V. Ex• que a capacidade de pagamento desses in
vestimentos é tremenda. O Governo não pOde nunca ale
gar que irrigação é cara. 

Alguns até alegam que determinadas obras requerem 
muito dinheiro. Ainda agora, V. Ex~ se referiU a-o pro-· 
grama da transposição de águas do São Francisco e oco
locou muito bt::m. Mas eu nunca ví, nobre Senador, nin
guém do Nordeste reclamar pela aplicação de dinheiro 
da União na nossa Região. Então, acho que os objetivos 
são outros: uns_ desconh~_çem o problef"!la, e outros pen
sam até na questão da desapropriação de algumas áreas, 
quando isso não tem o menor fundamento e nem traz 
qualquer problema para a região. se o-Governo aprovei
tar toda a água do Nordest~_para irrigar o solo, ele não 
precisa desapropriar mais do que 4% ou 5% de toda a 
área regional, o resto é irrig'ação nas propriedades rurais. 
Então, não há nenhum impedimento e eu concordo_com 
V. Ex•: o que é preciso é que urgentemente o Governo, 
através de um plano efetivo, baseado em decisão política 
e legal, porque só acredita agora em coisa que vetiha com 
embasamento_ impositivo, por lei, cuide de verificar 
como deve conduzir o problema da rendenção do _Nor
deste_brasileiro para que_ não viva, não passe, não conti
nue a levar esmolas para salvar vidãs, porque quando O 
Governo faz isso há também os que alegam ... 

O SR. ALMIR PINTO - Isso seria a parte social. 

O Sr. José Lins - O que esse dinheiro deixou na re
gião? 

O SR. ALMIR PINTO - Nada. 

O Sr. José Lins- Nada, mas deixou vidas que são im
portantes. O que é preciso é que deixe vidas, mas em con
dições de subsistir e de_ produzir para esta Nação, pelo 
resto do tempo. 

O SR. ALMIR PINTO -Agradeço, Sr. Presidente, e 
jâ vejo o sinal vermelho impedindo que eu vá à frente. 
Sou muito obediente ao Regimento da CaSa;- mas apenas 
para terminar este meu modesto pronunciamento, queria 
que o Governo Federal, as autoridades federais-gUãrdas
sem consigo, como eu guardei, este último aparte do Se
nador José Lins, Vice-Líder do PDS nesta Casa. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! 
Palmas.) 

CONGRESSO NACIONAL 

COMISSÃO MISTA DE ORÇAMENTO 

l• Reunião, (Instalação) realizada 
em 14 de junho de 1984 

Ãs dezesseis horas e trinta minutos do dia quatorze de 
junho de mil novecentos e oitenta e quatro, na sala de 
reuniões da Comissão de Finanças ilo Senado Federal, 
na Ala Senador Nilo Coelho, presentes os Srs. Senadores 
Jutahy Magalhães, HelvLdio Nunes, Octávio Cardoso, 
José Lins, Virgílio Távora, Saldanhã Derzi, Alberto Sil
va, Passos Porto, Jorge Kalume, Hélio Gueiros e os Srs. 
Deputados Antônio Gomes, Augusto Treln, João Alves~ 
Josué de Souza, Nilson Gibson, Osvaldo Melo, Edison 
Lobão, Darcílio Ayres, Jairo Magalhães, José CarlOs 
Fagundes, Jutahy Júnior, Álvaro Gaudêncio, Wilson 
Falcão, Alencar Furtado, Genésio de Barros, João Her-
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culino, Moys_é_s Pimental, Randolf~_ Bittencourt, Chagas 
Vasconcelos, Eduardo Matarazzo SuplicY, Celso Carva
lho, -Wildy Vianna, Vicente Guabiroba e Nyder Barbosa, 
reúne-se a Comissão Mista de Orçamento. 

Verificada .a existência de número regimental, o Sr. 
Deputado Antônio Gomes, na forma regimental, assume 
a presidência e declara abertos os trabalhos da Comissão 
e comunica que irá proceder à eleição para Presidente e 
Vice-Presidente. Distribuídas as cêdulas, é feita a apu
ração dos votos pelos escrutinadores, Senador Alberto 

- Silva e o DePutado Nilson Gibson. Verifica-se o seguinte 
resultado: 

Pãra Presidente: 
-Deputado João Alves ........ " •.... 34 votos 
Para Vlce-Presidente: 
- S:enador Saldanha Derzi .... , . 34 :votos 
São declarados eleitos Presidente e Vice-Presidente, 

respectivamente, o Sr. Deputado João Alves e o Sr. Se
nador S~ldanha Derzi. 

Assumindo a presidência, o Deputado João Alves 
agradece, sensibilizado, a honra com que o distinguiram 
os seus ilus~s pares, prometendo não poupar esforços 
para O bom andamento desta importante Comissão. 

Prosseguindo, o Sr. Presidente agradece, também, ao 
Sr. Senador Saldanha Derzi, pela sua atuação na presi· 
déncia que ora lhe transfere, na qual S. Ex• procedeu de 
maneira irretocâvel, não apenas em relação aos traba
lhos da ComiSsão, mas também na distribuição de recur
sos, no que se refere às cotas de Subvenções Sociais, aos 
Senhores Senadores e Deputados, feita de tal forma, que 
nenhum deles reclamou da falta de critério nessa distri
buição. 

Dando -cõili:inuidade aos trabalhos, o Sr. Presideilte 
submete à deliberação da Comissão as Normas e l_n_s
truções que nortearã-o os trabalhos da Comissão Mista 
de Orçamento durante o corrente_ ano. Na oportunidade, 
Sua Excelência esclarece que são as mesmas adotadas em 
t9s3. Por-unâ.ri.imidade, são as mesmas aprova-ctas, indo 
à publicação em anexo à preseme ata. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, la· 
vrando eu, Carlos Guilherme Fonseca, Assistente da Co
missão, a presente Ata que., lida e aprovada, será assina
da pelo Senhor Presidente. 

A Comissão Mista de Orçamento, tendo_ em vista o 
disposto no art. 95 da Resolução n'~ 1, de t 970, do Con
gresso Nacional resolve baixar as seguintes normas: 

Art. I'~ A tramitação, na Comissão Mista, do Proje
to_de Orçamento é regulada pelas Normas abaixo estabe-
lecidas. ~ -

Art. 2.,.-- Recebido pela Comissão o Projeto, o Presi
dente, na forma do art. 91 da Resolução n? 1/70 (CN), o 
distribuirá entre Relatores por ele escolhidos, obedeci
dos os seguintes princípios: 

I -O projetd serã desdobrado em Anexo, Úrgão 
ou Parte do Órgão, sendo a distribuição fci.ta equitativa
mente entre Senadores e Deputados. 
II-O Anexo, Órgão ou Parte, relatado por Deputa

do, num ano, o serã, pó r Senador, no outro e Viá-Versa. 
Art. 3? O Presidente poderá designar dois membros 

da Comissão, respectivamente, do Senadq_e da Câmªra, 
para coordenação dos Relatórios referentes a Anexo, 
Órgãos ou Partes deferidas a cada uma das Cas~s .. ~ 

Art. 4<:> Os trabalhos da Comissão $6 podem ser 
abertos com a presença de, no mínimo, 20 membros. 

Das emendas 

Art. 5'~ As serão recebidas pela Comissão, dentro de 
20 dias a contar da distribuição dos avylsos, e, ao_ fim 
deste prazo, despachadas pelo Presidente. 

Parágrafo único. Do despacho que inadmitir emen
da, poderá haver recurso do autor, para a Comissão, 
dentro de 24 horas. 
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Art. 69 Findo o prazo previsto no art~59, o Presiden~ 
te da Comissão providenciará a Publicação das emendas 
admitidas devidamente ordenadas e numeradas seqUen
cialmente. 

§ li' Não serão publicadas as justificativas das emen
das, devendo, entretanto, serem presentes ao Relator 
como subsídio. 

§ 2~' As emendas não admitídas seirãO Oportunamen
te publicadas em avulso especial. 

§ J9 As emendas serão numeradas segundo a ordem 
dos Anexos, dos Órgãos e da classificação orçamentária 
adotada no projeto e sempre que necessário, por ordem 
alfabêtica do Estado do autor e por seu nome Parlamen-
tar. 

Art 79 As emendas serão obrigatoriamente datilo
grafadas em formulários próprios, distribuídos pela Co
missão e devidamente classificadas e assinadas em todas 
as vias. 

Parágrafo único - As emendas deverão estar rigoro
samente classificadaS -pOf prOjeto ou por atividade, se
gundo o esquema adotado no projeto. 

Art. 8~' NãO será aceita pelo Presidente da Comissão 
emenda que: 

I- Contrarie o disposto no art. 65, § 19 da Consti
tuição Federal, verbis: "Não será objeto de deliberação a 
emenda de que decorra aumento de despesa global ou de 
cada órgão, fundo, projeto ou programa, ou que vise a 
modificar-lhe o montante, a natureza ou o objeto". 

II:-- Contrarie o dísposto no art. 33 da Lei n9 4.320, 
de 17 de março de 1964, verbfs: "Não se admitirão emen
das ao Projeto de Lei de Orçamento que visem a: 

a) altera~ a dotação solicitada para despesa de cus
teio, salvo quando provada, nesse ponto, a inexatidào da 
proposta; 

b) conceder dotação para o início de obra cujo proje
to não esteja aprovaôo pelos órgãos competentes; 

c) conceder dotação para instalação ou funcionamen
to de serviço que não esteja anteriormente criadO; 

d) conceder dotação superior aos quantitativos pre
viamente fixados em resolução do Poder Legislativo 
para concessão de auxílios e subvenções." 

III -Seja constituída de várias partes que-devam ser 
redigidas em emendas distintas. 
IV- Contrarie o disposto nestas Normas. 
Art. 99 As emendas se referirão sempre a um projeto 

ou a uma atividade. 
§ 111 Cada emenda só conterá um item, assunto ou 

localidade relativa a apenas um projeto ou a uma ativi~ 
da de. 

§ 2~> Quando se tratar de emenda de interligação de 
localidade ou que façam referência a um trecho, só serão 
mencionadas, alêm do projeto ou atividade, as localida
des onde se inicie e termine a interligação ou o trecho. 

§ 311 Quando se tratar de emenda à prorrogação de 
urna Entidade Supervisionada, ela deverá sempre se refe~ 
rir ao projeto ou à atividade classificada no Anexo III da 
Proposta Orçamentária- Programação a cargo das En
tidades Supervisionadas (Á Conta de Recursos do Te
souro). 

Art. 10. Nas dotações globais, sujeitas a regime de 
quotas, os Relatores apresentarão emendas substi~utivas 
que reúnam as relaç-ões apresentadas pelos Congressis

tas. 

Art. 11. Não poderão figurar nos Boletins de S!-!b· 
venções Sociais as entidades que não estejam devidamen
te registradas no Conselho Nacional de Serviço Social, -
ou averbadas, no caso das mantidas, exceto as do Poder 
Público. 

Art. 12. Somente poderão ser vinculadas desti-
nações para: 
I- Bolsas de Estudos; 
II - Assistência Social; 
III--Assistência Educacional ou Cultural. 
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§ l~> As dotações destinadas às entidades educacio
nais deverão ser preferencialmente destinadas a Bolsas 
de Estudos. 

§ 2'? . As dotações destinadas às Prefeituras Munici
pais deverão ser obrigatoriamente vinculadas. 

§ ]9 Só serão atribuídas cotas de subvenções sociais 
a Parlamentares no exercício -pleno do mandatO. 

§ 49 O acesso -às informaçõeS -sobre Subvenções So
ciais distribuídas pelos Parlamentares só será permitido 
ao próprio autor da destinação, ou mediante sua autori
zação expressa. 

Art. 13. A Presidência deliberará sobre: 
a) Prazo para entrega dos boletins de Subvenções 

emendas; -
b) Fixação da cota de Subvenções Sociais dos parla

mentares; 
c) Fixação de quantitativos mínimos das Subvenções 

Sociais; e 
d) Fixação de cotas para entidades do DF. 
Parágrafo único. A Presidênciaremanejará, no todo 

ou em parte, as cotas de parlamentares que-não atende
rem QS prazos e valores estabelecidos de acordo com o 
disposto nos incisos deste artigo. 

Art. 14. A Presidência, na distribuição dos rela
tórios, Poderá avocar total ou parte do Projeto. 

Art. 15. O Relator apresentará seu parecer por es
crito, atê 24 horas antes da hora marcada para a reunião 
da Comissão destinada a aprecíá-lo. 

§ (I' A não observância dõ prazo de que trata este ar
tigo importará na designação de um Relator Substituto, 
que, dentro de 3 (três) dias, apresentará o parecer. 

Art. 2~> O parecer do Relator deverá estar à dispo-
sição dos membros, antes da Comissão apreciá-lo. 

Ai~, 16. O parecer do Relator constará de: 
a) Relatório expositivo da matéria em exame; 
b) voto conclusivo sobre a conveniêncía _de apro

vação ou rejeição total ou parcial, das proposições, sob 
exame, ou sobre a necessidade de se lhes dar Substituti
vo. 

Parágrafo Único. As emendas que tiverem o mesmo 
ohjetivo serão reunidads em ordem numérica e terão um 
só parecer. 

Art. 17. As emendas serão submetidas à discussão e 
votação em bloco, collforme tenham: parecer favorável; 
favorável parcialmente; favorável nos termos de Substi
tutivos; e finalmente, as de parecer contrário. 

Da Olscussio e Votação 

ArL 18. Lido o_ __ parecer do Relator, iniciar-se-á a 
discussão da matéria, obedecidos os seguintes princípios: 

I -Nenhum dos membros da Comissão poderá fa
lar mais de cinco minutos, prorrogáveis por mais de cin
co, sobre as emendas, salvo o Relator, que falará por úl
timo, podendo fazê-lo pelo dobro do prazo; 

H -O autor da emenda, se não for membro da Co~ 
missão, poderá falar pelo prazo improrrogável de cinco 
minutos; 

IU -Não serão admitidos ap!lrtes em qualquer 
fase da discussão. · 

Art. 19. Não se concederá vísta de parecer, projeto 
ou emenda. 

Art. 20. A critério do Presidente da Comissão, fal· 
ta_ndQ três dias o_u menos para o término do prazo de 

-apresentação do parecer, o projeto e as emendas poderiO 
ser apreciadas pela Comissão, sem discussão ou encamiw 
nhamento. 

Aít. 21. Encerrada a discussão, passar~se-á à vo
tação. 

Art. 22. As deliberações da Comissão Mista iniciar
se-ão pelos representantes da Câmara dos Deputados, 
sendo que o voto contrário da maioria dos representan
tes de uma das Casas importará na rejeição da matéria. 
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Parágrafo Único. O Presidente terá somente o voto 
de desempate. 

Art. 23. As emendas poderão ser destacadas para 
discussão e vOtação em separado, na Comissão. -

§ J9 O destaque só poderá ser requerido com apoia
menta de, pelo menos, 1/3 dos representantes da Câma
ra dos Deputados ou do Senado Federal, na Comissão 
Mista. 

§ 2'1 Somente poderão falar sobre os destaques, e 
pelo prazo de cinco minutos improrrogáveís, o autor do 
destaque e o Relator da matéria. 

Art. 24. Os pedidos de verificação, durante a vo
tação na ComissãO, somente poderão ser feitOs com o 
apÕiamento- de l/3 dos representantes do Senado Fede
ral, na Comissõa Mista. 

Art. 25. Os pareceres da Comissão sobre o projeto 
deverão estar definitivamente votados até 20 dias após o 
encerramento do prazo para a apresentação das emen
das. 

Art. 26. Rejeitado o parecer do Relator, o Presidente 
da Comissão designará um novo Relator para redigir o 
vencido. 

Da Particlpacio das Comissões Permanentes 

ArL 27. A participação das Comissões Permanen~ 
tes, no estudo da matéria orçamentária, obedecerá as 
normas estabelecidas no art. 90 do Regimento Comum 
(Res. 2/73 - CN). 

Parágrafo ónicO._ A Comissão Permanente que apre
sentar parecer sobre o Projeto de Lei Orçamentária ou 
parte dele, deverá encaminhá-lo à Presidência da Comis
são, dentro do prazo fixado no caput do art. 94 do Regi
mento Comum. 

Da Redação Final 

Art. 28. A Comissão terá 10 dias para a redação fi
nal do projeto, que: nesta ocasião, será tratado como um 
todo. 

Disposições GeraJs 

Art. 29. Os atos da Comissão Mista e de seu Presi
dente serão publicados no Diário do Congresso Nacio~ 
nal, Seç-ões I e H. 

Art. 30. As reuniões da Comissão Mista realizar-se- -
ão preferenciamente no Senado Federal. 

Art. 31. A Presidência da Comissão Mista designará 
um Assessor Geral, pertencente ao Quadro de Funcio
nários de uma das Casas do Congresso Nacional, um sis
tema de rodízio, para a direção dos trabalhos adminis
trativos e um Coordenador-Geral da Assessoria da Co
missão na outra CaSa. A Presidência designará, tambêm, 
funcionários para secretariar a Comissão. 

Art. 32. A comissão será assessorada por funcio
nários da Assessoria de Orçamento e Fiscalização Finan
ceira da Câmara dos Deputados e da Subsecretaria de 
Orçamento da Assessoria do Senado Federal e secreta
riada por funcionários da Subsecretaria de Comissões do 
Senado Federal, nos termos do art. 145 do Regimento 
Comum. 

Art. 33. A Assessoria-Geral será subdividida em 
duas Assessorias; uma no Senado Federal e outra locali
zada na Câmara dos Deputados. 

Art. 34~ A Assessoria-Geral comunicará à Secreta
ría da Comissão, com o prazo mínimo de 24 (vinte e qua
tro) horas as matérias em condições de serem apreciadas. 

Art. 35. As presentes Normas terão aplicação, no 
que couber, nos Orçamentos Plurianuais de Investimen
tos. 

Art. 36. Os casos omissos nas presentes Normas 
Instruções serão decididos pelo Presidente da Comissão 
Mista de Orçamento. 
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Art. 37. As presentes Normas vigoram atê que a Co
missão Mista de Orçamento resolva alterá-las ou revogá
las, por decisão de sua maioria. 

Congresso Nacional, 14 de junho de 1984.- Deputaw 
do Joio Alves, Presidellte. 

PORTARIA N• 01/84-CMO 

Na qualidade de Presidente da Comissão Mista de 
Orçamento e nos termos do § 29 do artigo 10, do Regi
mento Comum, designo o funcionário Luiz Vasconcelos, 
Chefe da Assessoria de Orçamento e Fiscal~a,çã9_Finan
ceira da Câmara dos Deputados, para Assessor Geral da 
Comissão, na apreciaçãO d_o Orçamento da União para o 
exercício finanCeiro de 1985. 

Congresso Nacional, 14 de junho de 1984.- Deputa
do Joio Alves, Presidente. 

PORTARIA N• 02/84-CMO 

Na qualidade de Presidente da ComissãO Mista de 
Orçamento e nos termos do § 29 do artigo 10, do Regi
mento Comum, designo o funcionário José Pinto Car
neiro Lacerda, Diretor da Subsecretaria de Orçamento 
da Assessoria do Senado Federal, para Coordenador da 
Comissão no Senado Federal, na apreciação do Orça
mento da União para o exercício financeirO de 1985. 

Congresso Nacional, 14 de junho de 1984.- Deputa
do João Alves, Presidente. 

PORTARIA N' 03/84-CMO 

Na qualidade de Presidente da Comissão Mista de 
Orçamento e nos termos do § 29 do artigo 10, do Regi
mento Comum, designo, para secretariar a ComiSsão, os 
seguintes funcionários da Subsecretaria de Comissões do 
Senado Federal: 

Assistentes: .. Daniel Reis de Souza _e Cados Guilherme 
Fonseca; e, 

Auxiliares: Luiz Fernando Lapagesse, Francisco Gui
lherme T. Ribeiro e Sérgio da Fonseca Braga. 

Congresso Nacional, 14 de junho de 1984.- Deputa
do João Alves, Presidente. 

ATA DAS COMISSÕES 

COMISSÃO DE ECONOMIA 
13• Rf;!união, realizada 
em 16 de maio de 1984 

Às dez horas do dia dezesseis de maio de mil noven
centos e oitenta e quatro, na sala de reuniões da Comis
são, Ala Senador Nilo Coelho, presentes os Srs. Senado
res Roberto Campos, Presidente, Jorge Kalume, Severo 
Gomes, Benedito Ferreira, José Fragelli, Jutahy Maga
lhães e os Srs. Deputados Augusto Franco e Hélio Dan
tas, reúne-se a Comissão de Economlã:-O"Sr. Presidente 
declara abertos os trabalhos, afirmando ter a honra de 
receber nesta Comissão, o Exm9 Sr. Ministro da Indús
tria e do Comércio, João Camilo Penna, assim como o 
Sr. Euclides Quã.ndt de Oliveira, Presidente da Asso
ciação Brasileira de Telecomunicação, que com ·suaS pre
senças abrilhantam este ciclo de palestras sobre a política 
nacional de Informática. Fazendo uso da palavra o Sr. 
Minístro Camilo Penna desenvolve seu pronunciamento, 
recebendo interpelações dos Srs. Senadores Severo Go
mes, Benedito Ferreira e Roberto Campos, que na opor
tunidade solicita ao Sr. Senador José Fragelli que ocupe 
a presidência dos trabalhos. Reassumindo a dii-eção dos 
trabalhos, o Sr. Senador Roberto Campos coriVida o Sr. 
Euclides Quandt de Oliveira a tomar lugar à Mesa, a fim 
de proferir sua palestra. Recebe, ao término, interpe
lações do Sr. Senador Benedito Fetreira, Para concluir, o 
Sr. Presidente agradece a presença dos ilustres conferen
cistas e determina, ainda, que as notas taquigrãficas, tão 
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logo traduzidas, sejam anexadas à presente Ata. Nada 
mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, 
Francisco Guilherme Thees Ribeiro, Assistente da Co
missão, a presente Ata, que lída e aprovada, será assina
da pelo Sr. Presidente, 

ANEXO À ATA DA /3' REUNIÀO DA _CO
MISSÃO DE ECONOMIA. REAUZADA EM 16 
DE MAIO DE I984, QUE SE PUBUCA COM A 
DEVIDA AUTORIZAÇÃO DO SR. PRESIDEN
TE. 

INTEGRA DO APANHAMENTO TAQUI
GRÃF/CO - PRESIDENTE: SENADOR RO
BERTO CAMPOS 

VICE-PRESIDENTE: SENADOR SEVERO 
GOMES 

_ COMISSÃO DE ECONOMIA 
DEPOENTE: MINISTRO JOÃO CAMILO 

PENNA 
EUCLIDES QUANDT DE OLIVEIRA 
REUNIÃO EM /6 DE MAIO DE 1984 
ÀS /0 HORAS E 25 MINUTOS. 

O SR. PRESIDENTE (Roberto Campos) - Srs. Se
nadores, Srs. Deputados, minhas Senhoras e meus Se
nhores: 

Tenho a honra de receber na Comissão de Economia o 
prezado amigo e ilustre cidadão, Ministro João_ Camilo 
Penna, cuja cultura, não só econômiCa -mas literária e fi
losófica, é bem conhecida. 

É extremamente pertinente a vinda a esta Comissão do 
Ministro da Indústria e Comércio pela fundamental ra
zão de que o Decreto-lei n9 200, que reestruturou a Ad
ministrãção brasileira indica, no art. 39, que competem 
ao Ministério da Indústria e do Comércio, segundo o 
item I,- .!•o desenvolvimento industrial e comercial", e, 
segundo o item VI "a pesquisa e a experimentação tecno
lógica." 
- As responsabilidades fundamentais, portanto, de pro
mOção do desenvolvimento industrial e tecnológico ca
bem especificamente, por estatuto legal não revogado, 
ao Ministério da Indústria e do Comércio. 

Tem a palavra o Ministro Camilo Penna. 

O SR. CAMILO PENNA- Sr. Presidente Roberto 
Campos, Srs. Senadores, meus Srs.: 

O Simpósio de Informática aqui realiZado em junho 
de 1983 e este Seminário promovido pelo Senador Ro
berto Campos, na Comissão de Economia e cuja grande 
importância já pode ser aferida, dão a medida da ampli
tude da abertura política conduzida pelo Presidente João 
Figueiredo na vida brasileira, valorizam o pluralismo e o 
entre-choque das idéias e demonstram o vigor e o espfri~ 
to contemporâneo com os tempos novos desta Câmara 
Alta. 

As palestras e os debates aqui ocorridos, em junho de 
83 e agora, cobriram diversos temas e pontos de vista. 
Verificou-se alto nível de competência e de brasilidade. 

Colocações divergentes, muitas vezes, demonstrando a 
vitalidade e o pluralismo de uma sociedade que desabro
cha moderna, e revelando ·níveis de informação diferen
tes, ora sob enfoques setoriais ou regionais, ora sob enfo
ques mercantis, ora com visão estratégic~ global de km
go prazo, ora sob visão tãtica de curto prazo. Sempre, 
entretanto, pensando brasileiramente. 

Quase--tudo já foi aqui dito ou proposto; evitarei repe
tições, mas terei de fazê-las várias vezes para reforçar a 
proposição ou pensamento em questão. E acredito ter 
algo de novo ou de importante a dizer. 

Seja pela vida, vivida e sofrida no meio industrial bra
sileiro, em experiência de empresa privada, de empresas 
mistas e de Governo Estadual e Federal, ()uscando en~ 
tender a alma do empresário, com suãS motivaç-ões que 
criam~lhe atributos específicos, e buscando entender o 
papel do governo em uma sociedade que se ·propõe neo-
capitalista- de homens livres. -- -~-
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Seja pela e~periência e responsabilidade decorrentes 
de minha função há 5 anos como Ministro da Indústria e 
do Comércio e como membro do Conselho de Segllrãilça 
Nacional, onde vivo a busca do entendimento do con
junto dos problemas brasileiros, a fim de influir no ade
quadç en~relaçamento dos setores e regiões do País entre 
si e no entrelaçamento do País com o Mundo. 

Meus Senhores, 
As diretrizes do Governo, estabelecídas pelo Presiden

te João Figueiredo, no início do seu Governo e vãlidas 
até hoje, inclúíram: 

••- As reformas políticas completar-se-ão com as mo
dificações necessárias a estimular a liberdade de iniciati
va das empresas e indivíduos;" 
•·~sem desconhecer a importância dos recursos ex

ternos para o desenvolvimento brasileiro, este deverã 
financiar-se, basicamente, pela acumulação interna de 
poupanças;~' 

.. _ConseqUência ilatural da abertura política é a di
minuição do coeficiente de tutela do Estado sobre aso
ciedade, e sobre a vida econômica. O governo federal to
mará medidas tendentes a: 

(i) Simplificar os mecanismos de incentivo ao setOr 
privado; desburocratizar seus trâmites; deixar maior am
plitude ao jogo das forças de mercado. 

(ii) Limitar a intervenção no domínio econômico, pre
vista na Constituição, ao estritamente indispensável a 
corrigir as imperfeições do mercado e a atender às exi
gências da Segurança Nacional;" 

"-A máquina do Estado deverá ser modernizada, 
simplificando-se os pr9cedimentos administrativos. A 
desburocratização das atividades estatais deve ser procu
rada por todos os meios." 

"-A administração federai funcionará de maneira 
descentralizada. A ação ministerial caracterizar-se-á pela 
autonomia - dentro das diretrizes e prioridades presi
denciaiS- - e pela cooperação intersetorial." 

••- A eficiência da máquina administrativa é incom-
- patível com atribuições superpostas, indefinidas ou con

correntes. A compatibilização dos planos setoriais, sob a 
autoridade do PreSidente, desqualifica os conflitos jUris
dicionais" Ou pro!framáticos. Como episódios burocráti
cos menores, esses incidentes são inaceitáveis, diante da 
dimensão da tarefa_ a executar." 

Às direú1zes -estabelecidas para o MIC incluíram: 
"-As grandes linhas de atuação do MIC manterão 

coerência com as diretrizes gerais de Governo estabeleci
das." 

~~.:..:-sao funções do MIC: 
a) formulação e execução da política de desenvolvi

mento industrial e de comércio interno; 
b) formulação e execução das políticas relativas à tec

nologia, prioridade industrial, normalização, padroni
zação e controle de qualidade." 

Por sua vez, a Política Nacional de Informática esta
belece: da política de informática, 

··-O objetivo é a capacitação tecnológica do País no 
setor, para o melhor atendimento dos programas priori
tários do desenvolvimento econômico e social e o forta
lecimento do Poder N~cional. 

E, finalmente, como orientação básica da política de 
informática diz o Presidente: 

••- O estímulo e a participação governamental se da-
rão por medidas visando: 

-coordenar atuaçào dos órgãos ... 
...;... conjugar esforços ... 
-incentivar iniciativas ... 
-estudar, ativar e coordenar mecanismos de controle 

e acompanhamento ... " 
Dentro destas orientações presidenciais, o MIC vem 

agindo, acompanhando e estudando os desdobramentos 
relati_vos à Informática no Brasil. 

Convidado pela SEI, pronunciei- :Palestras em julho de 
1983, no I Congresso Nacional de Automação Industrial 
e, em outubro de 83, no XVI Congresso Nacional de ln-
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formática. Pela sua importância e pelo seu fato histórico, 
entrego ã Mesa cópia destes dois pronunciamentos, onde 
eu firmava posições e estudava diversos temas: 

-Centralização versus descentralização 
-Papel do governo e da iniciativa privada 
- Reserva de mercado e tarifas aduaneiras 
-Associações com capital estrangeiro 
-Hardware e software 
- Geração de tecnologia 
-Interesses dos usuãrios 
-Atendimentos ao mercado interno e exportação. 

Estes mesmos importantes temas continuam em debate. 
Meus Senhores, 
Vivf no MIC uma forte experiência de um programa 

de desenvolvimento, questionado e amplamente debati
do, e que daí recebeu os necessãrios aperfeiçoamentos: o 
Programa Nacional do ÁlcooL Creio que este processo a 
que agora está sendo submetida a Política de Informáti
ca é importante fatõr Para o seu enriqueciinentÕ. 

A SEI tem promovido debates públicos, tem aceito 
questionamentos e tem organizado Grupos de Trabalho, 
interdisciplinares e inter-ministeriais. POr esta atitude 
dos homens e da instituição, acredito na receptividade a 
novas idéias- e formulações. 

Dentro desta convicção, eu venho, na linha já conheci
da de meus pronunciamentos de julho e de outubro 83, 
trazer uma contribuição crítica-que resulta da discussão 
no âmbito do MI C, e que pretende incorporar o que jul
go ser o pensamento de ampla maioria do setor indus
trial brasileiro. 

Anatisando as palestras e as gravações dos debates 
aqui efetuados, e ao examinar as repercussões, nota-se 
que o tema palpitante é a reserva de mercado. Mas a re
serva é um fato em si, ou é conseqUência de política -e ati
tudes instituídas? Embora reconhecendo a relevância da 
reserva, considero-a como tema subsidiário dos temas 
principais; que são, a meu--ver. o problema da centrali
zação ou descentralização da formulação da polítici de 
Informática e da sua execução, e o exame das priorida
des com a sua colocação temporal. 

Enfocarei os demais temas sob estes dois ângulos: 

CentraUzaçio e Tempo 

Cabe, inicialmente, bUscar- a p-ióPl-_i_ã -definição di! ln.:. 
formática que, sendo tratamento de informação_, tem 
fronteiras ainda cinzentas com diversas áreas de conheci
mento e atividade do homem. Fronteiras a definir piua · 
trabalharmos em paz. O Brasil não definiu tão bem suas 
fronteiras territoriais? Por sua vêZ; a Informática é Uina 
das novas fronteiras de aplicação do conhecimento. Tem 
assim muito de esperança, trabalho, audácia, aventura, 
especulação, deterrninação, sucessos, frustrações, f!ãCas~
sos ... As estratégias adot'adas deverão pois se:r flexíveis 
suficientemente para permitir o àvai1ço em campc;JS des
conhecidos, mas cautelosas suficientemente para aumen
tar os sucessos e reduzir as frustrações. 

Pela própria abrangência e co:inplexídade da informá
tica, creio adequada a colocação do Ministro Danilo 
Venturini, ao dizer nesta Comissão que a um órgão cen-
tral para Informática -deverá caber essencialmente a 
coordenação dos inúmeros agentes e instrumentos go
vernamentais e privados, através dos quais a política de 
formulação e supervisão vai se materializar. Proposição 
de maior importância. 

S. Ex• informa, ainda,, .. pela razão da sua multifinali
dade, considerar clara a intrínseca incompatibilidade das 
atividades de Informática 'com o esquema de condução 
apenas setorial." :Cabe-me lembrar, a propósito, que o 
Ministério da Indústria e do Comércio vem tratando de 
setores extremamente complexos, desenvolvendo dife
rentes segmentos da atividade humana. Não me parece 
;a.ssim e devo dizê-Ia em breve parênteses --' ,que o Mi
nistério da Indústria e do Comércio, com abrangência 
em toda a área industrial e comercial, seja um órgão se-
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torial. O MIC conduz ou participa diretamente de pro
gramas, inc_Iusive os tecnológicos, na área da indústria de 
transportes, telecomunicação, metalurgia, química, 
agroiodústria, energia, agricultura, exportação turismo, 
etc., além d~ uma a_mpla atividade do comércio. 

O Brasil atingiu a posição, digamos, de oitavo parque 
industrial do mundo, com as políticas e- estratégias des
centralizadas conduzidas pelo MIC nos seus 24 anos de 
existência e experiência. Poderiam criticar a política ado
tada que foi mais pragmática e lógica do que ideológica. 
Mas a verdade é que, como aliás afinal acontece no Bra
sil, o pensar brasileiram~nte supera abordagens lógicas 
ou ideológicas, e foi isto o que aconteceu com a pragmá-
tica política industrial brasiteira, vitoriosa. -

Meus Senhores, 
"Entendo, pela experiência cOlhida e pela dinâmica da 

evolução natural das coisas, que se aceitará, dentro da 
definiÇlío dada pelo Ministro Danilo Venturini, uma_ r~ 
visão das funções da SEI que, além de formular e super
viSionar, tendeu;-em certa fase, a executar e não apenas a 
coordenar as diversas funções governamentais no setor, 
superpondoMse e substituindo órgãos existentes, ora com 
duplicações de funções, ora com atritos e conseqUente 
redução de eficiência na-ação- dO governo e da empresa 
privada. 

Pelo próprio ciráter de multifioalidade e vitalidade da 
Informática, é necessária a descentralização da execução 
da política traçada pelo 6rg~ão ceiitral. O PROÃLCOOL, 
vitOrioso, utilizou um pequeno grupo de formulação e 
coordenação e descentralizou a sua execução, 
entregando~a aos empresários. Claro que a Informática é 
muito mais abrangente do que o PROÁLCOOL. Mais 
necessária, país, -ã sua descentraliZação. O MinistériO da 
Indústria e do Comércio e outros ministérioS, têm visto, 
antes da lei, func;ões superpostas, com desperdícios de 
utilização de instituições jâ existentes. 

Pela minha experiência de governo, creio firmemente 
que o desabrochar e a maturação da Informática, permi
tindo a utilização das diversas experiências e competên
cias, e buscando a vitalidade de uma sociedade jovem, 
exige a descentralização das atividades executivas, den
tro do mesmo argumento que não recomendaria a sua 
coordenação por um órgão setorial. 

De outro lado, quanto maior a centralização, tanto 
maior o- risco de identificações e superposições sobre os 
papêis do governo e da iniciativa privada, inibindO -e re
tardando o processo. A centralização levaria provavel
mente, ou à formação de grandes grupos privados sob a 
tutela governamental, ou à formação de empresários ine
ficientes. Ambos os casos podem levar à indesejável esta
tização. 

Qualquer compra de equipamento com componentes 
de informática por órgão ou ~mpresa deve hoje ser apro
vado pela_ SEI; qualquer importação de material de i~
formáticã ou de ]nsumos deve .se_r aprovada pela SEI, 
~es~<? __ que não __ destin~da à informática. Há, além ~a ~e
serVa, -Umã cerifiâfizaÇão qUe, no mínimo, retarda e pre
juáicit tádo o processo. Assim, há o poder de comando e 
con"trofe do todo, através da parte, e há exemplos inúme
rOSc de sérios problemas criados~ ~ necessârio maio! -des
centralização e liberação sobre estes pontos. 

Repito que o principal problema a ser agora equacio
nado é o da re-definição da formulação central da políti~ 
ca_ e da estratégia. Entendo sua constituição como neces
sariamente interministerial e inter-disciplinar, com re
presentantes da área privada dos produtores e usuários, 
e com descentralização da tática, dentro do governo e 
dentro da área privada. As execuções das diversas mediM 
das governamentais correlatas, deverão utilizar legis~ 
fações que atribuíram funções a órgãos jã existentes, 
confirmando-as e, se for o caso, atualizando-as. A área 
privada responderá pela produção. 
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A SEI já vem, através de diversos grupos de trabalho, 
mostrando sua úmdêricia neste rumo. E ntcessário, ago
ra, uma definição maior. 

Meus senhoreS, 
Considero angustiante, em relação à Informática, a 

busca de resposta para a seguinte pergunta: 

Temos tempo ou temos pressa? 

Entendida a Segurança Nacional como intimamente 
relacionada com o estado de garantia que deve ser pro
porcionado ao País para a consecução dos objetivos na
cionais; e conhecida a importância da Informática para 
isto, creio qUe ninguém, pensando brasileiramente, dei
xará de se preocupar com a pergunta. Estou convicto de 
que em um país como o nosso, com tantos desafios eco
nômicos e sociais a superar, devemos ter pressa. 

Mas, afinai, o que é "pressa"? Certamente não E: o 
apressãmento de definições não-coordenadas e a desor
dem da execução. O que chamo de pressa aqui é o esta
belecimento de prioridades e prazos necessários a um 
programa JlS;cional e, se for o caso, tornados mais curtos 
por estratégias e táticas que considerem as urgências en
volvídas. Neste sentido, o problema não E: de falta de 
tempo, mas de estabelecer prioridades e os seus progra
mas. Comecemos pela busca da própria prioridade da 
Informática ria -vida br:isileira. Não exageremos e nem 
nos descuidemos. 

A Informática é im.portante, muito importante. Mas 
não ê mais importante do que muitos outros selares da 
vida brasileira. 

Diante disto, é necessário que se decida a sua priorida
de, que julgo alta, na alocação de recursos necessários e, 
dentro dela, as suas prioridades, vistos os custos e os be
neficias. 
~ necessário orçar, programar, e buscar visão pluria

nu.al, e criar recursos institucionais. Política sem progra-
mação seria razão sem ação. · 

Feitas estas colocações básicas, passo a estudar temu 
específicos. 

A reserva de mercado ê palpitante. Diffcil seria estabe
lecer uma indústria nacional nascente sem reserva ou 
proteção de mercado. Prática universal, foi e é usada no 
Brasil, com sucesso, em setores que são hoje vitoriosos 
internamente e competitivos externamente, 

A novidade na área atual da Informática no Brasil é a 
forma como se pi:"atica a reserva, com proibições diversas 
inclUindo as de associações em jolnt-ventures, em atitu
des ainda não conhecidas no Brasil. 

Quero agora falar sobre obrigações que devam ser, di
reta ou -iridiretamente estabelecidas para uma empresa 
protegida, como contrapartida dos direitos concedidos. 

Acredito que, definidos os prazos para os programas, 
qualquer proteção para reserva de mercado deva ser 
acompanhada de obrigações, tais como planos de nacio
nalização_ progressiva; desenvolvimento de tecnologia 
própria, expansão com reinversão de lucros; compromis
sos de.exportaç~_o para obter, no mínimo, equilíbrio do 
balanço de divisas, política de preços para os usuários, 
proteção anti-dumping, etc ... As contrapartidas estabele
cidas é que _darão a medida dQ ... custo x beneficio" d.a 
proteção concedida. 

Enfretanto, se temos o direito de praticar proteção e 
uma reserva interna de mercado, parece-me claro que, 
participes do mundO livre, devemos aceitar a reserva, 
também, para joint-ventures com controle nacional, nos 
termos, por exemplo, da definição adotada pelo Minis
tério das Comunicações ou a do Conselho de Desenvol
vimento Industrial, que transcrevo: 

.. Indústria brasileira é aqUela estabelecida no País, 
cuja maiori~_de capital·com direito a voto seja de pro
priedade de bfasileiros ou de estrangeiros radicados no 
País, e cujos estatutos, contratos de acionistas e de coo
peração e de assistência técnica não coiltenham cláusula 
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restritiva ao pleno exercício das prerrogativas inerentes a 
essa maioria aCiOnária." 

Por que não autorizar, dentro de algumas regras, as 
atuais firmas detentoras de direitos de reserva a 
ass-ociarem~se, evidentemente a seu critério, com firmas 
estrangeiras de igual ou menor porte? Por que não auto
rizar, particularmente para a ãrea de controle de proces
sos e de produção de alguns componentes hoje importa
dos,jolnt·ventures que permitam prazos mais curtos para 
nosso avanço no_lempo? Por que não considerarmos um 
novo tipo de tripê, de grupo financeiro nacional com__e_m
presa brasileira de informática e com empiesa estrangei
ra que queira transferir a tecnologia? O empresário na
cional está maduro para essas associações_ e merece conR 
ciança. 

~possível uma regulamentação que garanta ·as be:nefíR 
cios nacionais pretendidos, inclusive melhor ac~s_Q aos 
mercados externos. Acredito que o mecanismo-ae-pro: 
teção de mercado para áreas específicas, condicionado a 
contrapartidas programadas no tempo, aceitandojolnte
ventures também condicionadas, será solução que aten
derá aos objetivos de deSenvolvimento e racionalização 
do setor de Informática. -

Lembremos que a reserva hoje praticada não resolveu 
o problema da redução da vulnerabiUdade, pois depende 
da importação __ d_e circuítos integradOs. E riem se pense 
que o mercado brasileiro poderá ser fechado para futura 
produção nacional de circuitos integrados, uma vez que 
não há escala necessária e produziríamos, pois, a custos 
não competivos. Seria este talvez um importante tema 
para joint .. ventures compromissos de exportação, enR 
quanto poderRse-ia pensar em termos mais nacionalizaR 
dos para tecnologia e produção de chlps dedicados a usos 
especializados. 

Experiências anteriores de joint-ventures não teriam 
proporcionado a desejada transferência de tecnologia, o 
que é discutível em- muitos casos. -A experiência mostra 
como evitar que a Informática siga no mesm6 cã:fuinho e 
como se corrigiria o processo, o que é possível. Lembro 
que a Informática é mais dinâmica e exige nl.ais urgência. 
E se confiar traz riscos, não confiar trará risco maior, o 
risco das oportunidades perdidas. 

O que importa ê que hâ soluções para sucesso nacio
nal de jolnt-ventures, e que elas podem ser aceitas dentro 
de uma política adequada. 

Esta formulação, sendo, a meu ver, de grande imporR 
tância direta, tem também importância indireta e poder 
de alavancagem fundamental. Significã, -para Os -noSSOs 
parceiros do mundo, uma atitude de confiança em nós e 
uma demonstração de maturidade na parceria de nossas 
responsabilidades com o homem livre. Se o sistema braR, 
sileiro de informática, importando componentes etecnoR 
logia, ê obrigatoriamente intemacióna1i~ado, ele não 
deve isolar-se em firmas fechadas. 

Meus Senhores, 
As forças do mercado são poderosas, mas não creio 

que neste final do século XX, apenas a mão_ invisível de 
Adam Smith levará a melhor sOlução para os problemas 
nacionais. Governo exíste para governar. Alêm da pro
teção à reserva de mercado, penso que o governo deverá, 
ainda, buscar estimular as prioridades dos diversos camR 
pos de trabalho, incentivandoRos atravês de linhas_ espe· 
ciais de crédito, de incentivos fiscais e creditícios e de 
programas de compra governamentais. 

Subsídios e incentivos ã área privada são mecanismos 
poderosos de governo, utilizados universalmente para 
orientação de prioridades e aceitáveis desde que prove
nham de fontes não inflacionárias. Proponho que se proR 
grame o seu uso para adequada capacitação tecnológica, 
criação de mercados internos preferenciais, prõdução de 
software e hardware e geração de expOrtações. Este é um 
eficiente agente de mobilização dos valores pluralistas e 
vitais de uma sociedade que se quer de homens livres, e é 
um processo adequado para evitar estatizâção. 

DIÁRIO DOCONGRESSONACIONAL(Seção II) . 

Compras governamentais são outro importante mecaR 
nismo que exigiria forrimlação plurianual, A ampliação 
do uso da Informática no Sistema Educacional e de SaúR 
de é exemplo típicó para um programa de compras goR __ _ 
vernamentais. A indução de controle de processos em 
projetos financiados pelo governo é outra príoiidade a 
ser considerada. 

Não é necessáfio lembrar a informática nas TelecomuR 
nicações. 

Definid~ e_ incentivados seJ.orC?s e mercados prü>riR 
tári"os, a produção de software--p~ra estes setores recebe
ria, também, prioridade na alocação de recursos, incentiR 
vos e subsfd!os, precedendo, então, a programa~ão de 
produção-de hardware. - --:- -

Se é fundamental aceitarmos a necessidade de pro
teçào, incentivos e subsídios a uma indústria nascente; se 
é fundamental que haja ação governamental de indução 
e estfmulo; é Fundamental não perder de vista as priori
dades. 

Destaque-se a prioridade para tecnologia. deve ser resR 
saltado, entretanto, o fato de' que a _Tecnologia- para rnR 
formática não ê uma tecnologia estanque, isolada, pró
pria. Ela depende da alta matemática, da fisica, da tecnoR 
logía de materiais, da metalurgia, da mecânica, da ótíca, 
etc., etc ... 

Mais uma vez é fundamental a descentralização do 
-prOcesso e a melhor utilização e ampliação da infraR 
estrutura de tecnologia existentes no País. 

Atualmente, há no Brasil grande ociosidade de engeR 
nheiros, de firmas de engenharia, de cientistas e de laboR 
ratórios e, muitas vezes, os produtos da pesquisa não 
chegam à indústria e tornamRse em mais teses para as 
eruditas estantes universitárias. Poderia parecer que não 
temos um quadro em que há apenas no Brasil cerca de 
200 engenheiros e cientistas envolvidos com pesquisa e 
desenvolvimento para cada milhão de habitantes, enR 
quanto que nos países industrializados este número varia 
de 1.500 a 3,600 pesquisadores por cada milhão de habi-
tantes. 

No Brasil, estamos mesmo sem alocações de recursos 
para a tecnologia básica de metrologia, normas, padrões 
e controle de qualidade! 

Devo reforçar o collceiio de que a Informática não po
derá pi-agredir sozinha na Tecnologia, e que ê necessário 
o incentivo ao avanço tecnológico geral, inclusive atra
vés da empresa privada, e programando uma ampla for
maçao de recursos humanos, com maior interação entre 
universidade e empresa. Volto a dizer que o governo go
verna e não hã contraRindicação ao ato de governar via 
indução à área privada por incentivos de origem não ii-1-
flacionária. É necessário, a exemplo dos países desenvolR 
vidas do Inundo; que o BraSil conceda estímUlos à proR 
dução de tecnologia pela empresa privada. 

O MIC propôs ao governo um projetO de lei, anexo, 
nesie sentido, cuja aprovação criará- POderoso ins'tru
mento para a tecnologia industrial em geral, inclusive 
para a Informática. O projeto se caracteriza pela busca 
de geração de tecnologia pela própria empresa interessa
da, que ê alavanca poderosa. Finalmente, é preciso 
lembrar que a tecnologia se encontra em grande parte na 
cabeça das pessoas, o que exige em política deliberada e 
programada de formação de pessoal e também uma auR 
da~ .. importação" de competências individuais. 

Há iildicação, de análises diversas; que Os instrumenR 
tos de fomento mais eficazes para o desenvolvimento da 
tecnologia industrial se exercem via forças de mercado. 
No Brasil a experiência resultante da ação do FINAM E, 
dinamizando o mercado de equipamentos de fabricação 
nacional, mostrou ser, aquele, um instrumentO eficaz 
para a consolidação da indústria nacional de bens de 
consumo duráveis e bens de capital. 
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A infOrmática necessita de um instrumento similar a-o 
FINAM E- capaz de se tornar uma real alavanca para a 
indústria nacional, de modo que: 

-Seja também contemplado o Ieasing ejou locação 
de equipamentos de fabricação nacional (além do finan
ciamento à compra como tradicionalmente é realizado). 

-O software oferecido por fabricantes e empresas de 
software- (System Hoosese e Softare H ouses) seja incluí
do no mecanismo de financiamento, seja sob forma de 
Ieasing, locação ou mesmo compra. 

Como proteÇão adicional, pode-se estabelecer Uma 
!Herã"""rquia de incentivos para a tecnologia desenvolvida e 
pai-a a· iecriologia associada. Pode-se ainda __ exigir equiPe 
técnica brasileira que possa assimilar a tecnologia ex ter· 
na; tanto no que se refere à fabricação como ao projeto 
Pode-se exigir maiores compromissos de exportação e 
pode-se estabelecer mercados internos governamentaiS 
hierarqUiúdoS. 

Nas joint-nntures poder-se-á exigir que a empresa es
trangeira faça no Brasil investimentos em escala propor
cional, necessâria à produção de pesquisa e de<::envolvi
mento no Brasil, com brasileiros. 

Estaremos com a multinacional dentro Q.e casa, e não 
lã fora, onde nos incomoda, a meu ver, mais. Parece ser 
preferível termos capitais aqui do que dívida lá fora, e eu 
acredito ser mais fácil lidar com investidores do que ban
queiros. 

Meus Senhores, 
Creio no Congresso Nacional como o Fórum a_dequa

do para este debate e creio que a discussão da Lei que 
aqui será aprovada para a Política de Informática estará 
amadurecida por estes encontros, e sei que mais uma vez 
se dará uma demonstração da nossa maturidade cpmo 
Nação. 

Finalment;; ~esta altura dos acontecimentos, temos 
de ter atenção com o que se faz lá fora, dentro do que se 
chama uma reestruturação dos parques industriais do 
mundo. Há urgência. 

É necessário, com urgência, a definição de progra
mação para as prioridades da Informática. AtrevoRme a 
pedir desde já: acelerar a introdução do controle de pro
cessos na indl1stria brasileira, não tanto para reduzir 
mão-de--obra, mas para uniformizar e garantir qualidade 
e para baixar custos; assim a nossa indústria poderã per
manecer competitiva no mercado mundial e terá preços 
accessíveis parà o novo perm de mercado interno. 

Por sua vez, na indústria de produção de informática 
exentplos de vários palses em dificuldades, como o Méxi
Co e 8. EspaÕha, e o exemplo de países ricos, como aque
les da comunidade Européia, devem nos levar à profun
da preocupação com o nosso futuro competitivo. 

Então, resumindo muito rapidamente, eu insisto que 
os grandes problemas da informática agora são o proble
ma da centralização' e a programação. Surpreende-me, 
aliás, ver um amplo elenco de diretrizes políticas e nada 
sobre programação. E insisto que politica sem prograR 
mação é razão sem ação, e razão sem ação é omissão. 

Deixo, pois, aos Srs. esse grande tema do debate da 
centralização e a grande resposta à pergunta se temos 
tempo ou se temos pressa, entendido pressa, não como 
apressamento de desordem, mas como programação de 
prioridade. 

Senhores Senadores, meus Senhores: 
Quero trazer o meu respeito aos pioneiros da InformâR 

tica no Brasil, aos homens da SEI e das empresas priva
das, que em fase dificil da vida nacional, com firmeza e 
civismo, tanto vêm trabalhando pelo êxito do setor e do 
País. Conheço-os e sei que são homens atentos e abertos 
a proposições que venham colaborar para a construção 
de uma nação mais rica, mais justa e mais livre.- Por isto e 
para falarRihes, a eles e ao Senado, é que vim hoje aqui. 

Muito obrigado. (Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Roberto Campos) - Muito 
obrigado, Sr. Ministro, pela sua luminosa e equilibrada 
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discussão do problema. Certamente V. Ex' ~uscitou 
vários ângulos novos que merecerão dessa Comissão um 
detido exame. 

O primeiro orador inscrito ê o nobre S~nado~·Sévero 
Gomes, a quem concedo a palavra. 

O SR. SEVERO GOMES- Exm"' Sr. Ministro e mCu 
prezado amigo João Camilo Penna, ouvi com muíta 
atenção e com muito interesse a exposição extremamente 
rica para a nossa meditação nesta Comissão de Econo
mia do Senado Federal. Estou, de uma certa maneira, 
me rejubilando com as desconfianças qúe V.- Ex• tem 
com relação à mão invisível de Adam Smith. A nossa 
vida contemporânea tem mostrado que esta mão invisí
vel que aumenta as taxas de juros e degrada as relações 
de troca, na verdade estâ se transformando numa bate
dora de carteiras. Exatamente, por isso, que essa descon
fiança de que os mecanismos do mercado sejam suficíen~ -
tes para conduzir a nossa·economía, questão que V. Ex• 
está de acordo, Ç que eu gostaria de abordar a,lgumas 
questões. A primeira delas Ç o problema das joint
ventures. V. Ex• colocou, com bastante clareza, o seguin~ 
te: .. Experiências ãnteriores de joint-Veniures não teriam 
proporcionado a desejada transferência de tecnologia, o 
que é discutível em muitos casos". 

Na verdade, nós temos uma experiência muito dolOro
sa com relação à transferência de tecnologia, com re
lação ·à joint-ventures, e mais ainda, embora nós pode
mos ter o conceito do que seja a empresa nacional, na 
verdade as jolnt-ventures, atravês do controle, vamos di
zer, do parceiro que traz tecnologia e o parceiro nacional 
que, em muitos casos, estão despreparados, ou apenas é 
um instrumento para que essa empresa estrangeira venha 
se plantar dentro do território nacional, tem mostrado 
que, na verdade, é extremamente difícil ou impossível 
que nesse processo da jofnt .. venture realmente nós nos ca
pacitemos em termos de tecnologia e em termos do con
trole do processo produtivo. 

V. Ex• dirige um Ministério em que as- experlênCias-d.C 
joint-ventures são conhecidas. Atravês do controle do 
processo de fabricação, e·através dos acordos de acionis
tas, que poderiam frustar diferentes modos de ação, mas 
o controle muitas vezes permanece atê no grupo minori
tário. V. Ex~ tem conhecimenio do acordo de acionistas 
da Usina Siderúrgica de Tubarão, onde, na verdade, em
bora o País mantivesse mais dC 51% das ações, pelo me
nos no passado, o real controle ou o direito de veto dos 
acionistas minoritáriOs -pode"ri<l. "imPedir O desenvolvi
mento futuro dos trabalhos. 

V. Ex• se refere tambêm, com muita propriedade, no 
meu entender, quando diz que a tecnologia está na ca
beça das pessoas. :f: possível trazer recursos humanos ca
pazes de, amanhã, proporcionarem um impulso maior 
ao nosso desenvolvimento tecnológico. Os americanos, 
quando quiseram fabricar foguetes, nã~ forain p3gar as
sistência técnica à Alemanha derrotada, mas, contrata~ 
ramos seus técnicos para desenvolver, dentro do seu ter
ritório, aquilo que era de fundamental interesse para a 
sua soberania. 

Então, esta é a questão que eu coloco, Sr. Ministro. 
Quer dizer, os risCos que com essa joint~venture nós não 
estejamos diante daquela hesitação entre termos investi~ 
dores e não banqueiros. O que acontece é que, muitas ve
zes, com asjoint~venture os investimentos são feitos com 
capital nacional, a parcela que eventualmente poderia 
ser a do capital estrageiro ê devolvida imediatamente 
como assistência técnica ou programa de engenharia. V. 
Ex• conhece melhor do que ninguém os acord_os feitos 

{com a Fiat em Minas Gerais, em· que ã Pãi-cela que a Fiat 
deveria investir foi cobrada como trabalha: de engenha
ria, projetas e assistência· técnica, quer dizer, no meu en~ 
tender não é este o caminho. No meu entender, através 
das joint~venture, nós não teremos o controle, nós não te
remos a transferência de tecnologia, como é a frustração 
de.um sem-número de experiência. A experiência positi: 
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va qual é? É a da EMBRAER, que desenvolveu tecnolo
gia para construção de um avião e por isso não teve res
trições i;ie -mercido lá for~. porque aqueles que cedessem 
as patentes iriam ceder controlando e permitindo que os 
mercados_ tivessem •.• 

V. E~• .está sentindo-se mal, Sr. Presidente? 

O SR. PRESIDENTE (Roberto Campos)- Eu consi
dero apenas a sua alocução repetitiva:Isso me constran
ge inteiectuãlmente. 

O SR. SEVERO GOMES- Eu pediria a V. Ex• que 
asSum.isst:: uma posição de Presidente, co_rretamente, sem 
ficar fazerido caretaS a respeito dos argumentos que são 
colocados. Respeite a palavra do Senador! 

O SR. PRESIDENTE (Roberto Campos) - Numa 
nação democrática a gente tem o direito de fazer caretas 
ao absurdo. 

O.SR. SEVERO GOMES- V. Ex• é o que mais re
clama com relação àquilo que se poderia falar da boa 
lida entre os parlamentares nesta Casa. 

O SR. PRESIDENTE (Roberto Campos)- Não lhe 
fiz nenhuma descortesía e espero ser respeitado. Não lhe 
fiz nenhuma ~de~cortesia. 

O SR. SEVERO GOMES - Não me aborreça! 

O SR. PRESIDENTE (Roberto Campos)- Não me 
aborreça o Senhor.! 

O SR. SEVERO GOMES - Então, Sr. MiniStro, eu 
estou colocando essas minhas desconfianças com relação 
a jsso. numa questão que é de fundamental importância 
para o fututo do Brasil, das novas gerações, da nossa as
piração de independência e gostaria de comparar a expe
riência argentina, no caso nuclear, com a experiência 
br..a._sileira no caso da informática. No caso argentino, 
eles foram mais devagar no proces.so nuclear, foram uti
lizando os seus recursos internos, foram utilizando a ca
pacidade de seus técnicos e a:vançiriú:n pari uina posição 
invejável com _relação a nossa. No caso contrário, fica
ram hesitando em diferentes políticas no caso de infor
mática e atingiram .uma posição hoje extremamente dis
tante daquilo que o Brasil avançou, mercê de um esforço 
onde certamente nós devemos çorrigir em uma porção de 
aspectos mas extremamente meritório. Quer dizer, o 
Brasil deu um passo importante no caso da informática 
andando com suas próprias pernas. 

O SR. PRESIDENTE (Roberto Campos) - Com a 
pa~vra _o_ Mtnisfro Camillo Penna. 

O SK- CAMILLO PENNA - Senador Severo Go
mes, agradeço as suas colocações. Comei sucessor de V. 
Ex~ no Ministério da Indústria e Comércio, tendo no _in
tervalO-o Ministro Ângelo Calmon de Sá, eu pude verifi
car- nos ar<iuiVos daquele Ministério os seus trabalhos 
pela indústria nacional, os seus traballlos ligados à trans
ferência de tecnologia e todas as suas posições anterio
res. Entretanto, Sr. Ministro, passam-se sete anos que V. 
Ex• saiu do Minístro da Indústria e Comércio, se eu não 
me engaflo. O Ministro Calmon parece que ficou dois 
anos, eu já estou hâ cinco. Passam-se mais sete anos. 

Sete anos aliás é um tempo bíblico, e em sete anos 
muitas coisas mudam. Parece-me que V. Ex• estã real
mente baseado na experiência de resultados, prãticas e 
conseqUência talvez daquelã. época. HOje, parece-me que 
Cl guadro Ç bastante diferente. Certamente eu concordo 
~9m V. Ex~ qu_e há experiência em que não se obteve o 
que se desejava cm matêria de êxito de joint-venture. En
tretanto há experiência, talvez mais recentes e com meca
nismos novos de associação e d~ controle pelo sócio bra
siie:iro ou pelo GovernO, que pefniitiratll novos resulta
dos. 
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O que é iml?ortante é_que dispomos, agora, para a in
forináilci, d_os dois tipos de experiências. Temos a cxpe~ 
riênda de erros cometidos e temos experiência de suces
sos obtidos. Além disto, a própria experiência recente 

- das prâtíás da SEI e o novo trato da própria política in
ternacional hoje de transferência de tecnologia, os novos· 
acordos, as novas _convenções de Genebra, as novas por
tarias do lNPl, começando pelo Ato Normativo n"' 15, 
que V. Ex• bem conhece, e um amplo e longo estudo que 
o Ministério da Indústria e do Comércio procedeu recen
temente, utilizando inclusive uma ampla consultaria( ... ) 
Federal do Rio de Janeiro, conhe.cida por certas posições 
marcadamente nacionalistas, esse amplo estudo feito da 
joint-venture nos forneceu amplos elementos para pro
pormos, se for o caso, -as medidas necessárias, ao nosso 
ver, que garantam o sucesso das joiot-ventures para os 
objetiVos· nacionais pretendidos. Eu tenho, inclusive, do· 
cumentos sobre isso e posso fornecer a V. Ex• os estudos 
mais recentes do tema e as proposições que temos sobre 
o tema em detalhes, para que V. Ex• possa oportuna
mente manifestar-se sobre elas. 

O convênio INPI-SEI sobre esse assunto, as novas ati
tudes sobre o trato do assunto pelo INPI e as novas pro
posições, que nóS j:jodem9s detalhar e apresentar - c 
vou enviar a V. Ex' uma cópia delas- acredito que lhe 
tranqUilizarão bastante sobre esse tema. 

De outro lado, é verdade que muitas dasjolnt-veotllres 
mais recentes fizeram transferência de tecnologia. 
Discute-se, por exemplo, a transferência de tecnologia, 
na joint-venture na área de telecomunicações. Eu tenho 
discutido longamente esse assunto com o Ministro Ha· 
fo!do Corrêa, com -Õ Dr. Rômulo Furtado, com o Dr. 
Salomão, Wajnberg, Presidente do OEICOM e meu pes
soal do MIC. Também, recentemente, visitei o Centro de 
Tecnologia e Telecomunicações da TELEBRÁS em 
Campinas e, me parece, fora de qualquer dúvida, que 
pode se afirmar que os modelos dejoint-ventures na tele
comunicação trouxeram um enorme progresso tecnoló
gico à vida brasileira. Um enorme, senão um ótimo pelo 
menos um bom progresso tecnológico. 

V. Ex• cíta a experiência argentina com o seu sucesso 
relativo na transferência lenta de tecnologia nuclear. Tal
vez eu possa comentar que eles terão tido um sucesso 
lento na tecnologia nuclear, mas certamente eles não ti
veram um sucesso na vida de conjunto da nação argenti
na, que é o que interessa. O que i!Jteressa não ê o sucesso 
isOiaao, fragmentado, não interessa usinas nucleares no 
deserto. Interessa uma grande nação. Eu comentarei esse 
aspecto, basicamente, então, eu mandaria a V. Ex• uma 
séde de documentos novos sobre -o tema que talvez_ lhe 
tranq:tJii~ze. Muito ?brigado. 

O SR. PRESIDENTE (Roberto Crunpoi)- O segun
do orador inscrito é o ~_enador Benedito Ferreira, a 
quem concedo a palavra. 

O SR. BENEDITO FERREIRA- Sr. Presidente, Sr. 
Ministro· Camilo Penna, Srs. Senadores, Srs. Deputados, 
_eu acompanhei, com muito interesse, a exposição do Mi
nistro Camilo Penna e pude destacar um tópico que, 
aJlás,julgo o fulcro de todos os problemas que realmente 
nos afli~e, seja n_o setoi d~ própria informática, como de 
i-esta em toda essa angústia gratuita de hâ muito e cada 
yez m.aiS vai dificuliãndo a vida do povo brasileiro. 

S. Ex' cita aqui .. No Brasil, estamos sem alocações de 
recursos para tecnologia básica de metrologia, normas, 
padrões e controle de qualidade!" Nós vamos ver que 
isso seria elementar. Seria quase que o primeiro passo 
para o povo como que possuído desgraçadamente por 
um preconceito mais do que idiota, que vem possuindo e 
cada vez mais difkUifaridO. a vida deste Pafs, que é o pre
conceito contra a nossa vocação natural. Talvez porqu~. 
em verdade, os prim~iros ~cupantes do nosso território, 

-õs nossoS ancestrais, pela facilidade de amealhar recur
sos que afloravam à superfície do nosso território e tam
bém em \lirtude da generalidade da nossa terra, corrse-
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guiram enriquecimento tão rápido e tais os privilégios da 
legislação, então vigentes -aqui~ que fOI lhes dado cometer 
um sem números de abusos. E, a cidade, sem dúvida aiM 
guma, tinha que reagir, como de fato reagiu, contra os 
demandas da chamada e tristemente famOsa nobreza ru
ral brasileira. Mas, o culto a essa tradição de hospitalizar 
a principal vocação da nossa terra e da nossa gente que 
seria a agropecuâria, o extrativiSirio e a ·mineraÇão nos 
levam a números realmente espantosos. Evidentemente, 
sustentando tudo isso, o desgraçado de um preciosismo 
jurfdico, com essa preocupaç[o maior, em todos nós, de 
exibir lá fora, principalmente na velha Europa, foros de 
supercivilizados, ao ponto de criarmos aquela figura, pa
rece muito enfatiZada por Oliveira Viana, do Brasil real e 
o Brasil legal. 

Nós vimos aqui, na última conferência; feíf3 pelo Co
ronel Osíris, o- quarcnamava a atenção para o espanta
lho legal na nossa legislação, que tem obsculado real
mente o desenvolvimento e a aquisição de tecnologia, 
pelo povo brasileiro, pela nossa indústria, pelo nosso 
P-aís, em virtude daquilo que eles fazem na prática~ e nós 
fazemos no papel, porque, na realidade, existe o tal "jei
tinho" brasileiro, que acaba, antes de consultar .os verda-_ 
deiros interesses brasífeifos, nos colocando naquela po
sição de um nacionalismo exaltado, que não conduz à 
coisa alguma, quando, na verdade, deveríamos estar 
mais preocupados com patriotiSmo, antes -do-n-acionalis
mo. 

E tanto é verdade, Ministro Camilo Pehria, que V. Ex• 
deve vir observando, nós que já fizemos 21 anos de ida
de, parece que V. Ex' também os completou, já pôde ob
servar, no curso da sua existência, tal é a nossa vocação 
para a agropecuária, que qualquer profisSional liberal, 
com seu primciiro dinheirinho amealhado, após a conclu
são de seu curso, e no início de sua prática profissiOnal, 
vai comprar um pedaço de chão, vai comprar unia gleba, 
E, no entanto, com esta terra generosa, com este sol, com 
este clima, que- nos dá uriJ. handcap absolutamente dife
renciado de todos os outros povos, de todos os outros 
países, nos privilegia, realmente, de uma maneira exces
siva, permitindo aquela heresia, em dizer que "Deus é 
brasileiro", tal o aquinhoamento de nossa terra. 

E, no entanto, esse falso preconceito, essa ânsia de exi
bir foros de povo industrializado, de povo moderno, 
continuadamente tem nos levado a um vexame, para 
pasmo de outras civilizações, a de importar comida, _Co
mida, porque nós insistimos em desprezar a pesquisa, em 
desenvolver tecnologia, em levar a sêríO, aquilo que se
ria, quase que por gravidade, a solução de nossos maio
res problemas, se explorássemos, inteligentemente, aqui
lo que a natureza ou Deus, generosamente, nos conce
deu, gratuitamente. 

Eu, pesarosamente, há pouco tempo, aqui no Senado, 
pude interpelar os pares, e quero confessar, atê de manei
ra desleal, porque eu tinha em mãos as informações es
critas, e as ignorava até o dia anterior; eu interpelei todo 
o Plenário do Senado, se por acaso, alguém, com ex
ceção de minha pessoa, evidentemente, saberia o nome 
desse cientista anõriimo, desse pesquisador brasileiro, 
que tinha desenvolvido a soja tropical. Desgraçadamen
te, com exceção de minha pessoa repito, Ministro Cami
lo Penna, porque formulei a questão de forma desleal, 
porque tinha em mãos, a informação por escrito, porque 
no dia anterior também eu a ignorava, ninguêm soube. 
Mas perguntei se, no plenário, alêm dos Senadores, não 
existiria, pelo menos o mais simplório e simples dos nos
sos contínuos, que não conhecesse o nome, a fisionomia, 
e até o nome da amante Qo assaltante do trem pagador, 
de Londres. Realmente todo mundo sabia e todos conhe-
ciam a sua fisiOD.Omia. Esse desapreço, esse nosso desca
so para a pesquisa, esse nosso exibicioniSmo, tem real~ 
mente nos levado a esse tipo de situação, efetivamente 
vexatória. 

Então, há poucos dias, eu pude ouvir uma críticã. dolO
rosa de um adido agrícola do Canadá, que nos indagava 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção ll) 

por que não saíamos, não conseguíamos nos demarrar 
desse patamar de 50 milhões de toneladas de grãos. Isso, 
aliás, nós temos Vis lo desde o governo anterior, variando 
entre 48, indo até 54, voltando até 52, retornando a 49. E 
nesse ano, parece-me que não vamos sair dos 49 milhões 
de toneladas, E essa falta de preocupação do empresaria
do brasileiro, como podemos dizer, do próprio Governo 
brasileiro, e nós como governo, não podemos ser dife
rentes do todo, porque não somos de outro país, como 
governo, temos os mesmos efeitos, os mesmos vícios, as 
mesmas contradições e as mesmas franquezas do nosso 
povo, porque graças a Deus, brasileiros também. Mas, 
como um todo, dentro do esquema de dar um .. jeitinho", 
nós sempre jogamos a culpa no Governo. E quando não 
dâ certo jogar a culpa no Governo, jogamos a culpa em 
Deus: "Mas é o destino que Deus nos deu". 

E esse "jeitinho", esse capítulo continuado, eu pude 
verificar, naquilo que tenho denominado, talvez com 
uma certa severidade, admito, como a anticultura brasi
leira, que são os nossos meios de comunicação, pude ve
rificar no domingo próximo passado, nesse programa 
dos escândalos, que é o chamado .. Fantástico", com 
muita tristeza pude verificar que o setor governamental, 
que deveria contar com recursos, ou pelo menos com um 
laboratório, para acompanhar a qualidade dos medica~ 
mentes, que estão sendo vendidos à nossa população, ele 
não é sequer dirigido por pessoas adequadas. f: controla
do por dois médicos, como todo mundo, com qualquer 
nOção lógica da coisa, naturalmente, teria colocado lã 
dois farmacêuticos, para controlar a qualidade dos medi
camentos. Mas tanto faz ser médico ou bacharel, ou de 
qualquer outra ârea da ciência, seja exata ou biológica, 
daria na mesma, porque eles não dispõem s~quer de um 
laboratório para acompanhar a qualidade dos medica
mentos. 

Então, a Nação pôde constatar, estarrecida, que deve 
existir dois tipos de leucemia, uma norte--americana e 
uma brasileira; dois tipos de câncer, porque a dosagem 
do medicamento examinado nos Estados Unidos, por
que não tínhamos meios de fazê-lo aqui, colidiu com a 
fórmula anunciada pelo laboratório, fabricante dos me
dicamentos, Ora, Dr. Camilo Penna, é um caso de se in
dagar: até quando continuaremos a ser tão preocupados 
com a parte formal e esquecidos de dar atenção a este tó~ 
pico de V. Ex', que, com muita propriedade, traz no bo
jo, das suas preocupações para esta Casa do Congresso; 
até quando vamos continuar sem recursos, para, pelo 
menos, acompanhar a qualidade, aferir os padrões, en
fim, ter um controle de qualidade, daquilo que fala tão 
de perto às nossas reais necessidades! Eu não tenho 
maiores considerações, porque, na realidade, a expo
sição de V. Ex• é algo que se deve levar para casa, e · 
debruçar-se sobre ela, como também, fazer uma reflexão 
e utilizá-la como um indicador, como um roteiro vâlido e 
indispensável mesmo, para que nós, no exercicio dos 
nossos deveres maiores, possamos trazer alguma contri
buição efetiva para tantos problemas que nos infelicitam 
e especialmente esta preocupação que, nesse momento, e 
sem dúvida alguma cada vez mais vai significar decisiva
mente para o futuro da humanidade. Resta-me a par des
ses __ atabalhoados e desataviados comentários 
congratular~me com o Presidente da nossa Comissão e 
agradecer a V, Ex• pelo seu concurso, pelos esclareci
mentos que nos traz nesta oportunidade. Muito obriga
doaV.Ex• 

O SR. JOÃO CAMILO PENNA -Eu agradeço, Se
ncrdor Benedito Ferreíii, ·sua contribuição. Eu- já o co
nheço há algum tempo e sei da sua preocupação -com o 
campo da tecnologia, jâ temos falado sobre metrologia 
legaL De modo que as suas palavras fortaleceram muito 
esta causa, que eu acho decisiva rio- ãt"faD.co brasileiro 
agora, nesse fim de século. 

Eu tenho uma grande preocupação com tecnologia, 
tanto que eu sei o nome do homem da soja tropical, é O 
Sr. Romeu Quivog. Ent~o V. Ex•vêqueeunão estou tão 
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fora assim. Agora, sou obrigado a lhe confessar que eu 
não sei o nome do assaltante do trem pagador, mas sei o 
nome dele o Sr. Biggs. Muito obrigado ao Sr. Talvez o 
Senador Roberto Campos saiba o nome da companheira 
do Sr. Biggs. 

O SR. PRESIDENTE (Roberto Campos)- Não sei 
exatamente. Confesso ignorância. Muito obrigado, Se
nador Benedito Ferreira. Eu gostaria de tecer alguns rá
pidos comentários sobre excelente palestra do Ministro 
Camilo Penna. Mas, pediria que o Senador Fragelli me 
substituísse na Presidência, para que eu possa voltar à 
plan.fcie e a.rgüi~ a partir da planície. 

---O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Roberto Campos. 

O SR. ROBERTO CAMPOS- Meu caro amigo, Mi
nistro Camilo Penna. Gostaria de iniciar meus comen
tários expressando o apoio a várias de suas colocações de 
hoje. Em primeiro lugar, sua verificação oportuna e cor
reta de que, na presente conjuntura política de informáti
ca, existe superposição de funções, duplicação de ativi
dades e substituição de órgãos existentes. E insisto em 
lembrar que a competência legal, básica, para superin
tender a matéria é realmente do Ministério de Indústria e 
do Comércio, conforme disposto no art. 39, da Lei de 
Refonna Administrativa, Decreto~lei n"' 200. No art. 39 
consigna-se especificamente ao Ministério de Indústria e 
do Comércio a responsabilidade de "promover o desen~ 
volvimento industrial e comercial e a pesquisa e experi
mentação tecnológica". 

Meu segundo ponto de concordância é o apoio que dá 
V. Ex• à admissão de jolnt~ventures, como uma forma 
válida para o Brasil ganhar tempo e acelerar a transfe
rência de tecnologia. A fórmula de jointMventure já foi 
adotada com sucesso em vários outros setores. Na infor~ 
mática é que criou a inovação da empresa "etnicamente 
pura" com capitallOO% nacional, considerando~se auto
maticamente .. desnacionalizadas" pois que não mais se
riam definidas como empresas genuinamente nacionais 
quais quer empresas contaminadas em qualquer nível 
pela participação estrangeira, mesmo,· que este nível seja 
apenas I% do capitaL 

Como V_. Ex• bem indicou, a variável tempo é vital no 
caso. Não podemos perder tempo redescobrindo tecno-. 
logia. Devemos absorver o que já existe, e a partir daí, 
inovar. E uma das melhores maneiras de absorver a tec
nologia já existente é exatamente a permissão de criação 
de joint~ventures. e com este sistema que outros países, 
relativamente primitivos industrialmente se comparados 
ao Brasil, e de mercado interno insuficiente, lograram 
avançar muito mais do que nós, na produção, no comér~ 
cio e também na tecnologia da infoimática. Por exem
plo, a Coréíajá está exportando semicondutores de 64 k 
Rams, e ao fun deste ano estará exportando semicoôdu
tores de 256 K Rams, através de uma firma coreana em 
associação com empresas estrangeiras de alta tecnologia. 
Exporta para o Japão, para os Estados Unidos, e para a 
Europa. Essa mesma firma, um grande conglomerado 
coreano sansung, está investindo entre400 e 500 rililhões 
de dólares na produção de semicondutores, quantia res~ 
peitável em qualquer País, muitO mais num país subde
senvolvido. 

Por isso, "Sr. Ministro, concordo plenamente Com sua 
tese. Se a coordenada tempo ~ importante, é necessário 
permitir joint-ventures. 

V. Ex• mencionou que isso seria particularmente im
portante no. campo da microeletróni~. Sua observação é 
inteiramente correta, Infelizmente o mercado nacional é 
apenas 0,211% do mercado internacionãl de eletrdnica. 
O meio mais curto -de desenvolvermos a tecnologia e de 
atin&irmos- eScala económica de produção ! exatamente 
mediante a associação com empresas que já tenham ex
perlênciã. no assUnto, e que se disponham- a nos transferir 
tecnologia e se ~isponham também, a nos dar assistência 
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mercadológica, quer dizer; ajlldar~!Íos na cofocação do 
produto no exterior através dos seus canais de comercia
lização. Há várias firmas qué eStariam dispostas a fazeJ 
isso, não só americanas, mas também japonesas, e diria 
também européias, apesar de que a Europa já se sente 
hoje, ela própria, inferiorizada nesse setor e está procu~ 
rando formar associações intra-européias para poder en
frentar o passo do avanço tecnológico do Japão e dosEs
tados Unidos. São mais modestos que nós, pois nós con
sideramos que por nós mesmos podemos desenvolver 
uma tecnologia própria. 

No campo da microeletrônica, a associação seria a ú
nica forma de atingírmos umá-eSCãli eCõnômica de pro
dução, complementando o parco mercado nacional com 
o mercado estrangeiro em explosivo crescimento. -Nós 
poderemos sim, num mercado exclusivamente nacional 
desenvolver semicondutores de alfaiataria, para usos es~ 
pecíficos, gate arrays, por exemplo, para determinadas 
atividades. A grande produção de semicondutores para 
uso industrial e comercial generalizado exigiria uma es-~- -
cala de produção que só poderíamos atingir ]un&ifldõ 
mercados internos a externos. Que é impossível faZer is
so, prova-o o exemplo de países bem mais subdesenvol
vidos do que nós, como a Filipinas, por exemplo, que só 
no ano passado exportaram um bilhão de dólares de se
micondutores, enquanto que toda a produção de infor
mática do Brasil, de taCtos os itens somados, não atingia 
mais de 728 milhões de dólares_. 

Uma outra observação de V. Ex•, com que concordo ê 
a importância da implantação de controles de processo 
industrial como um passo essencial para a melhoria da 
produtividade industrial como um passo essencial para a 
melhoria da produtividade industrial. Tivemos um bizar
ro exemplo, na semana passada, relatado pelo Coronel 
Ozires Silva, da EMBRAER. Ele buscou fazer umajolnt
renture em que a EMBRAER, atravês de sua subsidiária, 
a Engemática, participaria majoritariamente na pro
dução de controles de processos industriais, de tipo digi
tal. Negociou com o sócio estrangeiro, a foxboro, com
promisso de transferência de tecnologia para o Brasil, 
contentando-se o foxboro com uma posição minoritária; 
além disso, a foxboro reservaria para a produção brasi
leira de instrumentos de controle de processos todo o 
mercado latino-americano, cedendo portanto esse mer-
cado à nossa empresa nacional; Comprometer-se-ia ou
trossim a enviar para o Brasil, perfilhando reCoJ?-~.n- _. 
dação que V. Ex.' aqui fez, talentos individuais -=_:_:OeZ: .. -
pesquisadores experimentados, para aqui, em c_oõpc
ração com os nossos técnicos, desenvolver produtos no~ 
vos, visando à criação de novas tecnologü:s mais adapta
das às condições do mercado local e do mercado latino
americano. 

Apesar de todas essas vantagens negociadas pelo Co
ronel Ozires Silva foi~lhe negada pela SEI permissão 
para se engajar uma foint-venture. 

Trata-se, no caso, de uma empresa governamental, a 
EMBRAER, controlada por um militar, o Coronel Ozi
res Silva, trabalhando num ramo de s~gurança, visto que_ 
é fornecedora de aviões militares pára as nossas ForÇas 
Armadas, o Tucano, avião de treinamento e o AMX um 
avião de combate. Chegou, portanto, a raias do absurdo 
a desconfiança da SEI em relação à capacidade do em
presário brasileiro, privado ou estatal, de fazer uma as-
sociação decente, que traga benefícios para o Brasil. 
Aparentemente, o empresário brasileiro é considerado 
pela SEI uma espêcie de órfão, que não pode caminhar 
sem muletas governamentais, misiuiado de inépto, por
que não sabe escolher a tecnologia- esta tem que seres
colhida por um burocrata iluminado- e corrupto, por
que se lhe for permitido associar-se, em qualquer grau, 
com uma empresa estrangeira, rião defetlderá os interes
ses nacionais e se comportará como miserável testa~de~ 
ferro. 
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Esse grau de desprezo pelo empresário nacional 
parece-me totalmente inaceitável. Faria, agora, um co
mentário. 

Ouvifuos, nesta série de debates, o pronunciamento do 
Ministro de Comunicações, Harold o Corrêa de Mattos, 
que defendeu o sistema de joint-ventures que, a seu ver, 
está funcionando adequadamente no setor de telecomu-_ 
nicações. V. Ex' acaba de confirmar que, realmente, estâ 
funcionando e tem sido um veículo útil, célere e barato 
de transferência de tecnologia. V. Ex• aqui ratificou essa 
posição governamental favorável ao sistema joint
venture. 

V. Ex's, ambos, Ministros e Membros do Conselho de 
Segurança Nacional, favorecem joint-ventures. Aqui ou
vimos dizer que o ''Conselho de Segurança Nacional" 
insiste no conceito de "empresas genuinamente nacio
nais", definição que não existe na Constituição, não exis
te na Lei de Sociedades Anônimas, não existe na Lei n? 
4.131. Se V. Ex' e o Ministro das Comunicações, 
Membros do Conselho de Segurança, opinam em senti
do_ diametralmente oposto ao da Secretaria Geral do 
Conselho de Segurança, o que se configura é uma "usur
pação de poder", a saber, a Secretaria Geral do Conse
lho de Segurança está fazendo passar por política do 
Conselho Nacional de Segurança aquilo que é política da 
Secretaria Geral do Conselho de Segurança. Tanto isso é 
verdade que dois ilustres Ministros não só não foram ou
vidos, como discordam, frontalmente, dessa política. 

Muito obrigado Sr. Ministro, 

O SR. BENEDITO FERREIRA - Permite V. Ex• 
uma observação? 

OSR. PRESIDENTE (Roberto Campos)-Poisnão. 

O SR. BENEDITO FERREIRA - Ministro Camilo 
Penna, generosamente, vai-me permitir. É uma colo
cação que me escapou. Mas, ontem, tive uma notícia 
realmente aJvissare_ii:a. Gostaria que o Ministro nos in· 
formasse, porque -diz respeito à sua área, é a respeito da 
associação, dada à tecnologia, que nós não detínhamos 
até há pouco tempo. Tive notícia, ontem, de que, graças 
a habilidade do nosso Diretor da CACEX, que nós tería
mos conseguido no Uruguai uma vitória extraordinária 
etn matéria de exportação de telefonia, teríamos obtido 
um contrato na ordem de 100 bilhões de dólares, compe~ 
tindo com outras firmas européias e americanas. Apesar 
dessa competição, pela habilidade dos nossos negociado
res e, evidentemente, pela qualidade do produto que es
tamos oferecendo, teríamos conseguido esta vitória espe
tacular aqui, com os nossos vizinhos uruguaios, que seria 
a venda de uma central, na ordem de 100 milhões de 
dólares. Parece-me que, se confirmado, vem realmente 
corroborar a vantagem de esquecermos um pouco a xe
nofobia ou o nacionalismo exaltado e continuarmos in
sistindo_ que, realmente, o que mais carecemos neste País 
é de patriotismo, de menos nacionalismo exaltado. 

_Q SR, PRESIDENTE (Roberto Campos) - Minha 
palavra final é apenas de agradecimento ao Ministro, 
pela sua excelente exposição. 

Estando terminada a primeira parte dos debates, po
deremos passar à segunda com a exposição que será feita 
pelo Ministro Euclides Quandt de Oliveira. · 

Convido o Ministro da Indústria e Comércio, se iSso . 
for compatível com os seus inúmeros· afazeres, para nOs 
acompanhar nessa segunda metade da reunião, 
deixando-o, entretanto, livre, se outros deveres burocrá
ticos o chamam. 

O SR. MINISTRO CAMILO PENNA- Muito obri· 
gado. Senador, para mim foi um momento alto da minha 
vida pessoal e profissional estar hoje aqui com os Senho
res. Ainda que houvesse outros afazeres, chamando-me 
eu os _cancelaria, para 9__!,t_\1r' o Ministro Quandt, que é 
um homem púbJ~CQ ~~~~r i~portâl!cia da vida brasí-
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!eira_ Permanecerei, pois, aqui. Muito obrigado. (Pal
mas.) 

O SR. PRESiDENTE (Roberto Campos) - Tem a 
palavra o Ministro Euclides Quandt de Oliveira. 

O SR: EUCLIDES QUANDT DE OLIVEIRA- Sr. 
MiD.istro Camilo Penna, muito obrigado pela sua perma
nência aqui, para assistir a minha simples apresentação. 

Sr. Presidente, Senador Roberto Campos, Srs. Sena
dores, Srs. Deputados: 

Farei uma apresentação mais ou menos simples. even
tualmente deixando para os debates quaisquer dúvidas 
maiores -Sobre a min1ia apresentação, sobre as minhas 
idéias. No entanto, vou tentar ficar, pelo menos inicial
mente, na parte política, mais na parte geral sobre a ela
boração de uma politica do que sobre detalhes específi
cos dessa política. 

A elaboração de uma política industrial deve conside
rar: os objetivos a serem alcançados, a situação existente, 
os instrumentoS ]â disponíveis c os que ainda devem ser 
criaOoS ou imj)lementados~ 

De uma forma geral, as políticas industriais referentes 
aos diversos setores do Pais devem ter o mesmo objetivo 
final, voltado para o interesse da Nação, como um todo, 
com pequenas variações na sua forma de execução, de
correntes das peculiaridades do setor a que se referir. 

a) Objeüvo 
Qualquer política industrial deve ter como objetivo 

tornar o país capaz de fabricar 010 produtos necessários à 
Nação brasileira e de criar a tecnologia correspondente, 
com o máximo emprego de recursos próprios, humanos 
e materiais, e o mínimo de externos ou importados. Caso 
houvesse necessidade de se dar alguma gradação entre os 
vários pontos desta definição, deveríamos coloca~ como 
mais importante " .. .fabricar os produtos neceSsários á 
Nação brasileira e criar a tecnologja correspondente •.. » 

A capacidade de fabricar visa permitir que se usem os 
braços de nossa gente e que se possa produzir as manufa
turas que nos sào necessárias. Esse aspecto do objetivo 
industrial só deve ser considerado corno realmente atin
gido, quando estiverem dentro do Pais o' poder de deci~ 
são so_bre o produto e sua engenharia. _ _ _ 

A capacidade de criar novos produtos, que ~ a ~-~Pa 
·de evolução que se segue normalmente à de fabriç[çãb~_ 
permite que-se usem os cérebros e a inteligência de~ ri~!@ 
gente, sem que a nossa fabricação fique na depend_én-ciã 
de pagar a inteligência e a criatividade de estranhos, ·rua
dos e· residentes no exterior. Essa capacidade de criação 
só pode ser atingida quando o pessoal e a organiza_@o já 
adquiriram eXperiênCia na engenharia de produção. Ela 
é facilitada quando ocorre um estágio intermediário de 
cópia ou adaptação de produtos já criados anteriormen
te por outrem. Ainda dentro do processo de capacitação 
à criativídade, temos como evolução natural: a criação 
de novas técnicas o que é de fundo mais acadêmico, e 
pode ter uma existência independente da criatividade in
dustrial, mas que só pode ter aplicação efetiva quando 
realizada simultaneamente ou como um seguimento a 
ela. 

Vale aqui mencionar que empreguei o termQ. "tecnolo
gia" em sua acepção mais difundida, de qu~. ''é o conjun
to de conhecimento necessários à execução de uma ativi
dade", no nosso easo, necessário à fabricação de um 
equipamento, coniporiCnte, insumo ou material. Os pro
cedímentos de fabricação não constituem tecnologia, 
mas sim os conhecimentos que permitem elaborar tais 
procedimentos, a tecnologia ê que permite elaborar tais 
conhecimentos. Em outras palav111s, nós sendo uma 
nação que possui um grande volume de mão-do-obra, 
não podemos nos res,tringir a ser apenas utilizados como 
mão-d~_obra da inteligência criada ou paga no exterior. 
E quando eu digQ, .. paga" não estou usando o termo pe
jorativo. Temos que ter, nos é imprescíndivel, face ao 
mercado que nós somos, pela população que nós temos, 
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ainda que esse mercado seja incipiente face ao grande 
mercado mundial, nós temos necessidade de criar funda~ 
mentos não só para a utilização do braço, para utilização 
da cabeça, da inteligência. Procurei frisar a ri'linha apro
ximação do termo_ "tecnologia", porque ele é usado, com 
tantas significações diferentes, que, na verdade, eu qtiis 
muito bem frisar o qUe quero dizer. Quando chamo de 
"tecnologia", alguém ter numa fábrica um conjunto de 
procedimentos, mediante o qual ele fabrica um certo 
produto, não quer dizer que ele tenha tecnologia. Para 
ele ter a tecnologia ele tem que ter um conhecim_ento 
para preparar esses procedimentos. Se ele tem procedi
mento e fabrica alguma ooisa ele deverá ter conhecimen
to para modificar, para alterar aquilo que está sendo fei
to._ 

Dentro do objetivo geral, anteriormente mencionado, 
poderemos atingir o estágio de capacitaçãO em tecnolo
gia aprendendo de outros que já a tenham, estejam eles 
localizados no país ou no exterior. Em ambos os casos é 
necessário ter cuidado- para que ocorram realmente as 
duas fases: o aprendizado e o domínio do conhecimento. 
Ãs vezes hã compra e transferência de farta documen
tação industrial, mas a primeira fase não passa de uma 
cópia, sem intenção de::. "aprender e saber". Neste caso, 
quando hã necessidade de alteração do produto ou sua 
substituição por outro, por Qbsolescência técnica, não 
existe o. ·~conhecimento" dentro da organização que pre
tensamentç ... adquiriu a tecnologia" e ela, tem essa orga
nização de recorrer novamente à compra e à cópia. O 
fato da frente detentora da tecnologia estar localizada no 
país ou no exterior pode facilitar ou dificultar o processo 
de aquisição do conhecimento, mas nunca substituir ou 
superar a real intenção do .. aprendiz" em se manter sem
pre como um ínero_ .. copista" ou de realmente aprender. 

Em outras palavras, a documentação industrial, em si, 
não é uma tecnologia, ela é um conjunto de conhecimen
to. Quem aprende aquela etapa inicial tem a base funda
mental para seguir o estágiO segtiirite; que-e-o (;lOC:onhe.:
cimento, o de dominar a tecnologia. Agora, só o fato de 
ele conhecer os procedimentos não significa: que ele do
mina a tecnologia. 

b) Instrumentos 

Os instrumentos utilizados na implementação _de uma 
politica industrial podem ser restritivos ou de incentivos, 
conforme sua natureza e característtca. 

São restritivos os que estabelecem proibição 1 como de 
importação, de comercialização, de existência, ainda que 
parcial, de capítal estrangeiro. e mesmo a reserva de mer
cado. São de incentivo os que oferecem vanlagens, como 
as reduções e isenções de taxas e impostos, as facilidades 
de acesso a créditos, subsidiados ou não, o pagamento 
pelo Governo ou órgãos oficiais do desenVolvimento de 
produtos ou tecnologias, voltadas para a Defesa Nacio
nal, que nela são utilizados em pequena- escala, mas tem 
largo uso no mercado privado. Os instru"tTtentos restriti
vos são mais Vulneráveis a críticas e ataques- dos oposito
res da política, enquanto os de incentivo são aceitos com 
mais facilidade. Embora não seja possível evitar o uso de 
instrumentos restritivos, eles devem ser evitados sempre 
que possível, dando-se preferência aos de incentivo. 

c) Sltua~o existente 

Os setores de telecomunicações e de informática apre
sentam aspectos próprios, decorrentes do grau de conhe
cimento nas áreas técnica e industrial, quejâ é-dOiníniida 
por brasileiros, como indivíduos ou como organizações, 
como conseqUência do maior ou menor tempo da exis
tência de industrias desses tipos no país, e do tempo e do 
grau de apoio que lhes foi dado; 

Essa é a nossa situação existente. No entanto é sempre 
bom lembrar que é difícil fazer uma definição de infor-
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mática, porque informática é ciência. E a qualquer com
paração com as telecomunicações torna-se mais "dificil, 
porque telecomunicações é serviço, é uma prestação de 
serviço. Enquanto que a informática tem um aspecto 
completamente diverso, o termo provém praticamente 
de uma ciência, que teve uma arripliação do seu conceito._ 
Por isso, em diversas ocasiões têm-se discutido a conver
gência, a divergência, as telecomunicações, a informãti
ca. Na realidade, quando se discute todos esses aspectos 
relacionados com telecomunicações e informática, sem
pre é preciso se tomar cuidado para ver esse aspecto fun
damental e básico~ a telecomunicação no serviÇo <.fUe ê 
prestado ao público, enqUanto que a informática é basi
camente um processo. Ele provém de uma maneira de 
ser. As telecomunicações usam a técnica de informática, 
como a indústria da fabricação de relógios, como o ser
viço médico e todas as áreas da atividade h-u·ffi-ana vão 
sendo progressivamente mais automatizadas. A evo
lução técnica, nos setores de informática e telecomuni
cações, não tem ocorrido com a mesma rapidez e a desti
nação final de seus equipamentos é também diversa, de 
modo que o enfoque de sua política pode não ser idênti
co, devendo ser analisados em separado. 

Quero, então, fazer uma pequena análise sobre qual 
era a situação em telecomunicações e o que foi feito, 
para depois fazer o mesmo em informática, mostrando 
as conincidências e diferenças_ existentes de um caso e ou
tro. 

d) Situação em TelecomunicaÇÕes 
A indóstria de telecomunicações já existe há longo 

tempo no Brasil, no inicio representada unicamente por 
empresas multinacionais, que aqui itriplantaram suas 
fábricas, onde- nessas fábricas a mão-de-obra nacional 
pôde adquirir experiência em métodos e procedimentos 
industriais e na instalação ~e equipamento com elevado 
grau -de conteódo técnico. 

Nós tivemos, então, nesse período, uma etapa inicial, 
em que todos os conhecimentos e toda a tecnologia vin
da de fora, junto com o ca.pita] de fora permitiu que 
m_ãos-de-obra nacionais, pessoas, indivíduos, passassem 
a ter conhecimentos. Aqueles conhecimentos que jâ fo
ram mencionados aqui então, em última análise, guarda
dos na cabeça de cada um ou nos arquivos das o_rgani· 
zações. Embora, os arquivos dessas organizações multi
nacionais não estivessem â disposição das outras organi
zações nacionais, os homens, as pessoas que lã trabalha
ram estiveram e estão à disposição e se disseminaram por 
toda a indústria brasileira. 

A partir da pro~ulgaçào do Código Brasileiro de Te
lecomunicações, em 1962, foi iniciado no País, o proces
so de implantação do Sistema Nacional de Telecomuni
cações, visando atender às necessidades de sua economia 
em expansão, ávida por um mínimo de apoio de teleco
municações, comunicações essas que aiilda eram insufi
cientes e de apoio também, a uma população cujos'an· 
seios indiViduais e sociais também estãVam muito longe 
de serem atendidos. Houve uma preocupação para que 
os novos serviços viessem atender os setores de maior 
peso econômico, mas sem preterir as necessidades so
ciais. 

Através do emprego de equipamentos que, de iníció, 
foram importados, em menor ou maior escala conforme 
a disponibilidade de produção nacional, foi possível fa
zer com que os engenheiros, técnicos e administradores 
existentes ou que passariam a ser formãdos em maior nú
mero, pudessem adquirir experiência básica na insta
lação, na operação e na gerência de um grande sistema 
de telecomunicações e de uma operação industrial. 

Essa evolução do sistema óe telecomunicações nós a 
temos, basicamente, como um marco inicial o Código 
Brasileiro de Telecomunicações, Lei n'i> 4.117, sanciona
da em 1962. 
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Simultaneamente, foram estabelecidas normas e dire
trizes tecnicas que estabeleceram um padrão de ope
ração-, que forçou a compatibilização de todos os equipa
mentos, importados e produzidos no País, de modo que 
fosse construído um sistema harmõnico e contínuo, de 
equipamentos compatíveis, dentro das mesmas carac
terísticas. Dessa forma a ampliação de qUalquer área 
pode ser feita com equipamento de qualquer outro fabri
cante, evitando-se assim os. "cartórios" e obtendo-se: 
uma eficiência maior no uso dos recursos disponíveis. A 
operação das fábricas de capital estrangeiro, com pessoal 
na quase totalidade nacional criou um nócleo de conhe
cimento em engenharia industrial, que permitiu-- que o 
passo seguinte fosse adotado sern prejuízo ao usuârío, 
em geral, e à qualidade do serviço. 

Então, aqui está bem patente que o objetivo de aten
der à necessidade da Nação brasileira, de atender ao 
usuário brasileiro que precisar dar telecomunicações, 
esse objetivo foi considerado como fundamental e, si
multaneamente, foram sendo tomadas as providências 
para que a capacitação industrial, a capacitação tecnoló
gica, a capacitação de criação de novos conhecimentos 
tecnológicos fossem sendo constituídas, capacitação essa 
feita sem prejuízo do usuário final, que ê o povo, que é a 
economia brasileira, que necessita de telecomunicações. 
E temos que manter sempre em mente que este é o o_bjeti
vo. Não devemos ter como objetivo a organização de 
empresas 100% nacionais, como também não devemos 
ter como objetivo a organização e a aceitação de joint~ 
ventares. O objetivo final deve ser sempre o atendimento 
às rieCes:Sidades da Nação brasileira_e os m~lhºr_es meios 
para atender a Nação brasileira, e como a Nação brasi
leira, não é só a sua economia, todas as suas necessidades 
sociills têm que estar incluídas dentro desse objetivo e 
atendidas pelos processos que forem adotados~ para lã se 
chegar. 

OutrO pontO, também, importante, para relembrar, é 
esse da compatibilização, embora se tivesse, naquela 
ocasião, no período a partir de 1962, ãté 1972, 1974, 
1975, houvesse pouca ou quase nenhuma atividade in
dustrial ou nacional no setor de telecomunicações, havia 
uma indústria estabelecida no País, que produzia equipa~ 
menta e havia uma grande quantidade de equipamentos 
que eram importados. No entanto, através de uma nor
malização apropriada, de regras e de diretrizes, todos es
ses l!quipamentos foram tornados compatfveis, obrigato
riamente, ou não entrariam, não seriam implantados no 
País. O que fez, em conseqUências, que ninguém, ne
nht.im f3brkante, fosSe ele nacional, multinacional, equi
pamento importado ou fabricado no País, tivesse o que 
eu chamo de um car.tório. Se temos, em um certo lugar, 
um equipamento de um fabricante, a ampliação do siste
ma daquela localidade, dentro daquele pais, pode ser, 
perfeiüuTieiUe, efetuado por um outro fabricante e um 
outro sistema. Assim ninguém fica nas mãos o_u na de
pendência de fabricantes de tecnologias, de técnicas ou 
de capitais, qualquer que seja a sua origem. 

Um outro exemplo -e esse eu creio que é bastante 
frisante sobre essa situação e que é conhecido por raras 
pessoas- foi o ptoblema da televisão a cores, que passo 
a relatar muito simplesmente, mas creio que é muito íns
trutivo. 

Em 1965 o Conselho Nacional de Telecomunicações 
foi procurado por uma Nação estrangeira, pedindo o 
apoio do Brasil a uma certa técnica de televisão a cores 
que iria ser discutida em um congresso Mundial~ que se 
realizaria em Oslo, no ano de 1966, so~re a padronização 
de um sistema de televisão a cores. O CJJnselho Nacional 
de Telecomunicações, o CONTE L, em um breve exame, 
chegou à conclusão de que ele não sabia nada sobre o as
sunto, procurou, então, organizar um pequeno grupo de 
especialistas sobre televisão e eletrônica nas u_nivetSida
des e nos centros de conhecimento, que fizerarri Uma 
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análise dos sistemas existentes e chegaram à conclusâ,o 
de qual seria o melhor sistema, conclusão essa que foi 
mantida absolutamente sigilosa. Foram a essa conferên~ 
cia prontos para apoiar esse sistema, porque seria o mais 
adequado ao País, não houve decisão. Foi procUrado o 
fabricante, o dono da tecnologia desse sistema, que era a 
Telefunken, foi o Sistema PAL. Ela, sem saber que já ha
via uma pré-escolha, assinou um documento que se o 
Brasil adotasse o Sistema PAL, ela abriria mão de todos 
os royalties, para qualquer fabricação de televisão a co
res no sistema PAL, no Brasil. Voltou ao Brasil, e em 
1966, foi baixada uma Portaria, aprovando o Sistema 
PAL no Brasil, com todas as suas características técni~ 
cas, deixando livre a iniciativa privada para implantar o 
sistema de televisão a cores, quando ele fosse implanta~ 
do. Mas jã estavam estabelecidas todas as normas e pa~ 
drões. Quando ele foi implantado, cinco an·os depois, já 
foi dentro daquele padrão ,e qualquer indústria estabele
cida no Brasil pode fabricar, sem ter que pagar royalties 
ao detentor inicial da tecnologia. Isso é apenas um exem
plo de como se pode prever, fazer compatibili:.;ação e de
cidir com antecedência. 

Valendo-se da situação da TELEBRÁS como grande 
cornptãôor, quase único, no setor de telecomunicações, 
o Ministério das Comunicações estabeleceu uma política 
de compras para o Sistema TELEBRÁS. Aqlli quei-o, 
ainda, acrescentar, dentro dessa idéia geral, antes de es
tabelecer essa politica de compra para o Sistema TE~ 
LEBRÃS, o Ministério das Comunicações, em conjunto 
com o Ministério da Indústria C-do Comércio, estabele
ceu um órgão comum aos dois Ministérios, ó GrUpo 
Executivo da Implantação de Componentes e Materiais; 
o GEICOM, que foi criado por uma portaria intermini~ 
terial, Ministério das Comunicações e Ministério da ln~ 
dústria e do Comércio que opera, funciona_ até hoje sob a 
égide dos dois Ministérios. Dentro dessa cobertllrã dos 
dois Mínistérios, ele opera livremeÕte dentro da área in~ 
dustrial, podendo assessorar os Ministérios nesses aspec
tos. Porquanto ao Ministério das Comunicações não lhe 
cabia razer uma política industrial, ele estabelecia uma 
política de compras que foi discutida na ocasião com o 
Ministério da Indústria e do Comércio e que se constitui, 
de fato, na Política Industrial de Telecomunicações e 
com este termo vou, de agora em diante, citá-la. Essa 
política teve de considerar, como ponto de partida, a 
existência para quase todos os produtos, de indústrias 
multinacionais estabelecidas no País. A política estabele
cida, quando digo indústrias nacionais, multinacionais, é 
porque já existiam indústrias no País._ Se já tem uma in
dústria estabelecida no- País, quando se estabelece uma 
poHtica induStrial, não SC: pode simplesmente estabelecê~ 
la e dizer: bom, tudo que está aí agora, até logo, vou em
bora, desaparecer, se você quiser entra em falência, entre 
em concordata, mas vamos fazer uma política industrial 
que vai arrebentar com tudo. Não é possível isso. A poli~ 
tica estabelecida dava preferência às indústrias nacionais 
nas ãreas ainda não ocupadas pelas multinacionais e in
centivava sua implantação não só nessas áreas como n-a,.. 
quelas. onde os investimentos bãsicos eram aceitáveis· 
para os empresários. 

Existem indústrias cujo volume de investimentos -bâ~i~ 
cos era, e até hoje ainda é, inaceitável para um grupo fi
nanceiro nacional. Retomando o exemplo do setor de 
computação, que hoje tem uma política extremamente 
nacionalizante, na área dos grandes computadores, ele 
nem foi abordado. É o volume de investimentos neces
,sários para a execução, a implantação e operação de uma 
indústria dessa natureza estâ acima das possibilidades do 
emprésariado nacional. 

Nas áreas que exigiam maio-dil-vestimento e conheci
mentos mais avançados fOi forçada a nacionalização do 
controle acionário de algumas empresas existentes, o que 
foi..seguido,posteriormente por quase todas as o·utras. A 
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nacionalização do controle acionário das empresas mul
tinacionais existentes teve como objetivo principal trans
ferir para dentro do País o centro de decisões administra~ 
tivas- e gerenciais, o que teria como seguimento lógico a 
constituição de um centro local de criação e desenvolvi
mento de novos produtos, porque vamos dizer a realida~ 
de, porque até aquele momento as indústrias inultinacio
nais de telecomunicações que existiam no País não ti
nham demonstrado interesse ou não tinham tido apro
vação de suas casas matrizes, para efetuar desenvolvi
mentos próprios no País. Esse fato foi confirmado, pois 
empresas que anteriormente não tinham demonstrado 
nenhum interesse em aqui efetuar desenvolvimentos pas
-saram a fazê~ lo e hoje existem vários produtos de indús~ 
trias essas que têm origem multinacional ou transnacio
nal passaram a produzir, foram efetivamente criados no 
País, com a utilização da inteligência nacional, com a ca
pacitação nacional do setor dentro dessa mesma indlls~ 
tría que já existia. Capaeitação essa que fOi sendo adqui
rida através, inicialmente, da aquisição dos procedimen~ 
tos, çla obtenção dos procedimentos, da aprendizagem e 
do conhecimento. 

_Creio que é salutar a existência, no mercado; de fabri
cantes sem nenhum vinculo tecnológico permanente com 
o exterior e de outros que tenham esse vínculo, desde que_ 
sejam tomadas precauções para evitar que as primeiras 
sejam sufocadas pelas últimas. A preferência dada a de-
senvolvimentos no País fará com que as empresas ligadas 
a grupos estrangeiros se esforcem para, também, efetuar 
tais desenvolvimentos. A vinda de tecnologia dos centros 
do exterior, iÕlpedirá que empresas que recebam trata
mento preferencial no mercado se acomodem em relação 
a técnicas e a preços e se transformem em .. cartórios". 

Refiro-me aqui às empresas genuinamente. nacionais, 
como são. chamadas. Porque o fato de uma empresa ser 
genuinamente nacional e estar fabricando um produto 
não quer dizer que ela domina a tecnologia desse produ
to. No entanto, se simultaneamente com ela existe algu
ma que está sempre em evolução, ela tem tendência e se
rã forçada a evoluir. 

Ainda como parte dessa política de telecomunicaçõ_es 
foTdadO aPoio à criação de, pelo menos, uma empresa de 
capital 100% nacíonal para cada tipo de equipamerlto, de 
modo a que s_e criasSe e crescesse o conhecimento nacio
nal em todas as áreas. O ponto crítico de qualquer em
presa brasileira autônoma, que atue no campo da eletrô
nica, é a grande velocidade de evolução que tem esse se
tor, fazendo com que rapidamente fiquem obsoletos e ul
trapassados os equipamentos produzidos e a tecnologia 
dominada. Como obsoleto, considero aqueles equipa~ 
mentes que continuam _em uso, mas que não são mais 
adquiridos e, ultrapassados, aqueles equipamentos cuj~s 
téCnicas jã não se fabricam mais e que vale a pena serem 
subStituídos por outros equipamentos novos, em Virtude 
deles produzirem maior economicidade na operação e, 
em conseqUência, menores custos para os utiliZadores do 
servíço. 

. Não sendo adÜtadas medidas especiais de apoio, a 
cOn-S:éqUência nB:tUrãl é que essa empresa seccionª"I, 100% 
nacíõri'iif, -fiqúe em dependência tecnológica de outra, ao 
invés da dominação através do capital. Sem apoio ini=-
cial, a maioria das empresas nacionais seria forçada a- ad
quirir nO. exterior procedimentos e processos de fabri
cação, não tecnologias, sem se capacitarem tecnologica
mente. O que estaria ocorrendo, de fato, era a substi
tuição da dependência administ_rativa, pela dependência 
financeira e depois pela técnica, o que, qualquer que seja 
a roupagem, significa, no final, falta de autonomia. 

Falta de autonomia para tomar a decisão de lançar u_m. 
novo prodUto, falta de autonomia para utilízar os seus 
conhecimentos, os conhecimentos do seu pessoal. 

Devemos frisar que a simples compra de uma tecnolo
-gia por uma empresa não significa que ela não é·autôno-
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ma. Se possuir os conhecimentos básicos paiã Criar um 
novo produto, por uma decisão empresarial pode optar 
por adquirir a tecnologia correspondente, se isso lhe for 
mais-· Vaiitajoso. Hoje é praticamente impossível a uma 
empresa, em qualquer país, desenvolver todos os seus 
produtos. Ela sempre terá de recorrer à compra ou .. có
pia" de outros. 

Agora, o importante é que ela tendo conhecimento, 
dominando a tecnologia, ela tem condições de ver se 
para ela é mais vantajoso fazer aquele· desenvolvimento 
que ela tem capacidade para desenvolver ou se ela vai 
comprar ou no exterior, em outra empresa fora do Pais, 
Porqúe se ela não souber, quem não sabe não adiarita 
comprar procedimentos, porque não obtêm tecnologia. 
Nós não podemos entregar a melhor fórmula de uma 
reaÇão química na mão de um analfabeto, por exemplo, 

· ·por(jue·eze- nãO poderá utilizá-las. 

A única solução é a criação, dentro do próprio País, 
·dos novos conhecimentos capazes de permitir o desen~ 
~ volvimento de novos produtos, que, por sua vez, acom
panhem a evolução técnica que hoje tem lugar. Enquan~ 
to as empresas aqui formadas não tiverem f~turamento e 
lucros suficientes para aplicarem na busca de novos pro~ 
dutos e técnicas, é indispensável que o sistema ou as or~ 
ganizações interessadas, que possuam capacidade finan
ceira, efetuem tal atividade de pesquisa e desenvolvimen
to de novos produtos, colocando à disposiçãO das em~ 
presas nacionais o resultado de seu desenvolvimento. 
Dessa forma, elas podem manter a competição com suas 
concorrentes, que recebam do exterior o resultado da 
evolução tecnológica. 

A transferência dessa tecnologia para as empresas, 
para ser então desenvolvido o produto industrial, ta.m~ 
bêm precisa ser financiado, porque. o desenvolvimento 
efetuado num centro de pesquisa e desenvolvimento, o 
resultado é um protótipo que não é industriaL Para ele 
ser transformado em produto industrial, ele precisa pas~ 
sar por um processo de desenvolvimento industrial. E 
esse processo de dest:nvolvimento industrial precisa ser 
financfado de unla ou de outra maneira. 

Esta é-a- forma mais comum de incentivo, usado como 
Política- indUstrial nos países desenvolvidos, em especial 
Estados Unidos e Europa. A fim de evitar possíveis críti~ 
cas ou "represãlias" desses pafses, com os quais temos 
altos interesses de exportação, essa é a forma mais apro~ 
priada de incentivo, embora um pouco estranha aos nos~ 
SOS USOS. 

Algumas áreas, alguns setores, algumas empresas 
usam. Mais por exemplo, a indústria de microeletrônica 
americana, é fortemente subsidiada pelo Governo ameri
cano, através das encomendas que elas fazem de peque
nos produtos que as vezes nem são utilizados em equipa
mentos e que são integralmente pagos pelo Governo 
americano, produtos ou componentes esses que são, na 
realidade, a base de toda a utilização no mercado priva
do, nas grandes vendas dessas indústrias. 

Para atender à finalidade de apoio científico~técnico, 
agora vem qual foi a ação das comunicações pari-aten
der a esse problema do Brasil. Foi criado, inicialmente, o 
Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento na TE~ 
Lf:BRÁS. Aliás, devemos até frisar qu·e anteS da criação 
deSse Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento na 
TELEBRÁS, o Próprio CONTEL. Conselho Nacional 
de TeJecc:>municações, fazia encomendas e apoios 
técnico-científicos a centroS de pesquisas e de desenvolvi
mento Qe universidades do País. 

Com o crescimento das atividades, ele foi transforma~ 
do, posteriormente, em Centro de Pesquisas e Desenvol
vimento da mesma empresa TELEBRÃS. Nesse Centro 
estão sendo desenvolvidos novos produtos que, entre
gues às indústrias nacionais, permitem que elas entrem 
em setores anteriormente ocupados somente por multi~ 
naCjonais, sem ficarem em dependência técnica do exte:~ 
riOr e. tanlbém, sem haver prejuízo para o uspârio de ~e~ 
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lecomunicações, mantendo sempre em mente o nosso 
objetivo_ fina_l. _ 

A engenharia e a inteligência nacionais, no cairipo das 
telecomunicações, recebem, assim apoio adequado, 
apoio esse que precisa ser complementado, corrigido_ a 
todos os momentos e a todos os instantes, porque a si
tuação vigente no País é mutável. O que hoje ocorre não 
é o que ocorria há cinco anos, nem há dez ou quinze 
anos. 

Hoje, praticamerite, em todos os segmentos indústriais 
existe pelo menos uma empresa de capital 100% nacio
naL Por outro lado, a permanência de empresas com 
vínculos com a tecnologia externa, como_ é o caso em 
vários segmentos, principalmente quando é muito o vo
lume de recursos necessários para o desenvolvimento de 
novos produtos, permite que se tenha sempre um ele
mento de comparação com as técnicas, os preços e a qua
lidade que está sendo posta à disposição dos usuários de 
serviços de telecomunicações em países desenvolvidos. 
Evitem-se, assim, os cartórios e a estagnação técnica. 

(i indispensâvel, no entanto, que se mantei1hãm instru
mentos adequados e vigilância constantes, para que não 
venham a ocorrer _ _manobras ou ações tendentes a sufo
car as empresas nacionais. Uma parte do m_~~ca~?· qual
quer que seja o meio para tal fim utilizado, tem de ficar 
assegurado para essas empresas nacionais. Essa parte 
pode variar conforme o grau de técnica envolvida na 
fabricação, assim como do volume de inve_stimentos ne
cessârios. 

O mais importante é, no entanto, que se mantenha o 
objetivo de que a indústria nacional tr;:nh_a capacitação 
técnica, própria ou interna no Pais, e que não se faça um 
simulacro de técnica, através de cópías-cánTínuas, sem 
esforço real para capacitação tecnológica. 

Sem um apoio interno na criação_ g~ tecnologia e de
senvolvimento de novos produtos, a.s empresas nacionais 
acabam ficando sem condições de e~oluir tecnologica
mente. 

A medida que as empresas nacionais forem se afir
mando, e adquirirem autonomja técnica e financeira, 
pode-se e deve-se reduzir o incentivo inte_rnQ __ que lhes é 
dadQ. Tal medida deve ser implementada com cuidado, 
para não desestabilizar a atividade, o que ocorreria em 
caso de medida prematura. A melhor indi_cação é a re
tração das empresas estrangeiras aqui localizadas. 

Em vários setores onde existem apenas empresas na
cio~ais, anteriormente e produção era por empresas mul
tinacionais ou por importação. No entanto, a empresa 
nacional, como um centro de decisão localizada dentro 
do País, com muito maior flexibilidade de decisões, do
minando efetivamenle a tecnolOgia:,-quando ela atinge 
esse ponto tem perfeítas condições de concorrer com em
presa que tenha vinculo com o exterior ou _empresa mul
tinacional. 

A correção da política adotada para telecomunicações 
pode ser aferida pelos resultados colhidos: ao se iniciar o 
processo de desenvolvimento do Sistema_Nacional de 
Telecomunicações, a participação da indústria nacional_ 
nos fornecim~tos era praticamente nula. No momento 
ela é bastante grande na parte de equipamentos e total 
no tocante a serviços de engenharia e auxiliares. Quase 
todas as empresas estrangeiras foram nacionalizadas em 
menor ou maior grau e hâ vários grupos de engenharia 
de processo e de_des~volvimento d~ produtos, antes não 
existentes não só nas empresas nacionais, como nás em
presas que anteriormente eram apenas multinacionais. 

O Centro de Pesquisas e Desenvolvimento da TE
LEBRÁSjá realizou o desenvolvimento de yários produ
tos com têcnicas atualizadas, mantendo intercâmbio 
com organizações de pesquisas e desenvolvimento do ex
terior, mas não ficando com dependência em relação ne
nhuma delas ou a qualquer organização industrial, na
cional ou não. O conhecime.nto nacional no campo das 
telecomunicações está, assim, consolidado e tem todas as 
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condições de se estender_progressivamente_ ~outros seg
mentos ainda não cobertos. 

Essa política pode não ser a ideal, ela não cobre todos
os segmentos, mas é absolutamente irreal querer fazer-se 
tudq ao mesmo tempo._ Tem que se fazer progressiva
mente e com uma base sólida. Sem uma base sólida não 
há pássibilidade de evolução. 

e) Situação na· Área de loformádca 
A situação no campo da informática é muito dif6rente 

daquela que existia no início da aceleração das ativida_
des de telecomunicações. Quando o BNDE tomou a ini
ciativa, em 1968, de procurar criar no País os conheci
mentos básicos da têcnica de computadores, eram raras 
as indústrias desse tipo existentes no País, as quais con~ 
sístiam quase que unicamente na representação para a 
venda de produtos nacionais. 

Nessa política, adotada pelo BNDE em 1968, baseou
se toda a possibilidade de crescimento e de aparecimen
to ... O Senador Roberto Campos esta retificando: foi em 
1958. 

· Naquela ocasião, o BNDE tentou, sem sucesso, inte
resSar empresas multinacionais a partidparem desse pro
jeto, o que não logrou êxito. Mesmo mais tarde, depois 
que foi se tornando evidente que havia a decisão de esta
belecer uma polftica de nacionalização na áf!!a de com
putadores e periféricos, o que estava tendo êxito, ao que 
eu saiba, nenhum, propôs-se a implantar indústria que 
produzisse um síStema completo de processamento de 
dados, com todas as suas unidades componentes. Dessa 
forma pode-se e deve-se incentivar e defender a entrada e 
consolidação de empresas nacionais na produçãO de 
equipamentos de processamento de dados. Isso é feito 
em todos os países, inclusive naqueles onde a livre con
corrência ê levada às alturas. como nos Estados Unidos. 
Se a _palavra ''reserva de mercado" for inadequada ou 
pÚder criar problema, que se empregue outra, maS que o 
objetivo seja o mesmo. Mas enquãiito se consolida a in
dústria em um segmento, os demais não devem sofrer. 
restrições que possam vir a prejudicar os usuários dos 
sistemas de dados. 

Nós devemos estabelecer uma política industrial de in
formática. Essa política, eu creio, deve ter um objetivo 
semelhante ao objetivo final, o mesmo objetivo final da 
de telecomunicações, que é a capacitação tecnológica, 
tanto na criação de novas tecnologias, como de novos 
produtos, mas deve ter, como.objetivo, o atendimento 
das necessidades da Nação brasileira. Ela d_eve ser feíta 
progressivamente, de modo a que essa grande necessida
de, esse grande objetivo não seja afetado. 

Outro aspecto a ser CQnsid~rado, onde há grande dife
renÇa em relação às telecomunicações,_ é o da progra
mação das máquinas. Estou usando um termo um pouco 
mais simples, mas para deixar bem claro. NQ global da 
indústria de telecomunicações, a máquina em si ainda ê o 
principal elemento a ser considerado, enquanto que na 
informática o programa é· o_ elemento mais importante, 
pois nele é que está contida a maior parte da inteligência 
do sistema, ou melhor, a maior parte da inteligê-ncia uti
lizada para criar o sistema. Com isSO, eu não quero dizer 
que apenas o programa é importante. Eu quero dizer que 
o programa é tão e mais importante que a própria má
quina, usando os termos hoje normalmente usados, o 
software ê tão ou mais impC,-rtãnte que- ci hardware. Eu 
quero frisar isso, porque vejo em todas as áreas muito 
pouca observação, muito pouca atenção a esse aspecto 
software. É preferível ser capaz de produzir os progra
mas da máquina do que a própria máquina, ·em tese. As
sim sendo, iem pouca significação Copiarinos ou adap
tarmos máquinas criadas no exteriOr, mesmo que essa 
operação tenha o título de "transferência de tecnologia", 
pOis teríamos de usar integralmente os programas de mâ
quina ou até de operação, de quem desenVolveu a máqui
na no exterior, como tanto acontece hoje entre nós. Por 
outro lado, não se deve igualar as políticas industriais de 
telecomunicações e de infoimática, pois oS dois setores 
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que estavam em níveis diferentes de domínio técn_ico
induStdãl não podem ter tratamento igual. O que é ade
quado paii um, não Serâ forçosamente adequadO para 
outro. São_ situações diferentes. Telecomunicações tinha 
uma situação, existia uma indústria implantada, que 
ateridia em grande parte jâ os objetivos, as necessidades 

-riaCíO-iiaiS. Na área de-ProCessamento de dados, de com
putadoreS não existia praticamente nada implantado. 
Então as situações são diferentes. Os objetivos finais de
vem ser iguais. Agora, os instrumentos podem e devem 
ser diferentes, Alêm disso, precisa ser consíderada a 
grande e a fundamental importância dos semiconduto
res, não só para a parte de computadores, como para tu
do. Hoje, os Seinicondutorl!s estão entrando em qualquer 
atividade humana. E colocarmos semicondutores dentro 
de um guarda-chuva geral de informática, eu creio ser 
excessivo. Os relógios digitais, que hoje sUplantaram tu~ 
do, realmente não são um problema de informática, são 
problemas de semicondutor, e o semicondutor ê funda~ 
mental. Sem um domínio, não de toda a gama de semi
condu_tores, mas pelo menos daquelas que são mais ne
cessárias ou indispensáveis à indústria brasileira, nós te
remos essa indüstria fatalmente sendo reduzida com o 
tempo a uma condição de dependência cada vez maior, 
porque nos dias de hoje, quando se desenvolve um semi
condutor novo, ao mesmo tempo se desenvolve um equi
pamento novo. Atualmente - não tenho co_ndições de 
dizer - mas hâ I ano, enquanto aqueles, que queriam 
desenvolver e fabricar equipamentos no Brasil, s_ó ti
nham acesso a memórias de dois, quatro, no máximo 
oito K, na mesma ocasião jâ estavam sendo lançados 
equipamentos com memória de 64 K, computadores. 
Mas quem queria aqui fabricar para amostras ou para 
desenvolver o seu novo equipamento, tinha condiçõeS.. 
mesmo que trouxesse a tecnologia de fora. 

f) Projetos de lei apresentados 
São de meu conhecimento os projetas de lei da Depu

tada Cristina Tavares, e seu substitutivo, e dos Senado
res Roberto Campos e Carlos Chiarellí. A sua discussão 
detalhada tomaria um tempo muito longo, assim como 
deveria ser feita através de uma análise comparativa en
tre eles, o que eu ainda não efetuei·apenas comecei Cm 
termos gerais. Por isso, deixarei os comentários sobre.98-
ses projetas de lei para o período de debates, que se deye 
suceder a esta apresentação. ' 

g)- sugestões básicas para uma lei de informática
De uma forma geral, creio que a lei bãsica da informâ· 

ti~a deve ser debatida em profundidade, sendo ouvidos 
os vârios Setores por ela atingidos e todos os interessados 
no assUnto. Uma das principais razões do sucesso que, 
creio, ser inquestionâvel, do setor de telecomunicações, 
foi o Código Brasileiro de Telecomunicações, Lei n' 
4.117, de27 de agosto de 1962, que foi longamente deba
tida no Congresso. 

A Lei n' 4.117 foi a base real de toda a estrutura que 
hoje existe, não só em relação aos serviços públicos de te
lecomunicações, como à radiodifusão e aos serviços pri
vados. 

Como contribuição, passo a mencionar algumas su
gestões em relação a alguns aspectos que considero da 
maior importância do assunto. As medidas devem ser 
aplicadas em empresas que estejam sob c_ontrole acio
nârio" nacional, e que se comprometam a capacitar-se 
para a criação de tecnologia. A verificação do não cum
primento dessa exigência deve provocar o cancelamento 
de todo incentivo e apoio. As medidas devem ter carãter 
temporário, mas sua duração tem de ser suficiente para a 
consolidação técnica e econômica das empresas. Em vir
tude do potencial industrial dos países desenvolvidos, hâ 
necessidade permanente de se manter proteção alfande-
gâria à indústria localizada no País. 

Essas sugestões que faço réferem-se 'à aplicação em 
empresas que estejam sob controle acionârio nacional. 
No entanto isso não significa que não devam existir, que 
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devam ser banidas do mercado as empresas que não te
nham controle acionário nacional. Elas podem e devem 
ser mantidas dentro de uma certa Hmitação que-permita 
o surgimento e crescimento das demais. _ _ . 

Quanto à proteção alfiridegáda eu -apenas recordo 
que a indústria automobilística,--que Já tem qUase vinte 
anos de implantada no País, que é uma indústriB: quàse 
toda multinacional, ainda depende de uma fort~ pro~ 
teção alfandegária, 

Passemos às medidas gerais que eu sugiro, que eu faço, 
para essa lei básica, em termos bas~ante gerais: 

I) Concessão de incentivOs fiscais na cOmpra doiiTn·~
sumos para a fabricação e a venda dos produtos (tarifas 
e taxas de importação, IOF, ICM, IPI, Imposto de Ren· 
da); 

2) Facilidade de acesso a créditos especiais para inM 
vestimenta e capital de giro; - -

3) Encomenda, por órgãos da admini~tração direta e 
indireta, de desenvolvimento de novos produtos, consiM 
derados de interesse gerai para o País, mesmo que não 
sejam prioritários para o óigão contratante; 

4) EstabeleCimento de uma po!íflca-de compras para 
os órgãos da administração direta e indireta, de apoiÓ à-
política industrial estabelecida e coerente com ela; 

Lembro que com relação a isso o By American Actdos 
Estados Unidos, por exemplo, em relação a compras _em 
empresas americanas, que erarn feitas por órgãos do GoM 
verno. 

5) Apoio à pesquisa básica; em Universi~ades e instiM 
tu tos de pesquisas, para a criação de novas têcnicaS eco:. 
nhecimentos, que venham a ser usadas pelas indústrias 
na criação de novos produtos; 

6) Estabelecimento de prioridade no apoio ao e_sta~ 
belecimento de uma indústria de insumos de_Õlicroele~ 
trônica, com capacitação tecnológicã.; 

7) Aumento 'seletivo das tarifas alfandegárias com 
gradação entre equipamentos, insumos e mat~riasM 

primas; 
Eu acrescentaria ainda que a lei básica de informática 

deveria considerar a criação de um órgão que fosse pluri.: 
ministerial e tivesse a participação do --~pr_esariado. 
Esse órgão, que dever ser nOrmativo e de fixação de políM 
tica de informática, separando toda a parte de execução 
desse ôrgão normativo. 

8) Redução total dos incentivos e parcial das pro
teções, depois de estar assegurada a consolidação_ têcnica 
e económica das empresas. O apoio Cí"tado nos itens 3, 4 
e 5 deve ser mantidos permanente. (Encomenda, por ór
gãos da administração direta e indireta, de desenvolvi
mento de novos produtos; estabelecimento de uma poli
tica de compras para esses órgãos e apoio à pesquisa bá
sica.) 

h) Conclusão 
A exposição que ftz foi resumida, procurando abordar 

apenas pontos essenciais. Antes de terminar quero dar 
ênfase a alguns pontos: 

-O objetivo da política industrial ê- ateiidú às neces
sidades da Nação; 

-O apoio à indústria nacional não é um objetivo, 
mas um instrumento de apoio ao trabalho manual e inte.. 
lectual do brasileiro; 

-A empresa localizada no País, qualquer que seja a 
configuração do seu capital, contribui para a criação de 
riqueza, e de maiores possibilidades de trabalho no País; 

-A implantação de uma política illdustrial não deve 
prejudicar os u~uârios dos equipamentos e se0'iços por 
ela afetados, até o nível das necessidades da Nação. 

Muito obrigado a todos. (Muito beml Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Roberto C•mpos) -·Agra
deço ao Ministro Euclides Quandt de OLiveira pela sua 
brilhante exposição. 

Concedo a palavra ao ilustre Senador Benedito Ferrei
ra. 
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O SR. BENEDITO FERREIRA- Sr. Presidente, Sr. 
Ministro Camilo Penna, ilustre Ministro Euclides 
Quandt de Oliveira, eu goslaria de poder aqui enumerar 
- mas creio_ que seja até desnecessário dizer o quanto 
este País deve a este extraordinário homem público, que 
é o- Ministro Quandt de Oliveira, pelo que realizou com a 
sua simplicidade," com o seu dinamismo, com a sua gran
d~- e humildade, em favor das telecomunicações. 

Em realidade o Ministro Quandt de Oliveira continua 
prestando serviços ao Brasil, vindo aqui na nossa Comis
são trazer a sua experiência, adquirida no dia-a-dia, nes
sas dificuldades que julgávamos quase que intransponí
veis: fazer com que este País comece a se comunicar. Dai 
a minha alegria de estar aqui presente e de desfrutardes
se raro privilégiO que a Comissão de Economia vem pro
pr'iciando a seus membros, graças à diligência do nosso 
laborioso Pre$idente. 

Ministro Quandt de Oliveira, eu pouco ou quase nada 
teria a assinalar, porque, na realidade, a sua abordagem 
foi bastante objetiva e colimou plenamente o objetiVÓ-
desta Comissão, que é esclarecer os seus membros e nos 
_dar subsídios para uma avaliação correta do problema 
das telecomunicações e de modo particular sobre a infor
mática. 

_Oe minha parte constatei, salvo melhor juízo, que no 
que diz respeito às telecomunicações especificamente, foi 
adotado um critério que lamentavelmente não tem sido 
obse"rvado em outras áreas: o critério- que não seria de 
uma padronização, uniforme ~-mas que permite a con
junção e a utilização de componentes de vários fabrican
tes para as ampliações futuras e a adoção das inovações 
que vão surgindo num setor tão dinâmico_como é o caso 
do setor de telecomunicações. 

No Brasil, por exemplo, parece que estamos, de cer_ta 
forma, privilegiados, no que diz respeito à televisão. A 
nossa limitação de recursos," a nossa pobreza, nos impe
diu que adotássemos de imediato, a exemplo da maioria 
dos países- ricos, O sistema de televisão. E isSO riOs propi~ 
ciou c~m esse .retardamento de entrada no setor que viés
semos a ter hoje, segundo estou informado, o que há de 
melhor, o que hã de mais revolucionário, o qué há de 
maís avançado e aqueles países pioneiros, aqueles que o 
ado taram de imediato, hoje têm dificuldades para obter 
o nh:el de. televisão que nós temos, visto que a substi
tuição dos equipamentos seria sumamente onerosa. En
tà9,_ estamos nós lá na minha longínqua Araguaína, co
nhecida de V. Ex• porque foi um homem incansável. não 
mediU distâncias para conhecer as dificuldades do inte
rior brasileiro, quando à frente do Ministério das Comu
nicações, hoje nós temos lá naquela pequenina Araguaí
na de ontem - hoje já é uma cidade com 200 mil habi
tantes, tendo uma imagem a cores, via satélite, e sem dú
vida alguma vai negar esse crédito extraordinário ao seu 
trabalho à frente ao Ministério das Comunicações. 

Em realidade temos áreas em que lementavelmente 
não houve esse cuidado. E~ evjdc;:nte que esses cuidados 
Sâo frutos de experiência e de observações e o tempo, se
gundo O-nossO sertanejO ... ê realmente um tempo d_e cu
rar queijo, e não há mercê melhor do que a experiência, 
do que o tempo. 

Temos, por exemplo, no caso de componentes elétri
cos, no casõ;-dos relés térmicos, dos disjunto!'es, hoje 
fabricados no Brasil, um verdadeiro desastre para a em~ 
presa nacional, visto que maliciosamente vêm fabricanM 
do - e aí vai um recadinho para -o nosso iluStre Ministro 
Camilo Penna, antes de tudo um patriota- temos veri~ 
ficado que maliciosamente esses aparelhos, indispensâ~ 
ve_ts como protetQres de máquinas e motores, estão sen
do fabricados de maneira tal que não podem sofrer repaM 
ros. São fabricados de maneira tal que um simples com
ponente, por mãis _ insi&nificante que seja, jã inuti1iza a 
peça, esse peça, já não pode mais Ser reparada. 

Curioso é que muitos daqueles, como é o nosso caso, 
de modo particular, como empresário, como industrial, 

- fizemos esioques de peças, hoje constatamos, por absur-
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do que pareça, que um daqueles relés anteriores, que po
diam ser reparados, substituindo-se peças, algumas plati
nas, peças de menor custo, hoje custam no mercado, em
bora considerados obsoletos, porque superados, porque 
há mais modernos à disposição dos consumidores, esses 
mais modernos são exatamente aqueles que não podem 
ser reparados. No entanto, para se manter o mesmo pa
drão, para continuar a ter aqueles antigos que eram 
fabricados, e que podem ser reparados, há uma verdadei
ra extorsão no preço desses produtos no mercado. CusM 
tam maís -do dobro, às vezes até o triplo, dos mais mo
demos que estão sendo fabricados. Só que os mais mo
dernos são como a lâmpada elétrica: queimou, jogou fo-
ra. 

Na ár-ea de telecomunicações - parece-me essas cau
telas, esses cuidados que foram tomados quando da im
plantação e do incentivo à implantação des.se setor in
dustrial no Brasil, os resultados tém sido efetivamente 
positivos, porque não se tem notícia dessas dificuldades 
para o usuáiio. 

Já fiz até comentário sobre reserva de mercado, e V. 
Ex• aludiu à indústria automobilística. Sou um homem 
realml!nte magoado com a indústria automobilística, 
magoado porque foi implantada de maneira muito ata
balhoada, às _custas da agropecuária, mais especificaM 
mente- da agricultura, e ainda continua desfrutando prí
vilégíos qtre não sã~ __ dados sequer àquela que a susten
tou. àquela que pãgou para que se implantasse aqui, no 
Brasil, através das tristemente famosas operações de 
"sway". De qualquer forma, é uma situação de fato. A 
pretexto de assegurar algumas centenas de milhares de 
empregos mantidos por essa indústria automobilística, 
contiiluamos privilegiando~a de maneira realmente ofen
siva àquela que lhe pagou a conta e continua paga~do a 
sua c_onta - a agricultura. 

Devido às proteções alfandegárias, a agricultura não 
pode importar máquinas e equipamentos, a pretexto de 
proteção, a nãO ser que se sujeitasse às tarifas infquas 
que viriatrf onerar essa impOrtação: A agricultura tem-se 
que conten~ar com o que é produzido no Brasil, e muitas 
vezes de maneira abusiva. Cito como e.,;:emplo o custo de 
um par de casquilho de uma só biela, de um motorzinho 
Agrale, esse motorzinho tão comum e tão útil à pequena 
prioridade rural. O fato é que esse par de bronzina ou 
casquilho, como tambêm é cqnhecido, de uma só biela, 
de um motorzinho_desses, custa mais do dobro do preço 
que se paga normalmente por um jogo de bronzina de 
um motor de S cilindros. No entanto, não se pode impor-
tar. 

Este é o preço que pagamos pela chamada reserva de 
mercado ou de proteção a essa famosa "indústria brasi
leira". 

O mais grave é que utilizamos realmente a regra de 
dois peSos e dUas medidas. Já salientei aqui, anterior
m~nte, esse preconceito, essa ojeriza que o brasileiro tem 
de ser conhecido como um povo agrícola. Precisamos ser 
conhecidos lá fora, mesmo passando fome, mesmo com
prando comida fiado e não podendo pagar, precisamos 
ser conhecidos lá fora como um país industrializado. 

EsseS pesquisadores nossos, sem maior amparo gover
namental e sem conseguir sequer a estima pública, por~ 
que ninguém sabe sequer da existência deles e muito me
nos de seus trabalhos, como ê o caso do desenvolvimento 
da soja tropical, que nos colocou realmente como pais 
pfivilegiado, capaz de exportar e de saciar grande parte 
da demanda insatisfeita, e cada vez maior, cada vez me
nos atendida no mercado mundial, quando o nosso agri
cultor começa a ter uma remuneraÇão razoável, pelo seu 
esforç_o,_ graças às pesquisas n-acionais, à tecnologia ca
bocla que vem desen,volvendo essa soja que está aí as~ 
som brando aqueles que vêm conhecer o nosso trabalho 
Do campo, produzindo-se 3.000 kg por hectare no cerra
do - e já temos coisa mais avançada, a EMBRAPA 
aqui em Brasília mesmo, já tem uma variedade de semen
te, que não me acode à memória nome que lhe foi d~do 
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- sei que é o nome de um pesquisador japonês, parece 
que a pedido de um dos patrocinadores, o Dr. Paulo Yo
kota - essa variedade está dando 90 vagens por pé, 
equivalente a mais do dobro da famosa soja tropical, que 
jâ e altamente remuneradora, a realidade é que, quando 
se começa a exportar a soja, que não tem restrições, por
que o Mundo inteiro tem fome, tem necessidade de soja, 
para se dar mais uma demonstração cabal da ojeriza qUe 
se tem à agricultura neste País, embargaram as expor
tações, a saca 60 kg de soja caiu de preço, em menos de 
I O dias, de 32 mil cruze_iros para 22 mil cruzeiros. 

Como realmente a coisa no Brasil anda difícil. 
Estamos muito preocupados em criar empregos, em 

desenvolver tecnologia, em criar condições para impor
tar tecnologia, porque realmente não hã como pensar em 
desenvolvimento sem franquear, sem aproveitar a expe
riência alheia, porque realmente isto significa enCurtar 
distância, mas não temos sequer a cautela de proteger 
aquilo que efetivamente é nosso. 

O caso da soja ê exe_mplo eloqUente. 
As dificuldades de crédito, criadas pelo próprio poder 

público, através de seus agentes financeiros, já que agora 
se acabou com o maldito juro subsidiado, que era o-óleo 
canforado com o qual vínhamos matando o cardíaco, ou 
seja, dando juros subsidiados para uma minoria de pro
dutores e sacrifiCaildo a grande maioriã.-que produzia 
com recursos próprios, e com essa desculpa nós mantí
nhamos o preço da agricultura lã em baixo. 

Pois bem: graças a Deus, conseguiu-se acabar com a 
hipocrisia -do crédito subsidiado, com engodo, com óleo 
canforado, com que vínhamos matando o cardfaco. 

Garantiu-Se preço, garantiu-se liberdade de mercado. 
Mas, a liberdade, na realidade, estâ aí agora, com o fe
chamento das exportações, a pretexto de proteger o con
sumidor brasileiro. O curioso é que só pensam em prOte
ger o consumidor brasileiro quando se trata de alímen
tação. 

No caso que acabei de citar de umjoguinho de casqui
lho, algumas gramas de metal, o desgraçado ·do agricul
tor que fundiu o seu motor vai pagar o e-quivalente a oito 
vezes, ou dez vezes o preço que jã é absurdo, cobrado 
para igUais peças, só que aplicado num montante dife
rente. Aí não há tabelamento, aí não há embargos. Mas 
quando se fala daquilo que é realmente nosso, tipica
mente nosso, como é o caso dos alimentos aqui produzi
dos, e de modo particular a soja, que tem mercado inter
nacional franco, aí lembra-se do consumidor. 

De qualquer forma não é a área, e V. Ex•, hoje, que 
continua sendo Excelência para mim, apesar de um ho~ 
mem na inící<ifwapfiVada, tem os seus extraordinários 
serviços prestados ao Brasil, nem esses aspectos que eu 
estou aflorando me dizem respeito, senão como empre
sãrio, hoje, como homem da livre empresa; mas diz res
peito, afinal, a todos nós. ~necessáriO, no" Brasil, urgen
temente, que tenhamos a coragem de admitir ·a -realidade 
que procuramos camuflar, em termos uma legislação 
muito bonita para ser exibida no exterior, mas que não 
corresponde nem de longe à nossas reais necessidades. 

Volto a enfatiú:ir--aQuí aqUilo ""i.~fiiefõflembrado pelo 
Coronel OzireS, qUe -me marcou profundamente. A nossa 
preeo-cupação com o formalismo de espantar aqueles que 
poderiam nos ajudar, porque são mais experien:tese de
tentores de capital, e, no entanto, têm dificuldades de vir 
aqui participar do nosso progresso, do nosso desenvolvi
mento. Evidentemente, com muita justiça, tendo em vis
ta a remuneração do seu capital, o retorno dos investi~ 
mentes que eles fazem nas pesquisaS é eXtraoraffiár1o. 
No entanto, verificamos até que pontO-chegam liOiD.ens 
de bem, homens bem intencionados, mas tal a exaltação, 
tal o culto ao nacionalismo desvestido do verdadeiro pa
triotismo, em que pesem aos democratas arautos da de
mocracia, chegam ao absurdo da intolerância de não 
permitir sequer que o seu par ou seu colega no Senado, 
sem uma manifestação oral, mas simplesmente flsiOriô
mica, como foi feito pelo nosso Presidente, verificamos 
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aqui uma cena que, tenho certeza que os Senhores, como 
os demais visitantes desta Comissão, hão de nos relevar e 
entender que o nacionalismo exaltado tem _levado aos 
povos infelicidades maiores do que essa que nõs tem visi
tado, com cenas de indelicadeza, que não são próprias 

- aqui do Senado. Temos um exemplO doloroso para 
lembrar que ê o caso da Alemanha, atê onde nacionalis
mo exaltado pode levar o povo. Graças a Deus, não ê 
bem o caso brasileiro. 

V. Ex• receba de minha parte os meus agradecimentos 
pela sua presença e por essa contribuição váliosa que 
traz aos nossos trabalhos; e a todos quantos me releva
ram me ouvindo nessa alongada observação as minhas 
escusas e o meu muito obrigàdo. 

O -SR. PRESIDENTE (Robe_r_to Campos)- Para en
cerrar a reunião, gostaria de fazer, alêm de um agradeci
mento ao Ministro Quandt de Oliveira, duas ou três per-
guntas apenas. 

Durante vários trechos de sua locução ele falou em 
empresa sob controle acionário nacional. O que isso sig
nifica? t;: a definição do MIC, é a definição do Ministêrio 
das Comunicações ou é a definição da SEI? 

São coisas diferentes. Empresa sob controle acionário 
nacional, segundo a definição do Ministério das Comu
nicações ê a empresa que tem 51% de capital votante em 
mãos nacionais~ Isso coincide também, aparentemente, 
com a definição do Ministério da lndústri"a e do Comér
cio, mas difere da definição da SEI, segundo a qual, apa
rentemente, empresa sob controle nacional é a empresa 
com_ 100% de capital nacional. 

Qual das três definiÇões? 

O SR. EUCLIDES QUANDT DE OLIVEIRA -
Controle nacional é 51% do capital votante. 

O_ SR. PRESIDENTE _(Roberto Campos)- ENtão o 
Ministro favorece também na área de informática o ins
tituto das joint ventures. 

O SR. EUCLIDES QUANDT DE OLIVEIRA- Em 
princíPio, sim. 

O SR. PRESIDENTE (Roberto Campos)- O Minis
tro- se referiu várias vezes à capacitação ·n-aCional, ao trei
namento de técnicos nacionais, coisa que todos nós ar~ 
dentemente desejamos. A minha pergunta específica é 
sobre o seguinte: Qual a diferença, em matéria de treina~ 
menta de técniCOs nacionais, entre uma efupresa 51% na
cional, uma empresa 100% nacional e uma empresa 100% 
estrangeira ou mista. Em todos os casos que eu conheço 
- e verifiquei esse ponto cuidadosamente-, em todos 
esSes tipos de empresas os técnicos que as tripulam e ope
ram são brasíleiros; mesmo nas multinacionais, quando 
existem técnicos estrangeiros, são geralmente ligados à 
área de finanças, porque há transações internacionais 
com bancos internacionaiS a concluir, ou na área de co
mé;cio exterior, onde se requerem conhecimentos e con
tatos no exterior, inclusive domfriiO linguístiCO. Na área 
propriamente técnica a quase totalidade, em alguns ca
sos a totalidade, é de técnicos nacionais-. Isso signilici-
também uma adição ao conhecimento tecnológico nacio
nal; isso também significa capacitação nacíõilal. E al
guns pretendem até que isso pode levar a uma capaci
tação nacional superior, no caso das multinacionais,
porque seus técnicos são enviados para treinamento em 
laboratórios do exterior, com um _gr_au de spfisticação 
tecnológiCa sUperior-ao-noSso. De muitos dos debatedo
res aqui se depreende a impressão de que se a empresa é 
de capitais mistos ou se é multinacional, ela treina menos 
a lnteligentzia nacional do que a empresa de capital ex
clusivamente nacional. Às vezes, o contrário é verdadei
ro: a empresa exclusivamente nac.ional, não tendo labo~ 
ratórios adequados e experiência de treinamento, é obri
gada a repousar sob técnicos estrangeiros imPortados. 
Não há conexão entre a forma de c_Qmposição de capital 
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e capacidade de treinamento de pessoal. Gostaria que o 
Ministro dissesse alguma coisa a esse respeito. 

O SR. EUCLIDES QUANDT DE OLIVEIRA- O 
problema que vejo nesse aspecto é o tipo de treinamento 
que ele adquire, qual é a aprendizagem que ele faz. Estou 
plenamen~e de acordo que um técnico brasileiro. um en
genheiro brasileiro que trabalhar numa empresa multi
nacional vai ser melhor treinado naquela atividade que 
aquela empresa exerce aqui no País, do que se estiver 
numa empresa brasileira. No entanto, o que ocorre. aí 
vou discordar apenas de uma palavra que foi utilizada 
pelo Senador, que foi '"'laboratórios"; ê raríssímo qual
quer técnico ir para laboratório no exterior, porquanto 
essas empresas não fazem trabalhos de laboratórios no 
Brasil. Nós pegarmos, no setor de ~elec:;o_municações, as 
grandes empresas multinacionais oU_ com vinculação tec
nológica co"rfl o exterior, indo a uma maneira mais sim
ples de dizer, essas empresas, proporcionalmente, e algu
mas delas até em quantidade, têm um menor número de 
técnicos e engenheiros voltados para o desenvolvimento 
de novos produtos ou para o domínio da tecnologia, 
quer dizer, têm nos seus laboratórios menos gente do ·que 
em pequenas empresas nacionais. Dou o exemplo da em
presa da qual faço parte, uma pequena empresa que fica 
no interior de São Paulo, que-àeserivotve-novos produtOs 
inclusive na ârea digital. Ela tem a parte de desenvolvi
mento de novos produtos cerca de 80 pessoas, para um 
grupo total que deve ter 300 pessoas no total da fabri
cação. Não existe nenhuma empresa de vinvulação tec
nológica no exterior que teriha essa proporção e talvez 
até essa quantidade; e mais, essas empresas só passaram 
a trabalhar nessa área de desenvolvimento próprio de

-pois que-foram forçadas ã nacionalização; quando eu me 
refiro a nacionalização é ter um controle acionãrio na
cional, __ porquanto o acioriista brasileiro passou a ter inte~ 
resse de que fossem criados maiores conhecimentos pró
prios aqui no País. Então, a realidade é que a existência 
dessas empresas, com a vinculação tecnológica do exte
rior, traz maiores afluxõs -di-procedimeriios novos, mas 
nem sempre traz afluxos de tecnologia dentro daquela 
idéia que eu fiz; procedimento é uma pilha de documen
tos que é seguida na fabricação, que pode ser seguida por 
técnicos, apenas por operários especializados; não preci~ 
sa de engenheiros, ou de cientistas ou de físicos, que já 
têm conheciniento maior. 

O SR. PRESIDENTE (Roberto Campos) - Muito 
obfigado. ·Eu teria certas discordâncias, mas não_ vou 
enfatizã~las agora. 

Gostaria de indicar que uma das grandes empresas 
multinacionais, a IBM, tem quatrocentos científicos no 
exterior, 16 laboratórios de pesquisa e 53 técnicos brasi
leiros em rodízio continuamente em treinamento nesses 
centros científico e laboratórios. São 53 homens que se 
revezam no treinamento. 

A terceira pergunta que eu faria é a seguinte:- hâ uma 
propensão, no Brasil, de examinar-mos o nosso modelo, 
à luz apenas de nossas peculiaridades~ Mas, em matéria 
de desenvolvimento Informático temoS que contemplar 
o panorama mundial à busca de ilustrações e exemplos. 
Eu tenho me dedicado muito ao estudo comparativo dos 
modelos. Descubro nos países industrializados, basica
mente, 3 tipos de modelo e identifico também 3 variantes 
de política de informática nos países em desenvolvimen
to. Nos países industrializados mencionaria os seguintes 
mOdelos _viS_entes. Primeiro, o modelo competitivo exter
no e interno; é o modelo dos Estados Unidos, que prati
ca ampla competição externa e interna; trata-se de mode
lo muito bem-sucedido, de vez que o País é pioneirO eril 
Informática. Um segundo tipo é o modelo competitivo 
interno, porém com limitações à concorrência externa. 
Esse é o modelo japonês, onde se fomenta acerba compe
tição interna, mas se usam tarifas e outros artificias 
como especificações e normas tecnológicas, visando a di-
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ficultar o ingresso do produto estrangeiro. Mantém~se 
entretanto intensa competição interna. Esse modelo estâ 
sendo também bemMsucedido. O terceiro modelo é o que 
se chamaria modelo intervencionista- assistencial. Esse 
era o modelo inglês, pois hoje os ingleses, se estão incli
nando para um modelo mais liberal. Foi também o mo
delo da Informática francesa de De Gaulle. Os resulta
dos são, em ambos os casos, sabidamente medíocres. Na 
França a empresa estatal - "CII-BULL - sempre foi 
uma fonte de déficit. Na Inglaterra a proesa comercial da 
ICL (International Computers Limited) foi nifnima:. 
Houve considerável proesa tecnológica na IMOS, q_ll~ -
avançou muito na teCnologia do transputer. Mas o go
verno inglês está seriamente considerando a possibilidaw 
de de vender ambas essas empresas, voltandowse para 
uma política mais liberal, centrada sobre a iniciativa priw 
vada que já está implantado pelos informáticos em 
Cambridge e em Dr. Vivre VaUey na Escósia. Isso qual'!~ 
to aos países industrializados. 

Quanto aos países desenvolvidos ou "em desenvolviw 
menta", para usar palavra mais elegante, detecto tam
bêm 3 tipos de modelo: o primeiro é o modelo de capital 
aberto com incentivos governamentais para pesquisa e 
desenvolvimento. Esse é o esquema ~a Corêia, de Tãiw--
wan, de Cingapura, enfun, dOS paíSes da franja asiáfica,- -
que têm enonne avanço de Informática. ~ um modelo 
aberto em termos de capital, pois não há nenhuma exiw 
gência quanto à composição de capital, coexistindo emw 
presas, nacionais, estrangeiras e mistas. O seg~:!ndo J!lO
delo é o nosso, o brasileiro, exclusivista e fechado com 
exigências rigorosas de composição de capital sendo ve-_ 
dação empresas mistas, em certas áreas anter!ormente 
restritas mas cada vez mais abrangentes. Colocam-se 
mesmo s-érias limitações à operação de empresas já exisw 
tentes. Trata-se enfrm absoluta reserva de mercado não 
só no sentido comercial mas no sentido financeiro. Há 
um terceiro modelo, que eu chamaria de misto, que é o 
modelo mexicano, recentemente adotado. No atual es
quema mexicano é livre à implantação de qualquer emw 
presa independentemente de controle governamental e 
mesmo de licenciamento govername~tal, se o capital me
xicano representar 51% do cipital votante. 

Se o capital estrangeiro não for minoritário e sim ma
joritário, em qualquer proporção requerwse-â então, uma 
análise do projeto e um licenciamento governamental. E 
têm sido adotados critérios flexíveis, pois várias empre
sas com 100% de capital estrangeiro lá se têm estabe~eci
do. Mas, em princípio, o ingresso é livre somente p3.ra 
aquelas empresas estrangeiras que se contentem com 
uma posição minoritária, até 49%. -

Pergunto, então, ao Ministro: descartados os modelos 
dos países desenvolvidos, qual dos três modelos dos pai
ses em desenvolvimento ele apoiaria? Pareceu-me de
preender çie sua palestra uma simpatia por algo seme-

Ihante ao modelo mexicano: liberdade de implantação 
para indústrias que tenham 51% de capital nacional. 

O SR. EUCLIDES QUANDT DE OLIVEIRA- Se
nador Roberto Campos, eu não estudei em profundidaw 
de, na parte de informática ... Na parte de indústria de 
computadofes, não conheço como foi feitil a implan
tação em diversos países. Volto a um país desenvolvido 
- o Japão -, porque lá sei como foi felta a introdução 
da indústria da microeletrônica, a indústria de semicon
dutores. Durante um número muito grande de anos, o 
governo japonês inverteu quantias enormes encomen
dando o desenvolvimento de produtos que, na realidade, 
não eram necessários para a sua defesa, porque não os 
usa na sua defesa, eram parcamente necessários às suas 
atividades governamentais, no entanto, eram de largo 
apoio para a indústria, de maneira geral, de semicondu
tores. Durante esse período, o governo japonês proibiu a 
implantação de qualquer indústria com 0,5% de capifal 
estrangeiro no JapãO para produzir esses produtos, até 
que a empresa japonesa adquirisse o conhecimento e a 
solidez do mercado, a fun de que pudesse enfrentar a in
d~stria es~al!_geira. 

O SR. PRESIDENTE (Roberto Campos)- Perdão, 
Sr; Ministro. Minha informação é conflitante. A Texas 
Instruments está lá desde o início da informática japone
sa e nunca áéiXou de produzir semicondutores. A Moto
rOla tambêm não. 

O SR. EUCLIDES QUANDT DE OLIVEIRA -
Desde o início da informática, mas não desde o início 
dos semicondUtores. A Texas queria implantar, mas não 
teve autorização. Podia levar condutores para lá, do ex
terior, mas não colocar uma fábrica. 

O SR. PRESIDENTE (Roberto Campos)- Nossas 
informações são conflitantes. A informação que tenho é 
que nunca houve nenhum bloqueio ao direito de produ
zir lá. As firmas japonesas tinham, sim, especial apoio 
sob a forma de encomendas governamentais, de créditos 
muito generosOs para comercialização e de fmanciamen
to governamental para a pesquisa. 

O SR. EUCLIDES QUANDT DE OLIVEIRA -
Talvez aí haja ttm pequeno problema de semântica. Na 
verdade não existia nenhuma proibição formal para a 
implantação da Texas no Japão. Para se implantar, a Te
xas tinha que seguir um procedimento de registras, que 
foram extremamente demorados. Demoraram tantos 
anos quantos foram necessários para a consolidação da 
indústria japonesa de semicondutores. 

Em princípio, optaria pela solução mexicana, no en
t~to, dando-se atenção especial à indústria que tivesse 
capital 100% nacional. 

Esses paíseS fazem esse tipo de incentivo. É o tipo de 
incentivo mais apropriado para se fazer aqui: o incentivo 
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que não gera represálias, não gera discussões nem outros 
tipos de ações contrárias. 

O SR. PRESfDENTE (Roberto Campos)- Aliás, é o 
que está previsto no meu projeto. 

Muito obrigado, Sr. Ministro Euclides Quandt de Oli
veira. 

Consulto a Comissão, que está reduzida apenas a dois 
membros, sobre o seguinte problema: várias vezes tem 
sido abordada aqui a questão da indústria automobilísti
ca como um protótipo de desenvolvimento industrial di
rigido, e tem-se verificado opiniões conflttantes. Alguns 
dizem que houve efetiva transferência de tecnologias; ou
tros dizem que, se trata de um caso _de colonialismo tec
nológico. Uns dizem que a indústria cobra altos preços, 
protegida por barreiras aduaneiras excessivas; e outros 
dizem que a indústria tem os mais baixos preços do 
Mundo, pois o Governo, através de impostos, suga 50% 
do valor do carro, enquanto no resto do Mundo a per
centagem de captação governamental, sob forma de im
postos, não excede de 6 a 12%. 

Sugiro que ouçamos um homem que esteve presente à 
criaçãO da ihd-ústúa ã.utoinobi!Istica e tambêm muito de
votado a problemas de transferência de tecnologia, o AI
mirante Lúcio Meira. Tàlvez pudesse ser o último deba
tedor, no dia 27- de junho, já nas vésperas do encerra
mento do primeiro- período desta Sessão Legislativa. O 
Almirante Lúcio Meira foi Presidente do GEIA, eu fui 
apenas um dos Membros desse Grupo Executivo, e nos 
pád-erã ilustrar sobre se realmente houve transferência de 
tecnologia. Acredito que sim, uma vez que estamos pro
duzindo e exportando o "carro mundial" o que seria im
possível se não tivesse havido transferência de tecnolo
gia. Poderia ele também ajudar-nos a julgar o grau de 
eficiência da indústria, a qual se diz eficiente, apenas as
soberbada por impostos governamentais, enquanto muí_
tos aqui, expressaram ponto de vista de que a indústria 
cobra preços caros, sob a cobertura de uma proteção 
aduaneira excessivamente generosa. 

Pergunto aos dois Senadores se têm ou não objeçào a 
que o Almirante Lúcio Meira seja convidado. 

O SR. JORGE KALUME- Não há dúvida alguma 
de que o convite ao ex-Ministro Lúcio Meira serâ honro
so para a Casa, e é válido. Estou de acordo. 

O SR. PRESIDENTE (Roberto Campos)- Nem sei 
se o Almirante Lúcio Meira estaria interessado em fazer 
a exposição. Vou consultáw!o. 

Muito_ obrigado, novamente, ao Ministro Euclides 
Quandt de Oliveira, peta sua exposição, que considero 
excelente, equilibrada e racional. (Palmas.) 

Está encerrada a reunião. 

(Levanta-se a reunião às treze horas e quinze minu
tos.) 



República Federativa do Brasil 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 
ANO XXXIX- N• 073 CAPITAL FEDERAL SÁBADO, 23 DE JUNHO DE 1984 

SENADO FEDERAL 
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, Moacyr Dalla, Pre

sidente, promulgo' a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 29, DE 1984 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Itapiranga, Estado de Santa Catarina, a contratar operação de crédito no 
valor de CrS 38.838.851,10 (trinta e oito milhões, oitocentos e trinta e oito mil, oitocentos e cinqüenta e um cruzeiros 
e dez centavos). 

Art. I• É a Prefeitura Municipal de Itapiranga, Estado de Santa Catarina, nos termos do art. 2• da Resolução n• 93, 
de I I de outubro de 1976, do Senado Federal,, autorizada a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 38.838.851,10 (trinta e 
oito milhões, oitocentos e trinta e oito mil, oitocentos e cinquenta e um cruzeiros e dez centavos), correspondente a 8.528,42 
ORTN, considerado o valor nominal da ORTN de Cr$ 4.554,05 (quatro mil, quinhentos e cinquenta e quatro cruzeiros e cinco 
centavos), vigente em julho de 1983, junto à Caixa Econômica Federal, mediante a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao 
Desenvolvimento Social- FAS, destinado à ampliação e melhoria do sistema de abastecimento de ãgua, daquele Município, 
obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo processo. 

Art. 2• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 22 de junho de 1984. - Senador Moacyr Dalla, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso, VI, da Constituição, e eu, Moacyr Dalla, Pre
sidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 30, DE 1984 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Guarapuava, Estado do Paraná, a contratar operação de crédito no valor de 
Cr$ 943.187.200,64 (novecentos e -quarenta e três milhões, cento e oitenta e sete mil, duzentos cruzeiros e sessenta e 
quatro centavos). 

Art. I• É a Prefeitura Municipal de Guarapuava, Estado do Paranã, nos termos do art. 2• da Resolução n• 93, de li 
de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 943.187.200,64 (novecentos 
e quarenta e três milhões, cento e oitenta e sete mil, duzentos cruzeiros e ses~enta e quatro centavos), correspondente a 
207.109,54 UPC, considerad9 o vlilornominal da UPC de Cr$ 4.554,0Ç(quatro mil, quinhentos e cinquenta e quatro cruzeiros e 
cinco centavos), vigente em julho de 1983 junto ao Banco,do Estado do Paranã S.A., este na qualidade de agente financeiro do 
Banco Nacional da Habitação- BNH, destinado à execução de obras e serviços de infra-estrutura e pavimentação asfãltica nas 
vias de acesso e ruas de núcleos habitacionais, naquele município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do 
Brasil, no respectivo processo. 

Art. 2• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 22 de junho de 1984. - Senador Moacyr Dalla, Presidente. 
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EXPEDIENTE 
CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL 

AIMAN GUERRA NOGUEIRA DA GAMA 
DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 

Oiretor·Geral do Senado Federal 
lmprl!sso sob a resporuabilidad& d<" Mesa do Senado Federal 

ALOISIO BARBOSA DE SOUZA 

Diretor Executivo 

LUIZ CARLOS DE BASTOS 

Diretor Industrial 

RUDY MAURER 

Oiretor Administrativo 

ASSINATURAS 

Via Superfície: 

Semestre ............................. , . 
Ano ................................ . 

Exemplar Avulso, CrS 50,00 
Tiragem: 2.200 exemplares 

Cr$ 3.000,00 
Cr$ 6.000,00 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, Moacyr Dalla, Pre
sidente, promulgo a seguinte ~ 

RESOLUÇÃO N• 31, DE 1984 

Autoriza o Departamento de Águas e Energia Elétrica de São Paulo (DAEE) a contratar operação de crédito no 
valor de CrS 10.000.000.000,00 (dez bilhões de cruzeiros). 

Art. 1' É o Departamento de Águas e Energia E1étrica de São Paulo (DAEE), nos termos do art. 2• da Resolução n' 
93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizado a contratar operação de crédito no. valor de Cr$ 10.000.000.000,00 
(dez bilhões de cruzeiros), correspondente a 2.195.848 UPCs, considerado o valor nominal da UPC de Cr$ 4.554,05 (quatro mil, 
quinhentos e cinqUenta e quatro cruzeiros e cinco centavos), vigente no 3• trimestre de 1983, junto ao Banco do Estado de São 
Paulo S.A., este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação (BNH), destinado à execução do Programa 
de Combate às Inundações na Grande São Paulo, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no respecti
vo processo. 

Art. 2• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 22 de junho de 1984. - Senador Moacyr D~l!l, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, Moacyr Dalla, Pre
sidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 32, DE 1984 

Autoriza o Governo do Estado do Espírito Santo a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 
2.948.745.000,00 (dois bilhões, novecentos e quarenta e oito milhões, setecentos e quarenta e cinco mil cruzeiros). 

Art. 1' É o Governo do Estado do Espírito Santo, nos termos do art. 2• da Resolução n• 93, de 11 de outubro de 
1976, do Senado Federal, autorizado a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 2.948.745.000,000 (dois bilhões, novecen
tos e quarenta e oito milhões, setecentos e quarenta e cinco mil cruzeiros), correspondente a 500.000 UPCs, considerado o valor 
nominal da upc de Cr$ 5.897,45 (cinco mil, oitocentos e noventa e sete cruzeiros e quarenta e cinco centavos), vigente em ou
tubro de 1983, junto ao Banco do E$tado do Espírito Santo S.A., este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacio~nal ç!a 
Habitação - BNH, destinada à execução de obras e serviços para ampliação do sistema de abastecimento de água e melhorias 
urbanas em Porto de Santana, componentes do Subprojeto Aglomerado Urbano da Grande Vitória, do Projeto Especial Cida
des de Porte MWio, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo processo. 

Art. 2• Esta Resolução-entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 22 de junho de 1984. - Senador Moacyr Dalla, Presidente. 



Junho de \984 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAl- (Seção II) 

I- ATA DA 99• SESSÃO, EM 22 DE JUNHO 
DE 1984 

\.I- ABERTURA 

\.2 - EXPEDIENTE 

1.2.1 - Leitura de projeto 

- Projeto de Lei do Senado n' lOS f84~ de-àritorla 
do Sr. Senador Nelson Carneiro, que altera dispositi
vo da Consolidação das Leis do Trabalho, na parte 
referente à protcção do trabalho da mulher. 

1.2.2 - Comunicação da Presidência 

- Arquivamento do Projeto de Lei da Câmara n~' 
146/82 (n9 3.263/80, na cása de origem), por ter re
cebido parecer contrário, quanto ao mérito, da co
missão a que foi distribuído. 

1.2.3 - Discursos do Expediente 

SENADOR HUMBERTO LUCENA, como Líder 
- Necessidade da aprovação, pelo Congresso N acio
nal, do projeto de lei de iniciativa do Senhor Presi
dente da República, que fixa novas diretrizes paia o 
funcionamento da microempresa. 

SENADOR NELSON CARNEIRO, como Lfder 
- Considerações sobre os novos preços dos com
bustíveis, e especialmente, o do gás de cozinha, decre
tados ontem, pelo Conselho Nacional de Petróleo. 

SENADOR LVJZ CAVALCANTE -~Requeri--~ -
menta aprovado pela Câmara Munibipal de Lins-
SP, de autoria do Vereador SebastiãO Henrique Jun
queira de Andrade, de voto de regozi)o ao Dr. Aure
liano Chaves. 

I.3 -ORDEM DO DIA 

-Projeto de Lei da Câmara n' 5/81 (n9 3.035/80, 
na Casa de origem) alterando o art. 1~' da Lei n~' 

6.226, de 14 de julho de 1975, que dispõe sobre a con
tagem recíproca de tempo de Serviço Público Federal 
e de atividade privada, para efeito de aposentãdoria, 

SUMARIO 

e dá outras providências. Votação adiada por falta de 
quorum. 

-Projeto _de ~ei_ da Çâmara n~' 10/BI (n9 
1.529/79, na- Casa de origem) que dispõe sobre a apo
sentadoria, com proventos integrais, dos ex
combatentes segurados da Prevídência Social. Vo
tação adfada por falta de quorum. 

-Projeto de Lei da Câmara n~' 44J81 (n~' 587/79, 
na Casa de origem), que veda aos veículos de comu
nicação de massa (rádio, televisão, cinema, jornais, 
revistas, cartazes, anuários ou qualquer outro tipo de 
publicação) aceitar a autorização ou a veiculação de 
anúncios e de comerciais que-não sejam negociados, 
produzidos, criados, filmados, gravados. copiados- -
imagem e som - por profissionais e empresas brasi
leiras. Votaçio adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Lei da Câmara no ~~/17 (n' 227/75, 
na Casa de origem) que dispõe sobre ,condições a ob
servar na renovação de contratos de atletas profissio
nais, e dá outras providências. Vot&çio adiada por 
falta de quorum. 

-Projeto de Lei da Câmara no 65/19 (n~' 
4.257/77, na Casa de origein) que autoriza- a alie
nação de imóveis residenciais da Rede Ferroviária 
Federal a seus ocupantes. Votação adiada por falta de 
quorum. 

-...:; Requerimento'no 784/83, de autoria do Sr. Se
nador Henrique Santíllo, solicitando, a criação de 
uma comissã-o especial mista, composta de 11 sena
dores e 11 deputados, para, no prazo de 120 dias, 
com a colaboração das entidades mais representati
vas da sociedade civil, discutir e apresentar soluções 
para a crise econômico-fínanceira do País. Votaçilo 
adiada por falta de quorum. 

-Requerimento n~' 104/84, dos Senadores Nelson 
Carneiro e Humberto Lucena, solicitando urgência 
para o Projeto de Lei ~o Senado no 290/83, de auto

----riã do Senâdor Nelson carneiro, que revoga a Lei n'i' 
7.138, de 7 de novembro de 1983. Votaçilo adiada por 
fálta de quorum. 
~Requerimento n~' 840/83, de autoria do Senador 

Humberto Lucena, propondo a inserção em Ata, de 
um voto de aplauso aos termos da Carta com que o 
ex-Ministro Hélio Beltrão se demitiu, e um voto de 
louvor pela sua eficiente gestão nos Ministérios da 
Previdência e Assistência Social e Extraordinário 
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para Desburocratização. Votação adiada por falta de 
quorum. 

-Projeto de Lei da Câmara n~' 79/79 (no 
1.511/75, na ·casa de origem) que acrescenta pará
grafo ao art. 5o da Lei n'i' 3.807, de 26 de agosto de 
I 960, que dispõe sobre a Lei Orgânica da Previdência 
Social, alterada pela Lei no 5.890, d~ 8 de junho de 
1973. (Apreciação preliminar da juridicidade.) Vo
tação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Lei do Senado no 145/81, de autoria 
do Senador Nelson Carneiro, que atribui às Secreta
rias de Agricultura dos Estados, dos Territórios e do 
Distrito Federal a competência exclusiva para fixar 
as quotas de farelo de trigo cabentes a cada produtor 
ruraL Votaçio adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Lei do Senado n~' 76/83, que acres
centa dispositivo à Lein~' 5.107, de 13 de setembro de 
1966, visando restabelecer o privilégio da indeni
zação dobrada ao trabalhador que conta mais de 10 
ano.s de serviço e é despedido sem justa causa. Vo .. 
tação a.dlada por falta de quorum. 

I.4 :_DISCURSOS APOS A ORDEM DO DIA 

SENADOR NELSON CARNEIRO - Reivindi
cações dos docentes das faculdades federais autárqui
cas_. 

SENADOR LOURIVAL BAPTISTA -Posse do 
Embaixador Baena Soares no cargo de Secretário
Geral da OEA. 

1.5- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA 
DA PROXIMA SESSÃO. ENCERRAMENTO. 

2- DISCURSO PROFERIDO EM SESSÃO 
ANTERIOR 

Do Sr. Cid Sampaio, pronunctaóo na sessão de 15-
6-84. 

3- MESA DIRETORA 

4- LIDERES E VICE-LfDERES DE PARTI
DOS 

5- COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PER
MANENTES 

Ata da 99' Sessão, em 22 de junho de 1984 

2~ Sessão Legislativa Ordinária, da 47' Legislatura 

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS. ACHAM-SE PRE
SENTES OS SRS. SENADORES: 

Jorge Kalume - Raimundo Parente- A1oys1o Cha
ves- Hélio Gueiros -José Sarney-- João Lobo- Al
mir Pinto - Josê Lins - Virgí1io Távora- Carlos Al
berto - Humberto Lucena - Mareondes Gadelha -
Aderbal Jurema - Cid Sampaio - Marco Maciel -
Luiz Cavalcante- Albano Franco --t- Lourival Baptista 
-Passos Pôrto- Lomanto Júnior_,_ Mo_acyr Dalla
Nelson Carneiro - RobeÍ'tÕ Sliturnino- Benedito Fer-

Presidência do Sr. Moacyr Dalla 

reira - Affonso Camargo - Jorge Bornhausen - Le
nolr Vargas- Carlos Chiarelli- Pedro Simon-:- Oct~
vio Caidoso. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - A lista de 
presença acusa o comparecimento de 30 Srs. Senadores. 
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos. 
Sobre a mesa, projeto de lei que vai ser lido pelo Sr. J9-

Secretário.-

t. lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 108, DE 1984 

Altera dispositivo' da Consolidação das Leis do 
Trabalho, na parte referente à proteçilo do trabalho 
da mulher. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1~' O § 2o, do art. 389, da Consolidação das Leis 

do Trabalho, passa a vigorar com a seguinte modifi
cação: 

-"§ 2~' A exigência do § 1~' poderá ser suprida 
por meio de creches distritais mantidas, diretarnente 



ou mediante convênios, com outras -entidades públi
cas ou privadas, pelas próprias empresas, em regime 
comunitário, ou a cargo do SESI, do SESC, da LBA 
ou entidades sindicais, mas localizáveis à distância 
máxima de quinhentos (500) metros do trabalho." 

Art. 2~' Esta Lei en_trarã em_ vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 39 -- Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

O que aqui se pleiteia é, tão-somente, que aifCrebhes 
comunitárias, mantidas ditetamente pelas empresas ou 
mediante convênios, para efeito da exigência do§ (9, do 
art. 389, não se local_izero n-unca a mais de quinhentos 
metros de distânCia do trabalho, sob pena de a sua utili
zação acabar senaoprejüdiciãl à mãe trabalhadora. 

Sala das Sessões, 22 de junho de 15?84. -Nelson Car
neiro. 

LEGISLAÇÀO CITA,DA 
DECRETO-LEI N• 5.452, DE 1' DE MAIO DE 1943 

Consolidaçio das Leis do Trabalho 

Art. 389. Toda -~mpresa ê obrigij-da: 
I - A prover os estabelecimentos Çje medidas concer

nentes a higíeriizãção dos métodos e locais de trabalho 
tais como ventilação e iluminação e outros que se flze
rern necessários a segurança e ao conforto das mulheres, 
a critério da autoridade competente;_ 
II- A instalar bebedouros, lavatoriÕs, aparelhos sa

nitários; dispor de cadeiras ou banc;p_s em inúmero sufi
ciente, que permitam as mulheres trabalhar sem grande 
esgotamento fíSico; 

III -A instalar vestiários com armário~s individuaiS 
privativos das mulheres exceto os estabelecimentos co
merciais, escritórios, bancos e ativída.des afins, em que 
não seja exigida a troca de roupa e outros, a critêrio da 
autoridade competente em matéria de segurança e medi
cina do trabalho, admitindo-se como suficic;:ntes as gave
tas ou escaninhos, onde possam as empregadas guardar 
seus pertences; 

IV- A fornecer, gratuitamente, a juizo da autoridade 
competente, os recursos de proteção indivTdU.al; --tã.ls 
como óculos, máscaras, luvas e roupas especiais, para a 
defesa dos olhos, do aparelho respiratório- e da pele, de 
acordo com a nature~ do trabalho. § J9. Os estabeleci
mentos em que trabalharem pelo mehos 30 (trinta) mu
lheres, com mais de 16 (dezesseis) anos de idade, terão 
local, apropriado onde seja permitido a_s empregadas 
guardar sob vigilância e assistência os_J~~us filhos no 
período da amarm::ntação. §29. A exigência do§ 19, pode
rá ser suprida por meio de creches distriüiis mantidas, di
retamente ou mediante convênios, com outras entidades 
públicas ou privadas, pelas próprias ·empresas, em regi:. 
me comunitário, ou a cargo do SESI, do SESC, da LBA 
ou de entidades sindicais. 

(Às Comissõ_tis de Constituição e Justiça e deLe· 
gislação Social.) 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr D.lla) O projeto lido 
será publicado e despachado às comissões competentes. 
(Pausa.) 

A_ Presidência comunica que, nos termos do art. 278 
do Regimento Interno, por ter recebido parecer con~ 
trário, quanto ao mêrito, -dif C6ni.issãa a que foi distribuí
do, determinou o arquivamento do Pliojeto de Lei da Câ
mara n9 146, de 1982 (n9 3.263/80, Qa Casa de origem) 
que- altera a redaçào do art. 72_da Co(lsolidação das Leis 
do Trabalho, aprovada pelo D~creto-lei n9 5.452, de 19 
de maio de 1943. 

DIÁRIO DO ÇONORESSO NACIONAL (Seção 11) 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) :- Há oradores 
inscritos. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Humberto LuceM 
na, como Líder de Partido. 

O SR. HUMBERTO LUCENA PRONUNCIA 
DISCURSO QUE. ENTREGUE À REVISÀO DO 
ORADOR. SERÁ PUBLICADO POSTERIOR
MENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Concedo a. 
palavra ao eminente Senador Nelson Carneiro, como 
Líder de Partido. 

O SR. NELSON CARNEIRO (PTB- RJ. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presi_:'_ 
dente, Srs. SenadQres: 

Justo quando o General Oziel anuncia, ou se divulga 
que o Geneial Ozi:el; Presidente do Cons~lho- Nacional 
do Petroléo, se insurge contra a proposição aprovada pe
las duas Casas concedendo royalties aos Estados e mu
nicípioS produtores de petróleo, justo neSse momento to
dos somos supreendidos, ou melhor, somos aturdidos, 
porque surpreendidos nunca somos, com mais um au
mento do preço da gasolina. 

E, Sr. Presidente, o mais grave é que esse aumento 
atinge duramente tod_os __ os la.res brasileiros, principal
mente os mais humildes, aqueles que vivem nas cidades 
ou nas periferias das cidades que não têm gás encanado 
- o botijão de gás passou a custar, cruelmente, Cr$ 
6.500,00. . . . 

Quando nós pensamos no salário mínimO, no dever 
que o Estado tem de fixar um salário mí!limo capaz de 
atender às necessidades do trabalhador e de sua família, 
essa fixação do gás _de_cozinha em Cr$ 6.500,00 é.muit.O 
mais grave do que a própria fixação para a gasolina dos 
automóveis e do óleo diesel para ~s caminhões. 

O Sr. Jorge Kalume- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. NELSON CARNEIRO - Con1 muita honra. 

O Sr.Jorge Kalume- V. Ex• hoje pela manhã sensibi
lizoU ioda a Comissão Mista com as sugestões apresenta
das, principalmente no campo social. E, agora, V. Ex• 
também traz outro assunto de grande envergadura, que é 
o __ comentário sobre o aumento do álcool e da gasolina, 
tendO o álCool obtido um percentual muito maio"[' do Que 
a gasolina, o que dá a entender que o álcool é importado 
e a gasolina é produção totalmente nacional. Portanto, 
V. Ex• tem razão; os responsáveis por essa política deve
riam meditar mais um pouco e favorecer mais o produto 
made in Brazil. 

O SR. NELSON CARNEIRO - V. Ex• tem razão. 
Realmente, é curioso que o âlcool tenha uma pt:rcenta
gem de aumento maior do que a gasolina. O gás de cozi
nha atinge a todos os lares modestos deste País; coflstitui 
um gravame enorme que se impõe às classes menos favo
recidas. 

Sr. Presidente, há outro aspectO que é precfso chamar 
a atenção. Nós temos quatro aumentos anuais e cada vez 
que se anuncia um aumento, aumentam todos os produ
tos. O melhor seria que se unificassem esses áurilentos. 
Vejam V. Ex•s: em 19 de janeiro aumenta o funcionalis
mo; então, aumentam todos os preços, até para os traba
lhadores_ que não têm aumento. Chega o dia 19 de maio, 
vem o aumento dos trabalhadores. Novamente aumen
_!am todos os produtos, atingindo também àqueles que 
não são beneficiados pelo aumento, ou seja, .os funcio
nários públicos. Em }9 de julho, começa novamente essa 
mesma tragédia, são os funcionários que recebem o au
mento. Mas todos, inclusive os trabalhadores, são pena
lizados com novos aumentos, que são gerais. Finalmen
te, em.l<? de novembro, os trabalhadores recebem um au
mento e tudo se majora neste País, sacrificando a classe 
dos funcionários públicos. E são instrumentos poderosos 
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da inflação, principalmente, causam danos aos que vi
vem de salário, num País onde se pune com um rigoroso 
Imposto de Renda quem trabalha e se libertam aqueles 
que têm dinheiro para guardar nas cadernetas de pou
pança; o- capital não é atingido, atingido é o trabalho. a 
a mais curiosa das interpretações, é o niais curioso eco:
noénêz que já tenho visto até hoje. V <irias países da Euro
pa, taxam o capital. No Brasil nãó, todos podem ter o 
que quizer nas cadernetas de poupãflça, mas o trabalha
dor, o funcionário, o profissional liberal, esses, pelo seu 
trabalho, são punidos, porque pagam o Imposto de Ren
da. é uma curiosidade brasileira que deve ser, certamen
te, objeto de um registro não nesta tribuna, mas no de
partamento de patentes e invenções, porque é uma in
venção brasileira essa, de se preferir taxar o trabalho em 
vez-de se taxar o capital. 

Finalffiente, Sr. Presidente, queria mostrar a necessi
dade de se unificar esses aumentos; vamos fixar. Traba
lhadores e funcionários devem receber os seus aumentos, 
ou trimestralmente, ou semestralmente, mas todos na 
mesma data, para que não ocorram quatro aumentos do 
custo de vida, determiríados por parciais aumentos de 
vencimentos ou de salários. 

São estas as considerações, Sr. Presidente, que eu que
ria fazer, estranhando, p'or fim, que quando se aumenta 
a gasolina ou se aumenta exageradamente o álcool, ou se 
aumenta brutalniente o gás de cozinha, o General Oziel 
de Almeida, do Conselho Nacional do Petróleo, se insur
ja contra os Estados e municípios que pleiteiam royalties 
pelo petróleo que colhem em suas orlas marítimaS. 

Era o que eti tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! 
Pai~ a~.) 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Concedo a 
palaVra ão eminente Senador Luiz Cavalcante. 

O SR. LUIZ CAVALCANTE (PDS ~AL. Pronuncia 
o seguinte discurS-o. Sem revisão do orador.)- Sr. Presi
dente, Srs. Senadores: 

O Dr. Sebastião Henrique Junqueira de Andrade, Ve
reador da Câmara Municipal de Lins, São Paulo, 
enviou-me cópia de requerimento de sua autoria aprova
do em sessão do dia 28 de maio, proposição cuja leitura 
passo a proceder, a fim de inserí-la nos Anais desta Casa. 

Eis o requerimento·: 

REQUERIMENTO N• 262/84 

Senhor Presidente, 

Requeremos, nos termos regimentais, seja encaminha
do oficio ao Exm9 Sr. Aureliano Chaves- DD. Vice
Presidente da República, dando-lhe conhecimento da 
admiração do povo linense, recebendo personalidades 
políticas como Deputado Ulysses Guimarães - Presi
dente Nacional do PMDB, Luiz Inâcío Lula da Silva
Presidente Nacional do PT, Presidente Nacional do 
PTB, Governadores Franco Montara, Leonel Brizola, 
Tancredo Neves e outros, demonstrando alto espírito de
mocrático no encaminhamento da difícil situação de 
conciliação nacional. 

Com essas atitudes, associadas à capacidade adminis
trativã- e seriedade no dever, reconhecemos sua plena 
condição para ocupar o cargo de Presidente da Repúbli~ 
ca. 

Câmara Municipal de Lins, 28 de maio de 1984. -Se
bastião H. Junqueira de Andrade, Vereador. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, o meu comentário se 
resume a uma só palavra: Amém! (Muito bem! Palmas.) 

-LOMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 
--Mário Maia- Eunice Michiles- Gaivão Modes-

to-- Gabriel Hermes -Alexandre Costa- Alberto Sil
va - Helvídio Nunes - Guilherme Palmeira - João 
Lúcio - Luiz Viana - João Calmon· - José Ignãcio 
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Ferreira- Amaral Peixoto -Fernando Henrique Car
doso - Henrique Santillo - José Fragelli. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Fábio Lucena. (Pausa.) 

S. Ex• não está presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Lenoir Vargas. 

(Pausa.) 
S. Ex' não está presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Benedito Ferrei

ra, (Pausa.) 
S. Ex' não está presente. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Está finda a 
Hora do Expediente. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Não há quorum em plenário pa:ra d"ei16-er8Ç-ão. 
Em conseqUência, as matêrias da pauta, itens n'ils 1 a 

ll, constituída dos Projetas de Lei da Câmara n9s 5J81, 
10/81, 44/81, 53/77, 65j79; Requerimentos n•s 784/83, 
104/84 e 840/83; Projeto de Lei da Câmara fi9 79f79; 
Projetas de Lei do Senado nqs 145/81 e76/83, todos em 
fase de votação, deixam de ser submetidos a votos, fican
do sua apreciação adiada para a sessão ordinária da pró
xima 2•-feira. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Há oradores_ 
inscritos. 

Concedo a p<ilavra ao nobre Senador Nelson Carnei
ro. 

O SR. NELSON CARNEIRO (PTB- RJ. Pronuncia 
o seguinte discurso.)~ Sr. Presidente, Srs. Sanadores: 

Na segunda quinzena de maio último, ao deflagar uma 
greve nacional, os docentes das faculdades federais au
tárquicas, indignados conr o tratamento dispensado pelo 
Ministério da Educação e Cultura às suas reivindicações, 
explicavam aquele movirilento ao Professor Gamaliel 
Herval, Presidente do Conselho de Reitores das Univer
sidades Brasileiras, advertindo que a própria coesão da 
classe, nesse movimento, evidenciava a insatisfação da 
comunidade universitária diante da situação insuportá
vel que tendia a perpetuar-se no País. 

Reconhecendo que os reitores têm reagido contra os 
sucessivos cortes de verbas em suas universidades, aler
tando o MEC para a S1tuãção da penúri!l Salarfal dos 
professores da IES Federais Autárquicas, adverte o do
cumento: 

.. A inquietação daí decorrente tem reflC?>OS abso
lutamente indesejáveis sobre o ânimo de professores 
e servidores e, conseqUentemente, sobre a qualidade 
do seu trabalho". 

Repudiando a passividade ante esse quadro e 
negando-se a aceitar a explicação da crónica carência de 
recursos orçamentários para a educação, enquanto eles 
sobram para alimentar mordomias e prover a polftica 
eleitoral, salientam os professores: 

"Não aceitamos que o Executivo se negue a cum
prir o dispositivo constitucional, em b-oa hora apro~ 
vado pelo Poder Legislativo, que determina a desti
nação de treze por cento da arrecadação de impos
tos para a Educação, Por isso, estamos cobrando do 
Governo soluções concretas para esses problemas, 
com a urgência imposta pela gravidade do momen
to. Mais do que nitigOém, lamentamos profunda
mente que os professores tenham que utilizar, mais 
uma vez, o instrumento da greve, para sensibilizar o 
MEC." 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11) 

Esse último movimento serviu para demonstrar vários 
aspectos negativos da nossa instituição universitária; 

a) sua organização é inct~paz para atender os objeti
vos fundamentais do ensino, pela precariedade sistemáti~ 
ca de recursos, principalmente os destinados ao pessoal 
docente; 

b) o aviltamento salarial do magistériO compromete a 
formação de recursos humanos e prejudica o desenvolvi
mento nacional; 

c) a insuficiência e a perda de recursos comprometem, 
irremediavelmente, o futuro da universidade brasileira. 

Tais as lições que merecem ser meditadas pelas autori
dades do Ministério da Educação e Cultura. -

Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente. (Muito 
bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Concedo a 
palavra ao nobre Senador Lourival Baptista. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PDS- SE. Pronun
cia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senado
res: 

Como é: do conhecimento geral, o panorama das re
lações internacionais vem se caracterizando pelo agrava
mento das tensões políticas pré-existentes em áreas críti
cas - a exemplo da América Central, onde os conflitos 
explodiram com as sinistras dimensões fratricidas da 
guerra civil, ameaçando, inclusive, a paz continental, 
com a ln aceitável intervenção de potências estrangeiras a 
pretexto de assegurar "a paz e a democracia" nas zonas 
conflagradas. 

Superpondo-se a esse quadro sombrio, crescem de vul
to e se amontoam, os nefastos efeitos da estagflaçào ·
ou seja, a convergência arrasadora da recessão; do de
semprego maciço; da hiperinflação incontrolável; do en
dividamento excessivo; da crescente elevação das taxas 
de juros; das medidas protecionistas dos países credores 
contra as importações de mercadorias e produtos das 
nações sub4esenvolvidas; do aviltamento dos preços das 
matêria:S-primas dos pafses do Terceiro Mundo; em 
síntese, as ameaçadoras proporções das crises globais, de 
magnitude inédita - que se ampliaram e aprofundaram 
-sem que se possam enunciar quaisquer progressos no 
sentido da contenção, controle, e erradicação das causas 

-geradoras desses fenômenos. 
No caso específico da América Latina - denomi

naÇão abrangente e incorreta do conjunto dos países si
tuados ao Sul do Rio Grande, na fronteira que separa os 
Estados Unidos do México -os _impactos do endivida
mento externo, das altas taxas de juros e da estagflaÇão 
exacerbaram, como se poderia facilmente prever, a ina
cümplência crónica, a carestia, a instabilidade politica e 
social, e a própria capacidade de recuperação desses paí
ses, tornando quase impos~ível assegurar-lhes as con
dições necessãrias à retomada do desenvolvimento na
ciOnal e regional. 

O Brasil tem conseguido, todavia, manter, nos parâ
metros dessa conjuntura adversa, as características de 
sua política de relacionamento internacional, sabiamente 
conduzida pelo ltamarati nos roteiros da cooperação 
igualitária, do respeito mútuo, na busca' incansável de 
entendimentos bilaterais, ou multilaterais, visando ao 
pleno atendimento dos interesses prioritários do desen
volvimento possível, da paz, da justiça social e do bem
estar das populações. 

A política exterior brasileira delineada pelo Presidente 
João Baptista Figueiredo, e implantada pelo Chanceler 
Saraiva Guerreiro, criou para -o Brasil, no continente sul
americano, no hemisfério, e na verdade, no plano das 

_suas relações com a totalidade dos países, um c tinia de 
respeito, conquistando-lhe o apreço da comunidade das 
nações. 

Em todas as situações o Governo brasileiro tem pro
curado, invariavelmente, manter o mais estrito respeito 
aos princfpios da não-intervenção nos assuntos dos de~ 
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rM:tis países, da auto-determinação dos povos, da solução 
padfica das controvérsias, da permanente busca do 
diálogo e da negociação, como as melhores técnicas para 
ev:itar o uso da força, as ameaças, ou o desastre das inter
venções armadas. 

Com relação à América Central, por .e:templo - re
gião atormentada pelos conflitos políticos e sociais -o 
Gõverno brasileiro apoiou, com energia, as iniciativas 
diplomáticas e os esforços do Grupo de Contadora, 
constituído por nações amigas latino-americanas, que, 
por sua plena integração com as características regia~ 
nais, dispõem de melhores possibilidades para encami
nhar a solução dos mencionados conflitos e problemas. 

Estas considerações se justificam pela sua notória 
oportunidade, em face da posse do Embaixador João 
Clemente Baena Soares, ocorrida no dia 20 de junho pas~ 
sadot em Washington, no cargo de Secretário-Geral da 
Organização dos Estados Americanos {OEA). 

O acontecimento tornou-se ainda mais importante e 
significativo pelo fato de ser o Embaixador Baena Soares 
o primeiro brasileiro ·a assumir a chefia de uma organi
zação política internacional como a OEA- indiscutivel
mente um dos mais importantes instrumentos de que dis
põe as nações do Hemisf'erio para o estudo e a solução 
dos seus problemas. 

Ao assumir o comando da OEA- considerada como 
o "organismo-síntese" do continente, e o mais adequado 
foro para análise da situação, dos desafios e das perspec
tivas do Hemisférfo - o eminente Embaixador Baena 
Soares proferiu um discurso, denso de realismo e impor
tância específica, que foi calorosamente aplaudido como 
uma demonstração concreta da política externa brasilei
ra executada pelo Jtainarati, plenamente enquadrada nas 
tradicionais diretrizes a que anteriormente nos referi
mos. 

No momento em que, depois de eleito pela unanimida~ 
de dos países integrantes da OEA, o Embaixador Baena 
Soares acaba de substituir, nesse complexo e importante 
organismo internacional, o diplomata argentino Alejan
dro Orfila- o qual durante os último nove anos dirigiu 
a entidade, sem, contudo, lograr resolver os seus vários 
dilemas estruturais -é oportuno registrar a sua posse. 

Faço-o, embora concisamente, para homenagear um 
dos mais autêÕticos valores da diplomacia brasileira. 

Felicito, portãnto, o Emabaixador Baena Soares, 
desejando-lhe um longo e fecundo desempenho na OEA. 

Simultaneamente, congratulo~me com o Ministro Sa
raiva Guerreiro e com o Itamarati, pela consagradora 
eleição do Embaixador Baena Soares, cuja posse, ontem 
transcorrida, em Washington, no cargo de Secretário
Geral da OEA, muito contribuirá para aumentar o 
prestígio do Brasil no plano internacional. 

No que tange à OEA, acredito que o Embaixador Bae
na Soares resolverá, a curto prazo, as dificuldades e obs
táculos antepostos aos objetivos da instituição, de tal 
forma que, reorganizada e aprimorada, a OEA poderá 
readquirir o seu prestígio e a sua eficiência operatiVa, 
prestando aos países que a integram, os mais relevantes 
serviços, em beneficio de cada um e do Continente, como 
uma comunidade de nações voltadas para a paz, o desen
volvimento, e o bem-estar de toda a humanidade. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! 
Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Não há mais 
oradores inscrit-Qs. 

Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai encer
rar a presente sessão, designando para a sessão ordinária 
da próxima segunda~feira, a seguinte 

ORDEM DO DIA 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câma
ra n'>' 5, de 1981 (n<? 3.035/80, na Casa de origem), alte-
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rando o art. I\' da Lei nl' 6.226, de 14 de julho de 1975, 
que dispõe sobre a contagem recíproca de tempo de Ser
viço Público Federal e de atividade privada, para efeito 
de aposentadoria, e dâ outras providências, tendo 

PARECERES FAVO RÃ VEIS, sob n•s 971 e 972, de 
1981, das. Comissões: 
-de :Segurança Nacional; e 
- de Finanças. 

2 
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câma

ra n'~' 10, de 1981 (n~' 1.529/79, na Casa de origem), que 
dispõe sobre a aposentadoria, com proventos integrais, 
dos ex-combatentes segurados da Previdência Social, 
tendo 

PARECERES FAVO RÃ VEIS, sob n•s 354 e 355, de 
1981, das Comissões: 

- de Legislaçilo Social; e 
- de Finanças. 

3 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câma
ra nl' 44, de 1981 (nl' 587/79, na CaSa de origem), que 
veda aos veículos de comunicação de massa_(râ_djo, tele
visão, cinema, jornais, revistas~ cartazes, anuários Ou 
qualquer outro tipo de publicação) aceitar a autodzação 
ou a veiculação de anúncios e de comerciais que não se
jam negociados, produzidos, críados, filmados, grava
dos, copiados - imagem e som --por profissionais e 
empresas brasileiras, tendo 

PARECERES, sob n9s 186 e 187, de 1983, das Comis
sões: 

-de Economia, favorável com voto vencido dos Sena
dores Bernardino Viana, José Lins e Lenoir Vargas; e 

- de Finanças, favorável. 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câma
ra n9 53, de 1977 (n~> 227/75, na Casa de origem),-qtie dis
põe sobre condições a observar na renovação de contra
tos de atletas profissionaís, e dá outras providências, ten
do 

PARECERES FAVORÃVEIS, sob n•s 1.360 e 1.361, 
de 1981, das Comissões: 

- de Legislação Social; e 

- de Educação e Cultura. 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câma
ra n9 65, de 1979 (nl' 4.237/77, na Casa de origem), que 
autoriza a alienação de imóve"is residenc;jªis da Rede Fer
roviária Federal a seus ocupafltes, tendo 

PARECERES, sob n•s 335 e 336, de 1980 e635 a 637, 
de 1981, das Comissões: --~ 

- de Transportes, ComlUlicação e Obras Públicas, ]9 
pronunciamento: contrário; ·29 pronunciamento: favorável 
ao Projeto e à Emenda de Plenário; 

-de Finanças, 1~' pronunciamento: favorável; 29 pro
nunciamento: favorável à Emenda de Plenário; e 

-de Constitu~ção e Justiça, pela constituciõnatidade e 
juridicidade do Projeto e da Emenda d~ Plenário. 

' Votação; em turno único, do Requerim·ento n9 784;de 
1983, de autoria do Senador Henrique Santillo, solicitan
do, nos termos dos arts. 75, c, 76 e 77, do Regimento In
terno, a criação de uma comissão especial mista, com
posta de II (onze) senadores e 11 (onze) deputados, pa
ra, no prazo de 120 (cento e viflfe) dias, ç;om a colabo
ração das entidades mais representativas da sociedade ci-
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vil, discutir e apresentar soluções para a crise 
econômíco-financeira do País. 

(Dependendo de Parecer da ComiSSão de Economia) 

7 

Votação, em turn-o único, do Requerimento n9 104, de 
1984, dos Senadores Nelson Carneiro e Humberto Luce~ 
na, solicitando, nos termos do art. 371, c, do Regimento 
Interno, urgência para o Projeto de Lei do Senado n~' 

29~-de 1983, de autoria do Senador Nelson Carneiro, 
que revoga a Lei nl' 7.138, de 7 de novembro de 1983. 

8 

Votação, em turno único, do Requerimento n~' 840, de 
1983, de autoria do Senador Humberto Lucena,_propon
do a inserção em Ata, de um voto de aplauso aos termos 
da carta com que o ex-Ministro Hélio Beltrão se demitiu .. 
e um voto de louvor pela sua eficiente gestão nos Minis
térios da Previdência e Assistência Social e Extraordi
nário pára Desburocratização, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob n~' 302, da ComissãQ 
-de Constituição e Justiça. 

9 

Votação, em turno único (apreciação preliminar daju
ridicidade, nos termos do art. 296 do Regimento Inter
no), do Projeto de Lei da Câmara n~' 79, de 1979 (n~' 

1.511/75, na Casa de origem), que acrescenta parágrafo 
ao art. 51 da Lei n'i' 3.807, de 26 de agosto de 1960, que 
dispõe sobre a Lei Orgânica da Previdência Social, alte
rada pela Lei n9 5.890, de 8 de junho de 1973, tendo 

PARECERES, sob nl's 692 e 693, de 1982, das Comis
sões: 

--de Legislaçio Social, favorável, nos termos de 
Substitutivo que apresenta; e 

- de Constitulçio e Justiça, pela injuridicidade do 
Projeto e do Substitutivo da Comissão de Legislação So
cial, com voto vencido, em separado, do Senador Franco 
Montoro. 

lO 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Se-_ 
nado n~' 145, de 1981, deautoriã do SenadQrNelson Car
neiro, que atribui às Secretarias de Agricultura dos Esta~ 
dos, dos Territórios e do Distrito Federal e c.ompetência 
exclusiva para fixar as quotas de farelo de trigo cabentes 
a cada produtor rural, tendo 

PARECERES, sob n~"s 248 a 250, de 1982, das Comis
sões: 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 
juridicidade, e, no mérito, favorável, com as Emendas 
n9s 1 e 2-CCJ que apresenta; 

- de Agricultura, favoravel ao projeto e às emendas 
da Comissão de Constituição e Justiça; e 

..:........;_de Serviço PúbliCo Civil, favorável ao projeto e às 
emendas da Comissão ôe CõnS:tniiição e Justiça. 

11 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Se
nado nl' 76, de 1983, de autoria do Senador Nelson Car
neiro, que acrescenta dispositivo à Lei n'>' 5.107, de 13 de 
setembro de 1966, visando restabelecer o privilégio da in
denização dobrada ao trabalhador que conta mais de lO 
anos de serviço e é despedido sem justa causa, tendo 

PARECERES, sob n~'s 1.018 e 1.019, de 1983, das Co
missões: 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, 
juridicidade, e, no mérito, favorável, com voto vencido 
dos Senadores Helvídio Nunes e José Fragelli; e 

- de Legislaçilo Social, favorável. 
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O SR. PRESIDENTE Moacyr Dalla)- Está encc;rra
da a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 15 horas.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. CID 
SAMPAIO NA SESSÃO DE 15-6-84 E QUE. EN
TReGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERIA 
PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. CID SAMPAIO - (PMDB - PE. Pronuncia 
o seguinte dis_curso.) Sr. Presidente, Srs. Senadore_s: 

O jornal ~ Folha de S. Paulo, do dia 12 de junho, 
publicou, em noticiário, que o General Medeiros, em 
nome do SNI, mandará arquivar o inquérito que fora 
aberto para apurar irregularidades no Conselho Nacio
nal de Petróleo, denunciados pela própria Folha. Nesse 
inquérito, Sr. Presidente, feito no Ministérío de Minas e 
Energia, chegava-se à conclusão de que o comportamen
tõ do Conselho Nacional de Petróleo fora politicamente 
aético: no entanto, o inquérito resultante dessa denúncia, 
onde eram apontadas irregularidades relativas à conces
são de postos de vendas de gasolina e irregularidades no 
pagamento da distribuição de petróleo no Estado de 
Goiás, foi arquivada por ordem do SNI para atender aos. 
interesses daque[es que, em nome do sistema, dirigem os 
diferentes departament_Os da administração brasileira. 

Sr. Presidente; Srs. Sena_dores, preocupa-me o cami
nho por onde e para aonde estão conduzindo o :Sr:asil. 
Na realidade, quando não são respeitados os princípios 
éticos~ quando o interesse de um grupo se superpõe ao 
intet:esse da Nação, a própria coletívidade está ameaça
da. Não sobrevivem os pactos soCiaiS Sériõs que-atendem 
os princípios de eqaidade e justiça, quando um grupo no 
exercício do poder abusa, dilapida, falseia a verdade e 
ainda tem força suficiente para arquivar os inquéritos, 
nascidos de denúncias, que apontam essas mesmas irre
gularidades. Quando a farsa, o jogo de interesses, o en
godo, predominam em uma coletividade e as razões do 
bom êxito e do sucesso, são alcançadas por esses proces
sos. estejam certos, Srs. Senadores, que esta coletividade 
fatalmente se submeterá à força e à violência de ditado
res ou, então, ao domínio de outros povos. Porque asso
ciedades, desde que se organizaram neste mundo, 
basearam-se em princlpios, que respeitavam em cada ci
dadão as suas noções de direito, de liberdade, e de jus
tiçJ:J. 

O SR. Itamar Franco- Permite-me V. Ex•. um apar~ 
te? 

O SR. CID SAMPAIO ~Com muita honra. 

-o Sr. Itamar Franco- Desculpe mterrompê-lo prati
camente_ n_o início de sua fala, mas esse assunto, nobre 
Senador Cid Sampaio, toca-me muito de perto. Tentei, 
durante vários meses; estabelecer, através de uma comis
são especial, o exame dessas concessões de postos de ga
solina, bem como as possíveis irregularidades apontadas 
na distribuição de petróleo. Veja, nobre Senador Cid 
Sampaio, quando V. Ex• diz do arquivamento desse in
quêrito, qual é a posição do Senado da R~püblica, qual é 
a posição do Congresso Nacional e, particularmente, da 
Câmara Alta? É que sob uma promessa do Líder do Go
verno, retirei o requerimento que propunha essa comis
são especial e o Líder do Governo a mim me disse que 
tentaria junto a nossa Liderança para que através de 
uma Comissão Parlamentar de Inquérito, pudêssemos 
examinar es$as irregularidades, que seriam, evidente
mente, apuradas durante os nossos trabalhos. Nobre Se
nador Cid Sampaio, estou aguardando até hoje, tanto da 
Liderança do Governo quanto da nossa Liderança, que 
digam qual o destino que v_ai ser dado a essa CPI, que 
não pude propor, porque estou exatamente esperando 
que as duas Lideranças entrem num acordo para que 
cumpram aquilo que me prometeram quando da retirada 
do meu requerimento da comissão especial. Veja, nobre 
Senador Cid Sampaio, que não é apenas o Governo que 
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às vezes falha, somos nós Congressistas que~ às--Vezes, 
também, esquecemos as nossas obrigações. 

O SR. CID SAMPAIO- Ilustre Senador, agra_deço o 
seu aparte que veio inclusive corroborar com o meu Pon
to de vista. 

Desta tribuna, Sr. Senador, c-onvocando os demais 
membros desta Casa a uma tomada de posição, declarei 
que seríamos responsáveis perante a História - nós, 
aqueles que não se insurgissem contra aquilo que é aber
rante, contra as irregularidades que se processam todo 
dia, contra os crimes, contra a própría vida do Br_asil. 
Dliia--eu,~Õós, aqueles que Se -co~formarem, aqueles que 
por imposições externas, pelas influências d~ outros po
deres, não derem ao Congresso e a e~tã Cãrriara Alta po
sição de relevância que lhes cabe, pelo fato de sermos _nós 
e serem eles, hoje, os únicos que réceberam outorga .do 
povo para o exercício do poder. Dizia eu, nós seremos 
estigmatizados pela História. O povo não nos perdoará 
em função do destino que tomarã nosso País. E quando 
eu saliento estes fatos, Srs. Senadores, é porque casos 
como esse, aparentemente um simples arquivamento, é 
um exemplo, é uma insinuação, é a abertura de um cami
nho para os demais, para aqueles que não têm mandato, 
aqueles que não receberam outorga alguma, aqueles que 
muitas vezes não têm como alimentar seus ftlhos. Como 
se pode exigir do povo, como se pode botar a polícia na 
rua, para contê-lo ou puni-lo quando os que governam, 
os que têm a responsabilidade de ocupar os mais altos_ 
postos de um País arquivam inquéritos e arquivam de
núncias levantadas nos próprioS órgãos ãdminiStrativos,
contra irregularidades e contra posições aêticaS? Sãõ es
ses fato_s, Srs. Senadores, tais como Coroa-Brastel e 
Baungartem -que comprometem um regime. Recordo-me 
bem que ouvi responsáveis pelo SNI, homens de 4 estre
las, declararem na imprensa que o ~so Baunga~tem e o 
caso da revista Cruzeiro nada tinham com o SNI, que a 
única relação que existia era uma carta daquela revista, 
pedindo publicidade, que fora arquivada, porque o as
sunto não era da competência daquele orgão. No entan
to, poucos dias após, quando começaram a ser publica
das as correspondências de homens ligados ao SNJ,leva
dos aos Estados, aliciando, procurando mobilizar gover
nadores para angariar recursos para a revista Cruzeiro, 
com recomendação do próprio SNI, esse órgão recua. 
Portanto, ao voltar a discutir detalhes do assunto, admi
tiu como falsas aquelas primeiras declarações. Srs. Sena
dores como pode merecer respeito um governo de um 
país, Os seus representantes máximos se- aesrile!iteii1,eJeS- -
mesmos, um dia após o outro, de declarações graves, en
volvendo desvios, subamos, crimes e, às vezes, atê aten
tados à própria vida humana. Esse espetáculo é que me 
fez dizer no inicio desta oração; não sei por que-caminho 
e para onde estão levando o Brasil. A par de todas essas 
irregularidades, o que vemos hoje é.que este mesmo siste
ma começa a se desintegrar. Esse sistema, durante vinte 
anos, fez o que quis neste País, exerceu arbítrio na forma 
mais absoluta e mais dura. Até esta Casa foi Submetida e 
tolhida. o que aqui se dizia- era publicado -lá fora. O PO
der de legislar foi cerceadO, como do mesmo modo o de 
controlar as contas e de aprovar gastos. Foram transfor
mados em meros críticos- ·platônicos, os -repr-eSentantes 
da Oposição e, apoiadores incon~dicionais do regin1e os 
representantes do Partido do Governo. Ambos os parti
dos foram criados pelo próprio Governo, um para 
defendê-lo outro para acusá-lo, nessa farsa de democra
cia que _o regime ditatorial brasileiro pretendeu manter 
durante estes anos. Agora, a sociedade que se manteve 
submissa, a sociedade que condescendeu em ser subser
viente e se sujeitar esse domínio, Começa a rebelar-se. E 
há uma explicação, Sr. Presidente, Srs. Senadores. No 
princípio, quando esse regime se estabeleceu, por acer
tos, por questões conjunturais, o País viveu momentos 
de progresso e a Revolução, sem mudar o status quo, as
segurou relativa tranqUilidade que permitiu, às empresas 
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-Pr6sj)Cbr0.-ré-~ e-que hOuvesse oferta de emprego. A classe 
média sentia-se segura. A violência não havia chegado às 
r-uas. A violência repressiva era privativa da ditadura e 
não intranqiiilizava o setor privilegiado da sociedade 
Brasileira. 

Essa. parcela da população submeteu-se, trocol! o si
lêncio, o apoiamento passivo, e o alheamento nas deci
sões nacionais pelas benesses, e vantagens recebidas por 
alguns e pela manutenção dos privíiégios que usufruíam 
outros. 

Mas as ditaduras, e o poder arbitrário, de tal modo se 
autodestróem, que não foí possível mante_! nemprosperi· 
dade, -nem a trimqüilidade, nem o ple~o emprego. Hoje, 
morr_e-~e no _Brasil-de fome. As empresas, aquelas que 
poderiam ter reagido em t~mpo enquant~?, os empre
sárioS ViViam -trariqiiilos e prósperos tlo exercício de suas 
funções, fecham- sUas portas, acumulam estoques e cami
nham ~u chegam à falência, ou à iriSOlvência. A sócleda
de nãO--tem malS o que receber deste Governp que, d_o 
mesri10 modO, midã:-inals tem a dar em troca, nem tran
q·anidade, ·nem prosperidade, neni emprego. Daí por que 
levanta-se o País todo, a classe mêdia atónita, pofque ao 
mesmo terriPo que· sente faltar-lhe os meios de. sobrevi
vências, pela diminuiçã-o =de emprego, sente o risco da 
própria vida ameaçada não só pela desordem moral e 
pelo desregramento, estimulados pelos exemplos do pró
prio-goverrfo, como pela própria violência nascida da fo
me, nascida da necessidade de sobrevivência. 

O $r. fâblo Lucena - Permite V. Ex• __ um apart~? 

O SR. CID SAMPAIO - Com muita honra, nobre 
Senador Fábio Lucena. 

O Srt Fábio Lucena- Nobre Senador Cid Sampaio, 
com a sua generosa permissão, desejo formular uma ilus
tração â respeito do capítulo da violência que V. Ex' com 
muit~:~ propriedade e segurança, enfoca em seu substan
cioso pronunciamento desta tarde. A violência, nobre 
Senador Cid Sampaio, ê um processo que se desencadeia 
de cima para baixo. Na atual regência do General FI
gueiredo, ela tem, como protagonista maior, o próprio 
Presidente da República. Eu cito os fatos; Veja V. Ex' 
que uma CPI da Câmara dos Deputados convocou oCo
mandante Miliiar do Planalto, General Newton Cruz, a 
comparecer à CPI a fim de prestar depoimento esclarece
dor sobre a vinculação do SNI com o affaire CAPEJ\.11. 
E)_Cistem dispositivos no Código- Penal e no Código de 
Processo Penal de nosso País que autorizam o Presidente 
ªa CPI a fazer comparecer, sob vara, isto ê, sob tutela 
policial, pela força, as autoridades que convocadas dei
xem de comparecer para prestarem esclarecimentos às 
Comissões -Parlamentares de Inquéritos. O General 
Newton Cruz, do alto da sua n_otória autoridade atrabi
liária, obtida com muito esmero nos hipódromos onde S. 
Ex• logre?u seus diplomas de curso superior, o General 
Newton Cruz si~plesmente se negou a comparecet à 
CPl da Câmara dos Deputados. E, no bojo do arrazoado 
da negativa daquele General, encontra~se, nobre Sena
dor Cid Sampaio, a afirmativa_de que ele nãÔ comparece 
à CPI porque não quer simplesmente comparecer. Por 
que faz isso o Comandante Militar do Planalto? Porque 
teve o exe~plo do Presidente da República que, durante 
duaS veZes consecutivas, o fez executor das medidas de 
emergência decretadas sobre o Distrito Federai. No 
exerclcio das funções de executorj funções, aliâs, que não 
estão previstas na Constituição e que foram naturalmen
te arranjadas pelos juristas totalitários que cercam o Pre
sidente Figueiredo, ao longo do exercício .daquelas 
funções, o General Cruz disse quem era e a que veio, 
dando provas sobejas ao País inteiro, inclusive transmiti
da pela televis_ão, do seu despreparo e da sua inade
quação para o exercício, talvez por temperamento que é 
próprio a ~- Ex•, da função de Comandante Militar do 
Planalto. QUando da agressão ao jornalista, no dia 17 de 
dezembro .do ano passado, quando se encerrava o perío
do da primeira decretação de medidas de emer8ência, o 
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General Cruz esteve incurso no Estatuto dos Militares 
em sanções disciplinares e em sanções penais, com prisão 
domiciliar e até com advertências, cominadas pelo Regu
lamento Disciplinar do Exército. O que aconteceu? S. 
Ex• ficou impune, foi mantido não apenas no Comando 
Militar, como, a título de prêmio e reconhecimento às 
a trabiJiaridades cometidas, na primeira execução das 
emergências, S. Ex• foi novamente feito executor da se
g_uf!da decretação das medidas de emergência no Distrito 
Federal. Então, o que aconteceu? O General Cruz che-
gou ao cúmulo, ao_ topete, de prender arbitrariamente e 
de espancar dois Deputados Federais, nas ruas de 
Brasília, e de impor um cerco da Polícia do _Exêrcito e çla 
Polícia Milita-r-do Distrito Federal ao próprio Congresso 
Nacional. Não foi punidO. A impunidade o insuflou e 
conduziu-o agora à exacerbação de tudo o que hã de ar
bitrário naquela autoridade. Ele se nega a comparecer à 
CPI da Câmara dos Deputados e diz que não vem por~ 
que não quer! Veja, Senador, que com um regime como 
esse, se nós não o derrubarmos pela lei. das urnas, pelo 
voto popular, nós teremos ~ultiplicadas figuras do Ge
neral Cruz e_m todas as corporações militares do nosso 
País. E_ra o aparte que eu queria dar a V. Ex• 

O s:á. CID SAMPAIO - Muito obrigado a V. Ex• 

O aparte de V. Ex• veio trazer mais um fato, que mar
ca, que indica o ras-tro de um estado totalitário !la his
tória de um país. 

Dando continuidade às minhas considerações, quero 
analisar a situação ou, como dizia, o caminho por onde 
empurram o País. Chegamos ao desrespeito às normas é
ticas, às morais, ao desrespeito às instituiÇões. 1!-esse o 
quadro; que um regime totalitário lega ao País. Vimos e 
estamos assistindo ainda hoje, o posicionamento -do Go
verno para permanecer no poder, para conservar os ·car
gos de mando. O próprio Presidente, ora marchando 
num sentido, ora noutro, perturba o processo normal de 
evcilução do totalitarismo para a democracia . .S o pró- . 
prio regime ten.tando evitar que chegue o seu término. 
No emaranhado das notícias contraditórias os jornais 
publicam que até a própria reeleição, a permanência no 
Governo, do Presidente da República, apesar de não ter 
suporte nos partidos, já recebera sustentação e o apoio 
das Forças Armadas. Mesmo diante do que diz a im
prensa, quero fazer uma ressalva. Não creio que as 
Forças Armadas se interponham entre o País e a demo
cracia, barrem a passagem do Brasil na sua caminhada 
para a instalação do regime democrático. A tradição das 
Forças Armadas na nossa história é bem diferente. O 
Ex~rcjto, m~srno ct;?ntrar:iando interesses de grupos a ele 
vinculados e por__ele protegidos que faziam comércio 
clandestino de escravos, como instituição colocou-se 
contra a escravatura. Foi a primeira instituição que du
rante a guerra do Paraguai assegl!rou a libertação e o di
reito âe Cidadania aos escravos convocados pelas Forças 
Armadas como voluntários e estendeu às suas mulheres 
esses direitos. Ainda foi o Comandante-em-Chefe do 
Exército Brasileiro que; em Assunção, no Paraguai, após 
a vitória, exigiu da nova República que libertasse os seus 
escravos. 

Nós assistimos a posição das Forças Armadas em 
193() e em 1945. Portanto, não creio nesse noticiário que 
se-divulga. Estou certo de que as nossas Forças Armadas 
não ajudarão a manter o que aí está, que este País em de
sordem, sem crédito lã fora, sucateando as suas fãbricas, 
com um nível de desemprego enorme, com uma inflação 
desesperada e uma, recessão destruidora chegue ao in~ 
cêndio com seu beneplácito, com o seu apoio, com a sua 
participação nO processo continufsta. 

O nosso Exêrcito não esperará, como esperaram as le
giões romanas mantendo-o pela força atê que Nero ince
diasse Roma para só depois servirem às instituiçôes. Nós 
estamos caminhando para um incêndio. E estou certo de 
que na redemocratização do Brasil, as Forças Armadas 
estarão com a lei e com o povo, que tanto deseja a ordem 
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democrática, de quem emana o poder, como determinam 
todas as Constituições que regeram o Brasil. Senhores 
Senadores como j_nstrumento principal- e este é o moti
vo do meu pronunciamento hoje -para distorcer a car
ta magna, propiciar·a--mam.iteiiçãci do poder aos que o 
exercem, foi criado um Colégio Eleitoral, que embrecha
do na ConstituiÇãõ, atr-avéS de uma reforma casuística, 
contraria os seus princípios fundamentais e a deforma 
naquilo em que ela própria considera Trideformãvel, a 
República, a Federação. e o regime representativo. Em 
função disto, e acreditando que os diferentes poderes 
desta República estão à altura do dever que lhes cumpre, 
encaminhei hoje, ao Sr. Procurador-Geral da República, 
uma representação, pedindo que encaminhasse ao su.:
premo Tribunal Federal, argUindo a incompatibilidade 
do Colégio Eleitoral com os princípios básicos da Qossa 
Cons_tittúção. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, a Constituição brasilei
ra estabelece no seu art. I~' que somos uma República or
ganizada sob a forma representativa e declara que todo o 
poder enlana do povo. Após, no seu desdobramento, ela 
atribui ainda, a Justiça Eleitoral a fixação de normas em 
termos de assegurar a representatividade e a validade do 
poder originário vindo -ao povo, que ela consagra. 

Pois bem, essa reforma alterou esses princípios bási
cos, modificou na Constit!,ljção, a forma de se ele;ger o 
Presidente da República. Ela representou assim_Rm.a mo
dificação de forma, de meio, colidente co_m 1,1ma norma 
fim, uma nOrma-material; essencial e_imutável pela pró
pria Constituição. 

A reforma estabeleceu que a forma de eleição do Pr.esi~ 
dente seria indireta. Essa n9rma meio haveria_ de ser 
compatível com o princípio de representat-ividade, nor
ma fim da Constituição brasileira. No entanto ao indicar 
como será representado o povo, de onde emana todo º
poder, ela destrói o princípio de representatiVidade, fun
damentais na Constituição. Pelas normas constitucionais 
as eleições se processam através de circunscrições eleito
rais estanques; uma não pode interferir na outra. Na cir
cunscrição eleitoral, municipal, realizam-se as eleições de 
prefeitos e vereadores; na estadual, a eleição de governa
dores, depuiados estaduais e federais e senãdores e o
grande corpo eleitoral abrangendo todo o pafs deve esco
lher o Presidente da Repóblíca. 

De tal modo preocupa o constitucionalista brasileiro a 
proporcionalidade de representação, a representativida
de, que, se alguêm de uma circunscrição vota na outra, 
anula a própria eleição. O eleitor de cada_ circunscrição 
tem pela Carta Magna o direito de eleger seus governan
tes e todo o corpo eleitoral brasileiro de escolher o seu 
Presidente. O qUe aconteceu, então, com a Reforma qUe 
foi feita? Quã:rido as eleições eram diretas, o grande cor
po eleitoral brasiJe;iro t_i_JJha o direito de votar e eleger o 
Presidente da República; quando se mudou a form_a, es
tabelecido a escolha indireta do Presidente d~ Repóblica 
não se podia cassar ao eleitor brasileiro, o direito de ser 
substituídos nas eleições para Presidente por delegados 
que proporcionalmente representassem a todos. A forma 

, "representativa" que o artigo J9 da Constituição assegu
ra como princípio, como norma fim, não podia ter sido 
violado subt_r~indo à parcela do corpo eleitoral o direito 
à representação. Os delegados do corpo eleitoral brasilei
ro que iam constituir o colêgio eleitoral, haviam de asse
gurar a proporcionalidad~ da representação a todo povo 
brasileiro que constituira circunscrição específica para 
eleger o Presidente da República. No entanto ess_e_direito 
foi violado. A reforma estabeleceu que o Colégio Eleito
ral seria composto de Deputados e Senadores, e repre
sentantes das Assemblêias Legislativas. Na realidade, os 
Senadores representam os Estados e os Deputados repre
sentam o povo. Eles foram eleitos proprocionalmente e 
representativamente. Mas quando se embrecha na Cons
tituição os representantes-das Assembléias Legislativas, 
por duas vezes, desvirtuam-se as normas da Constituição 
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brasileira. Em primeiro lugar por que não é guardada a 
sua proporcionalidade com todos os-eleitores. Se os dele
gados das Assembléias Legislativas, como diz o artigo I 'i' 
da emenda, fossem escolhidos proprocionalmente aos 
partidos dela integrantes, eles representariam a coletívi
dade dos diferenteS Estados que os haviam escolhido. In
dicados pela bancada majoritãria, eles não são rePresen~ 
tantes nem do corpo eleitoral, nem das Assembléias Le
gislativas, para representarem bancada de um partido. 
(0 Sr. Presidente faz soar a campainha.) 

Sr. Presidente, a invasão do território dos companhei
ros tem ocorrido, inclusive, em apartes. Desta forma 
peço a sua tolerância para terminar a minha exposição. 

Como dizia, aquele corpo eleitoral brasileiro é repre
sentado por Deputados, Senadores e Delegados do Par_
tido majoritário na Assembléia Legislativa. Esses delega
dQs do P<Jrtido majoritário não r(!preS~n_taQl a totªHdade 
do corpo eleitoral dos Estados; eles representam somente 
aquela parcela do corpo eleitoral que votou no Partido 
majoritário esbulhando aos demais o direito de represen
tação. Portanto a reforma desrespei_ta o pr~ncíplo de re
presentatividade estabelecido nas normas f~ndamentais 
da Constituição brasileira e desrespeita ainda o princípio 
federativo. porquanto equalisa a representação de unida
des federativas com população diferentes. Tive a honra 
de ser acompanhado pelo ilustre Senad_or Lui_z_C_avalcan
te e pelo Deputado João Agripino, na nossa visita ao 
Procurador -Geral da República, levando esta represen
tação e peço ao Sr. Presidente que autorize a sua inclu
são nas notas taquigráftcas dei -meu pronunciamento. 

QuerO ·salientar que eu espero que os pOderes da Re
pública realmente cumpram o seu dever. Da mesma ma
neira como cabe a este Congresso, como cabe ao Senado, 
assumir a responsabilidade que lhe inCurribe i:to instante 
em que o País atravessando uma situ_ação difícil_, começa 
a caminhar para a democracia. A todos nós cabe o dever 
de alargar essa passagem, de alargar esse caminho para 
que mais depressa o povo brasileiro pos.sa eleger os seus 
representantes, sentir-se, na realidad-e, dono do destino e 
da história .do seu próprio País. 

O Sr. Itamar Franco- Permíte_ V. Ex~ um aparte Se
nador? 

O SR. CID SAMPAI_O -Com _muita h.onra, Sena
dor. 

O Sr. Itamar Franro- Pelo que ouvi, V. Ex' conside
ra o Colégio Eleitoral inconstitucional, dentro do ponto 
de vista já expressado aqui, urha vez, no plenário. E ago
ra parece que V. Ex•_reforça, numa procuração, ou numa 
tentativa de ir ao Tribunal para julgar inconstitucional o 
Colégio Eleitoral. Eu só quería uma esclarecimento de V. 
Ex• nesta parte, qual é o pehsameritó de V. Ex• em re
lação ao Colégio Eleitoral. 

O SR. CID SAMPAIO - Eu expus o meu pensamen
to em relação ao Colégio Eleitoral. Não estou entenden
do bem a pergunta de V. Ex•, mas quero crer que V. Ex• 
pergunta seu eu acho que se as eleições díretas não forem 
estabelecidas nós do PMDB devemos ir ou não ao Colé
gio Eleitoral. 

O Sr. Itamar Franco- Seria, evidentemente, o com~ 
plemento da minha pergunta. Porque V. Ex• defende 
uma tese que jã tive a oportunidade de ouvir, e a defende 
com muita sapiência, de que esse Colégio Eleitoral não 
tem a representatividade adequada. V. Ex• jã conhece a 
minha posição, que é uma posição bastante clara, como 
também a do Sr. Senador Fábio Lucena e de outros Srs. 
Senadores, de que nós, do PMDB, não devamos compa
recer ao Colégio Eleitoral, tanto por razões doutrinárias 
como partidárias. A tese que V. Ex• levanta e reforça, 
neste iriStarite, é muito importante dentro da concei
tuação que nós fazemos--do Colégio Eleitoral, evidente-
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mente buscando outros ângulos que não apenas o de or
dem constitucional, como a inteligência de V. Ex• expli
ca, neste momento, ao Senado da República. A minha 
interpretação, nobre Senador Cid Sampaio, sabe V. Ex• 
do meu respeito e da minha admiração pela vida pública 
de V. Ex• e pela sua atuação nesta Casa, ela não tem ne_
nhum objetivo outro senão o de procurar entender, na 
realidade, o que pensa V. Ex• do Colégio Eleitoral, e que 
não poderia, evidentemente, _ensejar a pergunta com 
muita clareza, se V. Ex• acha que devemos ou não com
parecer ao Colégio Eleitoral. 

O SR. CID SAMPAIO- No!Jre S~nador, ag~adeço a 
intervenção de V. Ex• e, até com prazer, vou respondê~ la. 

Durante 20 anos, nós vivemos sob o arbítrio de um 
Governo que nós considerávamos inconstitucional. Os 
partidos foram dissolvidos e foram recriados por este 
mesmo Governo. A Nação, para não conviver com isto, 
teria que cometer suicídio coletivo. Não o fez. Quando, 
no quadriênio passado, também, houve uma eleição nes
te País, sem ter alternativas, porque a Oposição não tem 
meios de modificar o status quo. O PMDB foi ao cQlêgio 
eleitoral. Nós lutamos contra isso tudo mas eu acho que 
devemos ser objetivos em nossa luta. O objetivo -que nós 
perseguimos é o término deste regime, é a substituição 
dos homens a ele vinculados que pretendem fazer com 
que ·perinaneçanl as normas, os hábitos, atê os crim~ 
que emumerei e critiquei no meu pronunciamento~ Mas 
nós não temos forças para estabelecer normas legítimas 
que ponham fim a tudo isto, para chegar a um ponto fi
nãi.-Eü quero-usar um exemplo âa Literatura e da His
tói"ia, quando a c"av3Jaria, na Idade Média sigiJificava 

·u-m- movimento de ideal pela defesa de determinados 
princtpros de honra, de fidelidade e de fé, homens sacrifi
cavam as SUas vidas para defender esses idéais e defender 
es-ses princípios. Todavia, quando um homem, uma per· 
Sõiiã.Hdade na história literária. Don Quixote, apanhou 
uma lança, tomou a bacia de um barbeiro como elmo, e 
sai ii -a enrrenTar os moinhos de vento, defendendo as leis 
e os princfpiáS-iia cavalaria, ele, na realidade, estava de
fendendo um sonho, não estava realizando nada, a não 
ser uma caricatura de uma instituição que chegava ao 
seu fim. Se nós, nessa luta em que nos einpenhamos, dei~ 
xarmos de usar as armas que podemos usar, para que 
posSamos libertar o povo desse processo, desse sistema 
q~e ainda hoje é imposto a nós outros e a todo o povo 
brasileiro, se nós colaborarmos para que ele dure mais 
um mês, dois meses, um ano <?_U sejs anos, nós deixãmos 
de ser lutadores por aqueles princípios de honra a de fi
delidade ao povo para, como D. Quixote, irmos comba· 
ter moinhos de vento. 

Essa hora histórica no Brasil exige que nós defenda
mos princípiOs. E é em nome desses princípios que nós 
devemos usar os meios que existem, a lei que nos é im
posta, as armas de que pudermos dispor para derrotar
mos um sistema que pretende permanecer. Seria, na rea
lidade, uma falta de objetividade, até dentro de como se 
define a política, que é a arte de realizar o possível, sere· 
nunciássemos a algum meio que, na legislação atual, não 
pudesse favorecer e que estivess_e ao alcance das nossas 
mãos para por termo ao que está aí, a todos esses fatos a 
que me referi e as deturpações que ocorrem a cada hora, 
no curso da história brasileira. 

Portanto, Srs. Senadores, cabe-nos, como disse hâ 
pouco, a cada um de nós, cumprir o seu dever e este de
ver nos impõe tomar as posições, até as mais difícies e 
usar todos os meios que as leis e mesmo uma consti
tuição outorgada nos facultam. Há homens que em de
termin-ados momentos de suas vidas, são obrigados, às 
vezes,para salvar os próprios princípios que defendem e 
realizar os ideais que aspiram, a atravessar um charco·, a 
enfiar seus pés na lama, não porque eles na realidade 
façam parte d~ que simboliza a lama ou o charco, mas 
porque, parã atingir ao que eles asPiram e o que e1es de-
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sejam, tmpõem~se atravessar aqueles obstáculos que a VI

da, a história e o momento lhes interpõem entre os 
princípios que _defendem e as realidades que precisanl Su
perar. 

Q Sr. Octávio Cardoso- Permite-me V. Ex~ um apar
te? 

O SR. CID SAMPAIO - Com muita honra. 

O SR. PRI!:SIDENTE (Lenoir Vargas. Acionando a 
cam~ainha.)- Peço que o aparte de V. Ex' seja breve, 
porque o tempo do nobrê orador já está esgotado. 

O Sr- O.ct4WJ...C•rdoso --Siiil!i breve,.~ Presidente. 
Eu só queria lembrar que V. Ex• está alargando muito o 
período da crítica de V. Ex~: 20 anos. Para-V. Ex• o 
período a ser criticado tem que ser menor. PorqUe uma 
parte destes 20 anos V. Ex• nos acompanhou, e está nesta 
Casa com os votos da ARENA. Então, exclua esse períO
do, pelo menos, do tempo que V. Ex• critíca, e critique 
apenas do ingresso de V. Ex.• na Oposição para cá. Acho 
que, ai sim, V. Ex• estará sendo absolutamente coerente. 

O SR. CID SAMPAIO - Agradeço o aparte de V. 
Ex• na realidade, 20 anos, eu não medi os dias; mas, não 
deixo de incluir aquele período em que estive na ARE
NA. Leia V. Ex• nos arquivos da Câmara dos DepUta
dos, os meus pronunciamentos. Analise V. Ex• o meu 
poslcionamento, a Condenação e o combate que mantiVe 
contra o arbítno do Governo e, por isso, deixei a vida 
póblica. Tendo sido, em 1966, o Deputado mais votado 
por Pernambuco, não voltei a me candidatar em 1970 
porque não queria participar de um sistema que eu criti~- -
cara e condenava. E, mais, veja V. Ex• oS arquivos da
História que estão nos jornais e V. Ex• vai encontrar os 
meus pronunciamentos, mesmo quando candidato, em 
1966, da ARENA, dizendo: estou aqui porque não posso 
estar em outro lugar, estou aqui porque não existem ou
tros Partidos; e os argumentos e o exemplo que usei há 
pouco servem também para ser utilizados por mim ago
ra. Naquela época, o posicionamento políticO, -as-con
frontações, inclusive desentendimentos que existiam en
tre grupos políticos do meu Estado, não permitiriam 
candidatar-me por outro Partido e só existiam dois. Eu 
defendi a Revolução de 1964, defendi os ideais, os seus 
compromissos que proclamava e os compromissos ass~
midos pelos Chefes da Revolução. Naquela época, eram 
de fazer eleições dentro dos prazos legais, eram de não 
permitir o fechamento do Congresso, ameaçado em um 
comício que teve lugar na Avenida Rio Branco, onde foi 
queimada a Constituição. Diziam ·eles:. .. interferimos 
para fazer valer a Constituição e respeitaremos os prazos 
constitucionais'~. O Presidente Caste1lo Branco, antes de 
assumir a Presidência da República esteve c.om o ex
Presidente Juscelino Kubitschek, com os entã.o Governa
dor de São Paulo, Adhemar de Barros, e da Guanabara, 
Carlos Lacerda, para declarar a eles - me disse o pró
prio Presidente da República. 

O Sr, Fábio Lucena - E com o Governador Mauro 
Borges, aqui presente. 

O SR. CID SAMPAIO-- Também com o Governa
dor Mauro Borges. S. EX• assegurou a eles que a inter
venção das Forças Armadas naquela época, objetivava 
evitar uma revolução que se preparava para destruir as 
instituições e que dentro do prazo legal, seriam feitas as 
novas eleições. Embarquei com esses princípiOS, ·sr. -se.: 
nador ... 
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rumo, tomei as minhas posições. Está nos jornais de Re
cife, V. Ex~ os acompanhe. Sempre declarei: nunca acei
tarei ser Governador indicado, uma vez em que ventila
ram o meu nome, logo no princípio. Inclusive, fui convi
dado, no limiar da revolução, para _o Governo de Per
nambuco e a minha posição, naquela época, adversário 
do Vice-Governador do Governador Miguel Arraes, o 
Dr .. Paulo Guàra, foi a mesma. Quando cOnsultado se 
aceita:ria.ser interventor, declarei: cumpra-se a Consti
tuição, deêm posse ao Vice-Governador. Foi a minha 
posição de sempre. Coerente, durante toda a minha vida 
pública, continuo com os mesmos pontos de vista. 

O Sr!_ Humberto Lucena - Permite-me V. Ex• um 
aparte? 

O SR. CID SAMPAIO- Pois não. Eu tenho a honra 
de receber o aparte de V. Ex• 

O Sr. Humbert~ Lucena- Eu tenho p!_lra mim que o 
nobre Senador Octávio Cardoso não conhecia de perto a 
vida pública de V. Ex• dai o seu aparte. Porque quem 
acompanhou, passo a passo toda a sua carreira política, 
até hoje, está perfeitamente informado da coerência, da 
dignidade,_da altivez que sempre caracterizaram as suaS 
atitudes como p-olítico no Brasil. 

O Sr. Itamar Franco - Muito bem. 

O Sr. Humberto Lucena - Eu que sou seu vizinho ali 
na Paraíba, acostumei-me desde jovem a acompanhar a 
sua atuação. E lembro-me ainda de quando V. Ex' che
gou a um dos pontos culminantes de sua vid.a pública 

-como candidato da ex~UDN ao governo de Pernambu
co. V. Ex• surgia para enfrentar o. meu Part~~-o na ép_pca, 
o ex-PSD e o seu aliado o ex-PTB, como líder progressis
ta do empresariado pernambucano. Foi, justamente, 
com a sua lucidez, com o seu talento, com a sua cultura, 
que V. Ex• consegbffi conquistar a simpatia do povo per
nambucano e nos embuir uma grande derrota nas 
eleições governamentais. Se V. Ex• foi da ARENA, V._ 
Ex~ nunca deixou, naquele Partido, de pontificar como 
um homem público da maior independência. Conheço os 
seuS discU:isris, suas e-ntrevistas. V. Ex• sempre defendeu 
as mesmas opíniões em relação às soluções ideais pa~a a 
problemática brasileira. Da ARENA foram outros, im
portantes homens públicos brasileiros que também a dei
xaram quando o autoritarismo chegou ao seu clf!flaX, 
quando todos se convenceram de que, em sendo liberais, 
não poderiam prosseguir naquele Partido, apoiando o 
sistema dOrflinante do Poder. Da ARENA foi Teotônio 
Vilela, que hoje é um dos maiores símbolos desta Nação 
e que fo_i recebido na Oposiç~o brasileira com palmas e 
se tornou um dos maiores líderes não apenas do PMDB, 
mas de todo o Brasil que hoje reyerencia, genuflexo, a 
stia memória, tendo ele se transformado num herói, num 
mál'tii' -deste Pais. Por conseguinte, nobre Senador Cid 
Sampaio. neste instante, eu desejO trazer a V. Ex• a mais 
absoluta solidariedade da nossa Bancada e a homena
gem maior à sua conduta de homem público. 

O Sr. Octávio Cardoso- Permite-me V. Ex• um apar
te? 

O SR. CID SAMPAIO- Ouço, com muito -prazer, o 
aparte do nobre Senador Octávio Cardoso. 

O Sr. Octávio Cardoso - Eu não tive a intenção de 
agravar V. Ex•, figura por todos os títulos respeitável. 
Embora conheça V. Ex• há pouco, tenho tido o privilé
gio de privar com V. Ex• até mesmo nwna Comissãq Es-

O Sr. Octávio Cardoso- E foram eleitos e assumirã.nl 
dois Governadores da Oposição. 

--- -pecial de que fazeffios parte. Eu apenas reivindiquei um 
perfõdo-em que v·. Ex• foi nosso correligionário. Penso 
que, com isso, não lhe fiz agravo. Se V. Ex• não fosse um 

O SR. CID SAMPAIO - De início, os compromissos 
foram cumpridos, mas, quando percebi que mudavam de 

· ho_ln~Il) digno, eu até teria s-ilenciado a- circunstância de 
V. Ex• ter sido do meu Partido. 
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O Sr. Mauro Borges- Permite-me V. Ext um aparte·r 

O SR. CID SAMPAIO- Agradeço o aparte a V. Ex' 
e não o tomei como tal nem me senti agravado. Quis, em 
face da sua observação, elucidar os fatos porque, final
mente, todos nós devemos aos que nos ouvem, devemos 
a nossa própria história de vida, o esclarecimento e a jus
tificação de cada passo que, na vida pública, como ho
mem público, dermos. 

Agradeço, portanto, a V. Ex' o seu aparte, e peço à 
Mesa permissão para conceder um aparte ao Senador 
Mauro Borges. 

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Espero que 
seja o óltimo, uma vez que o Senador Mauro Borges foi 
citado no decorrer do seu discurso. 

O Sr. Mauro Borges- Sr. Presidente, fui citado nomi
nalmente e gostaria de dar aqui senão uma explicação, 
pelo menos um esclarecimento. Mas antes de tudo quero 
dizer que sou daqueles que conhecem a lisura, o espírito 
póblico do Senador Cid Sampaio e a sua conduta de ho
mem público, a sua coerência. Eu rompi com o Senhor 
Presidente da República, o finado Presidente João Gou~ 
lart, em julho de 1963, nove meses antes da Revolução. 
Um rompimento completo, formal, inclusive, com a rup· 
tura da aliança com o então PTB, que fazia parte do go
verno. Não vou citar aqui por que, por não ser oportu
nO, sobretudo pela ausência de tempo, as razões desse 
rompimento que foram razões políticas, de interesse 
público do meu Estado e da Nação. Houve uma ruptura 
total, eu não tinha nenhum compromisso com o Presi
dente João Goulart e muito menos devia a S. Ex• a mi
nha eleição. Tinha razões de sobra para fazê-lo. Não 
conspirei, não participei da conspiração. Mas, diante do 
fato efetivo da Revolução, da sua eclosão, eu estava 
numa posição militarmente difícil, porque a guarnição 
de Goiânia era solidária ao Presidente da República. E a 
GuarniÇão de Brasília, também. Eu tomei uma posição a 
favor da Revolução, pondo em risco a minha vida pela 
presença das tropas de Goiânia e de Brasília. Sustentei 
essa posição. Mas, logo após os primeiroS dias da Revo
lução, como V. Ex• disse, com a ruptura deseus<;ompro
missos de restaurar a democracia no País e continuá-la, 
verificamos uma sucessão de atos violentos, a tos ignomi
niosos. E não tive ou(ra alternativa senão cumprir o meu 
dever, continuar fiel a meus princípios. Poderia ter-me 
identificado com o movimento revolucionário, viSando a 
manutenção do poder, não apenas no Governo, mas, 
subseqUentemente, em posições no Congresso Nacional. 
Mas não o fiz, por questão de princípio. Fui dos primei
ros a rompe-r com a nova ordem, nem cheguei a ter uma 
lua-de-mel com ela. Rompi e sustentei uma luta, modés
tia à parte, que talvez ninguém tenha sustentado no País, 
durante meses. enfrentando o poder da violência e do 
arbítrio, sem resignar das minhas funções, sem abdicar 
da minha autoridade e da autonomia do meu Estado. 
Até que, finalmente, foí feita a intervenção em Goiás, fui 
o úriicO gOvànãdor que não foi tocado no Palácio, mas 
saí por um ato, embora injusto, um ato revestido de toda 
a legalidade. E saí nos braços do povo goiano para a resi
dência do meu pai. (Ml).ito bem!) 

O SR. CID SAMPAIO ___,. Agradeço o aparte de V. 
Ex• -Conhecia, sem grandes detalhes, os fatos históri
cos que V. Ex~ menciOnou. Realmente, a fase histórica 
que o Brasil v~~u, a evolução de um processo, um pro
cesso político que sobre. altos e baixos, teve realmente a 
part}cipação, nas suas diferentes fases, de _homens com 
diferentes_ cOnceitos, porquanto a mutação das forças ou 
das diretrizes que conduzem os grupos que assumem o 
poder, leva os que se incorporam a eles a equívocos; em~ 
bora quando se incorporaram, quando defenderam 
aqueles princípios estivCssem coerentes com_ as idéias. 
suas próprias idéias e as idéias daqueles que as executa-
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vam. Quando as mutações se processam é que se exigem 
os afastamento, que ocorreu com V. Ex', o que ocorreu 
comigo, o que ocorreu com grande número de brasilei
ros. Terminando as minhas observações, quero _esclare
cerque na luta pelas eleições diretas, pela restituição ao 
povo do direito de escolher seus governantes, pelo res
peito ao mandato que tenho e à vontade db povo oue to
dos nós sentimos no magnífico- mOvimentO q~->-se Pro
cessou no Brasil, procurei levar ao tribunal, certo-de que 
os Poderes da República cumpririam o seu dever, a ar
gUição da incompatibilidade do Colégio Eleitoral embre
chado na Constituição com as normas da própria Cons
tituição, sem, todavia, abdicar de continuar lutando, 
dentro das normas que o regime impõe, para c-onseguir 
destruí-lo e fazer retornar o poder ao povo brasileiro. Eu 
acho que essa constitui, na realidade, a obrigação de to
dos nós. Aqueles que, como Dom Quixote, forem per
correr estradas inúteis, preocUpados com fantasmas que 
não representam, que não condizem com os objetivos da 
luta, na realidade evitarão que mais depressa possamos 
libertar o povo brasileiro da tutela que lhe foi imPosta 
por um regime que durou 20 anos. Muito obrigado Sr. 
Presidente, muito obrigado a V. Ex• pela sua tolerância e 
muito obrigado a V. Ex• Srs. Senadores. (Muito bemr 
Palmas.) -

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. 
CID SAMPAIO EM SEU DISCURSO: 

Excelentíssimo Senhor Procurador-Ger_aj da Repúbli
ca: 

~'Aqui, os homens, sem descurarem de seus interesses 
individuais, preocupam-se sobretudo dos altos interesses 
do Estado. Simples artistas entendem suficientemente 
dos negócios políticos. Nós consideramos o cidadão que 
se mostra estranho ou indiferente à política, não como 
amigo do repouso, mas corno um ente inl1ti1 à sociedade 
e à república. 

Possuímos todos o senso e o critério precisos pai'a dis
cernir o que conyém ou nãa: ao Esta_dg: não acreditamos 
que a palavra prejudique a ação.; o que nos parece preju
dicial é que as questões não se esclareçam pela discus
são." (Péricles- N~. "oração aos Mortos de Atenas10

-

499/420 A.C.) 
Cid Feijó Sampaio, na dupla qualidade de cidadão 

brasileiro e de Senador, pois representa o Estado
membro de Pernambuco no Congresso Nacional, com 
fundamento nos artigos 42, VII; 119, 1.,. "1 "; 153, § 30, to
dos da Constituição da República Federativa do Brasil 
(CF), e nas demais normas que, expressa ou implicita
mente, disciplinam a matéria, mediante procurador, de
vidamente constituído, formula a presente represen
tação, em que demonstra a absoluta incompatibilidade 
do§ 2Q do artigo 74, da mesma COristituição, com princí~
pios estruturais, nela própria consagrados, solicitando, 
ao final, que V. Ex~ se digne dar-lhe seguimento, na for
ma da legislação vigente, tudo conforme se expõe, a se
guir. 

J. Palanas Iniciais- A atuaJ. Conjuntura Nacional e a 
Eleiçio Dlreta Para Presidente da República- A Nação 
Brasileira, Falando pela Boca de Civis e Militares - Uma 
Ressalva Que se Faz Neeess,rla. __ 

1.1. A inflação sem controle. A violência crescente. O 
desemprego alarmante. A brutal concentração _de renda, 
nas mãos de poucos. A dívida externa. A falta de credibi
lidade nas instituiÇões e ·nos homens. Eis a dramâfica cri
se brasileira, que ameaça Ievar o País aos caos, matando 
as l11timas esperanças de um povo pacíficO e trabalhador. 

1.1.1. Como superar essa trágica realidade? A inata 
intuiçãO popular Jâ respOndeu. Um mei6--resta_. A _Mobi-
lização da Vo_nta-de _N ac~onal. --

O Povo mobilizado, discutindo ampla e ordeiramente 
as suas necessidades, poderá eleger um Governo Nacio
nal estável (a), fortemente amparado na opinião pública 
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(b ), capaz de realizar uma administração corajeip e cria
dora, voltada para os interesses prioritários do País (c). 

A mobilização dessa vontade coletiva - é uma dado 
importante de psicologia-social - somente poderá ser 
feita, n-ã.s- ati.Iais circunstâncias históricas - atfavês de 
Eleições Diretas para Presidente. 

1.1.2. Eleições Diretas não é Q, "milagre da salvação 
coletiva"; mas é o reincíciõ da participação real da Socie
dade Brasileira no imenso trabalho de _s_ua própria re
construção. 

1.2. Eleições Diretas pedem as lideranças políticas, ra
lando acima dos interesses grUpais, como um Ulisses 
Guimarães, em Leonel Brizola, um Lula, um Tancredo 
Neves, um Franco Montara, um José Rícha, um Aure
liano Chaves, um Gilberto Mestrinho, um Iris Rezende e 
tantos outros. 

Eleições Diretas pedem as multidões, reunidas nas 
praças e ruas, de Olinda, Recife, São Paulo, Belo hori
zonte, Porto Alegre, Rio, em centenas de cidades outras. 

Eleições Diretas pede a Nação inteirar 
Milhões de brasileiros sentem, milagrosamente, renas

cer no peito esperanças que muitos jâ pensavam n\ortas. 
1.1 Em pronunciamento que a história há de registrar, 

com destaque, perãnte Comissão Mista do Congresso 
Nacional (16-QS-83), assim falou o General Andrada 
Serpa: 

............... ' . -.. -~ .................... -. ' . 
Essa Comissão tem uma alta significação pOis, a 

eleição di reta para Presidente será um ensejo ímpar, 
eiri que os itssuritos naciona-is sejarri discutidos e qu~ 
se encontrem as saídas para as angústias dessa ho
ra." (Diário do Congresso Nacional-S. II- n"' II$ 
- 15-09-83 ps. 1624/1640). 

1.3.1. ~o Brasil falando, pela boca de civis e milita
res, irmanados numa causa comum. 

- 1.4. O postulante se permitiu tecer estas considerações 
iniciais- não de direito, bem sabe - para ressaltar os 
importantes aspectos sociais e políticos (que hão de in
fluir na questão jurídica) do movimento nacional pelas 
Eleições Diretas e no qual se acha fundamente empenha
do. E se formuia- a presente representaÇão é porque pre
tende_ demonstrar que, alêm dos ví_cios já apontados pela 
Nação, o Colégio Eleitoral, incumbido de eleger o Presi
dente da Repl1blica, tal como está organizado, colide 
frontalmente com o Cerne da Constituição, fraudando 
os seus princípios fundamentais. 

Eis a ressalva que se faz necessária. 
2r_ Colocação do Problema 
2.1. A CF, ao tratar de eleição do Presidente da Re

pública, dispõe: 

.. Art. 74 O Presidente será eleito, entre brasi
leiros maiores de trinta e cinco anos e no exercício 
dos direitos políticos, pelo sufrágio de um colégio 
eleitoral, em sessão pública e mediante Votação no
minal. 

§ 1 Q O colégio eleitoral serã composto do~ 
membros do Congresso Nacional e de delegados das 
Assembléias Legislativas dos Estados. 

§ 2'<' Cada assembléia terã seis delegados indi
cados pela bancada do respectivo partido majori
tãrio, dentre os seus membros. 

§ 3Q A composição e o funcionamento do colé
gio eleitoral serão regulados em lei complementar.~' 

2.1.1. Nesta Representação, demontrar-se-á que a 
regra do§ 2'<' do art. 74 (regra de forma) é manifestamen

_te iricomi)atível co~ as regras materiais,- constantes da 
mesma CF e pertinente à-República- Federação e regi~ 
me Representativo Democrãtico, que constituem o cerne 
constitucional. 
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~1.2. Diante da incompatibilidade ~ normas, a 
norma -de forma há de ceder à nonna material. 

3. Direito Material e Direito Formal- regras .. fim" 
e regras .. meio" - concepção material da constituição: 
N:ormas Constitucionais Dotadas de Superior Validade 
Frente "às Simples Disposições ConstituciOnais". 
Princípio da unidade do ~>rdenamento jurídico: Proble
ma das Contradições Entre Normas -Como afas_tar os 
Conflitos AçasÓ Ocorrentes, Dentro da Constituição? 

3.1. "Nas Constituições, o Direito não é só material: 
muito há de processual dentro delas, ou, em geral, de di
reito formal." (cfjPontes de Miranda - ln Coment. ~ 
Const. de 1967 - RT- Tomo I - p. 108) 

A observação tem enorme importância pafa a solução 
de problemas de ordem prática. 

3.1.1. Em seu conceito mais amplo, as regras-de for· 
ma estabelecem processo ("meio") para assegurar a apli
cação plena das regras materiais. 

No âmbito específico do Direito Constitucional, as re
gras materiais são regras "fim", pois estabelecem princi
pias e preceitos sobre os quais deve assentar-se a vida so
cial. ConseqUentemente, as regras de forma são regras 
~"'meio", que visam a atuação plena daquelas regras. 

3.1.2. -_Em qualquer ramo do direito (pois é fenôme
no imanente à ordem natural das coisas), inclusive no 
Direito Constitucional, há intima relação (de dependên
cia) entre as regras materiais (fim) e as regras de forma 
(meio). 
- Realmente, o "meio" terá ~ÇJ:D.pre de adequar-se à na

tureza do .. fim" ao qual se vincula. Sem essa vinculação, 
temos o "meio" estranho ao "fim" (ineficácia), oU a ele 
contrário (c_onflito). 

3.1.2.1. No Código de Processo Civil em vigor, hã 
exempto de aplicação prática do princípio de vinculação 
do meio ao fim. 
- Realmente, prescreve o CPC que .. todos os meios le

g~is ... são hábeis para provar a verdade dos fatos, em 
que se funda a ação ou a defesa" (art. 332). No entanto, 
Doutrina e_Jurisprudência não admitem o nieio de pro· 
va. quando ele não se adequa ao fato cuja existência ele 
pretende demonstrar (fim). ''Para ser admitido, a· meio 
de prova de ser adequado ao seu objeto". (ln Teoria Ge
ral do Processo - Antônío Carlos de Araújo Cintra
Ada Pellegrini Grinover e Câtidido R. Dinamarca - RT 
- Siío Paulo - 1976- p. 310). 

3.2. O sisterriajurídico de um Estado não pode_abri· 
gar incorreções ou contradições. Se contradições houver 
entre normas, forçoso será afastá-las. EiS, eril essência, o 
princípio da unidade dn ordenamento jurídico. 

3 .2.1. Mas, a atividade de legisterar carrega, em si 
mesma, a possibilidade (risco) da feitura de regras que se 
contradigam. E esse risco existe em qualquer nível de Ie
gisferação, tanto no ordinário, como no constituinte, em 
Estados onde, ao modo do Brasil, se adota o principio 
fnrmal da supralegalidade da Constituição. 

"Realmente, o pro&Iema têcnico da hierarquia tormal 
das regras jurídicas não interfere no problema das con· 
tradições entre normas integrantes de uma mesma Cons
tituição, porque esse problema é imanente à atividade Je 
gisferante. O fato de as mesmas normas constitucional! 
terem todas, ao Nível Formal, a mesma força, não irnpe- • 
de que tal defeito (contradição) possa ocorrer. Não é o 
grau de hierarquia das normas em contradição- se infe-
rior ou superior - q.ue irá evitar incorreção dessa natu
reza. 

Opinião contrária, importaria em admitir dois (2) ab
surdos: (I) que o legislador constituinte (originário, ou 
derivado) jamais poderá errar, editando normas_entre si 
conflitantes; e (2) que, mesmo diante de um evidente 
conflito entre normas, dentro de uma mesma Consti
tuição, mais jurídico seria ignorá-lo ... em beneficio, tal
vez, de uma suposta segurança da ordem iurídica for
mal... 

Entendimento aue se desgarra da realidde da vida. 
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3.2.2. A complexidade se reduz se o conflito se opera 
entre regra material (FIM) e outra regra de forma 
(meio), sobretudo se a primeira tem como conteúdo m~
téria inerente ao Cerne ConStitucional. Nessa _hipótese. 
identificada a regra material contraditada pela regra de 
forma, há de prevalecer a primeira (regra material) em 
razão de dois (2) motivos principais: (l) porque a regra
FIM prevalece sobre a regra-MEIO, se esta contradiz 
aquela: (2) porque ã-regta-FIM (material) contêm uma 
ordem cuja força decorre do sistema constitucional em 
que estã inserida. 

3.2.2.1. Trata-se, evidentemente, de uma compreen
são moderna do fenômeno, em que a Constituição existe 
dentro de um sistema (Sistema Constitucional), "que 
abrange todas as forças excluídas pelo constitucionalis
mo clássico ou por este ignorãdas, em virtude_ de visu~i
zar nas Constituições apenas o seu Aspecto Formal, o 
seu lado meramente normativo, a juridicidade pura.". 
(cf/Paulo Bonavides- ln Direito ConstitüdOnal- Fo
rense - Rio - 1980 - p. 78). 

O ilustre constitucionalista pernambucano, Prof. Pin
to Ferreira, alude à questãõ,' q-uando trata da "Doutrina 
de Schmiu e Duguit sobre a. graduação e hierarquia no 
sistema Constitucional" (ln Princípios Gerais do Direito 
Constitucional Moderno ...:.:... E. Saraiva - 4• Edição -
Tomo I, p. 86), dizendo o mestre que uma constituíção 
"é uma decisão sobre a forma fundamental de vida esta
tal" e que a ''essência da constituição repousaria na esco
lha da forma de governo, de Estado, de autodefesa de li
berdade e do poder, ou ainda, da têcnica da supremacia 
da constituição, âmbito esse legalmente insuscetível de 
reforma ou revisão". -

E, adiante, ao escrever sobre "O Princípio dá-Fe-dera
lismo na Repú.blica Constitucional Brasileira" (ob~. cit., 
Tomo fi- p. 604), o grande mestre pernambucano res
salta: "importa ... esclarecer que o princípio de federalis
mo ê, em nosso regime constitucional, uma decisão polí
tica fundamental, no sentido de Schimitt, ou seja, uma 
decisão essencial em favor da técnica federativa ... 
colocando-a acima de qualquer possibilidade de reforma 
ou revisão, como Urna regra Co"nstitucional de superior 
v~idade frente às simples disposições constitucionais." 

3,2.2.2. a_ a Concepção Material da Constituição que 
os Juristas alemães vêm desenvolvendo com inescedível 
talento, e que teve, como precursora, a Jurisprudência 
construída pela Suprema Corte dos Estados Unidos. 

Como exemplo magnífico de esforço criador daquela 
Corte, pode-se apontar a "Doutrina dos Poderes Implí~ 
citas", na Constituição, que é importante lembrar, nesta 
oportunidade. 

Poder-se-ia até denominá-Ia de "Doutrina sobre os 
Fins e Meios na Constituição", tal a profundidade e al
cance do princípio enunciado. 

Leia-se a exposição (parte) do notável constituciona
lista americano Story acerca dos "poderes implícitos": 

"Na execução prática do governo, os agentes da 
autoridade pública devem fruir de liberdade para 
exerCer os poderes que a Constituição e- as Leis lhes 
cometeram. Devem ter uma larga margem discricio
nária quanto à escolha dos Meios; e o único limite a 
essa' esfera de discrição há de consistir na adequação 
dos Meios ao Fim." 

Paulo Bonavides, ao estudar a contribuição norte
americana à concepção material da Constituição, assim 
conclui: 

"Em suma, a regra mãxima de interpretação 
constitucional ministrada acima por Story se con
densa nesse ponto de Universalidade e Racionalis
mo: "Com efeito, nenhum axioma no direito ou na 
razão se acha mais claramente estabelecido que 
aquele, segundo o qual, onde se pretende o Fim se 
autoriza., os Meios, toda vez que se outorga um po-
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der geral, aí se iilclui todo o poder particular neces
sário a efetivá-Io" (Obr, ciL p. 314). 

3.3. As obt::rvações feitas nos subitens acima, esclare
cem o problema das incorreçôes no direito (contradições 
entre nonnas), sobretudo no campo do direito constitu
cional. 

3.3.1. Karl Engisch, no cap. VII do seu notável livro 
de Introdução ao Pensamento Jurídico, trata do assunto 
pertinente à "Correção do Direito Legislado Incorreto" 
(Fundação Calouste Gulbenkian - Lisboa - 3• Edição 
- pp. 222/304). 

Ensina que "uma das faces do princípio da unidade 
(do ordenamento) é justamente o postulado da exclusão 
das contradições no seio da ordem jurídica" (p. 253). 

Após dizer que as "contradições na ordem jurídica são 
de diferente espécie" (p. 253), enumera-as em "contra~ 
dições" (a) "técnicas"; (b), .. normativas"; (c) "valorati
vas"; (d) "teleológicas"; e de (e} "de princípios" {pp. 
254/267). Lembra que .. a Jurisprudência, com o decor
rer dos _séculos, elaborou a este propósito uma série de 
regras que servem para harmonizar as riormas e, portan
to, para evitar os conflitos entre elas. Na base de todas 
essas regras figuras como "postulado" o princípio da 
unidade e da coerência (ausência de contradições) da or
dem jurídica" (p. 256). 

Ao deter-se sobre a espécie de contradições denomina 
de "normativas" (b ), tece a seguinte consideração: 

_"A teoria do "concurso" de diferentes preceitos 
legais, com vista a eliminação das contradições apa
rentes no seio da ordem jurídica, forma uma parte 
integrante da dogmática dO "Direito. A este contexto 
pertence também o problema, muito versado nos úl
timos anos, das "normas da constituição inconstitu
cionais''. Ainda que tão_-só parcialmente, na medida 
em que se julgue distinguir dentro do complexo glo
bal das regras"constítucionais, normas de diferente 
força, fazendo-se então aplicação das regras da su
perioridade e da especialidade" - (p. 257). 

3.3.2. Por fim, as palavras de Carlos Maximinian·o, 
ao tratar da "interpretação do texto constitucional", ci
tando Charles Huges, ex-Juiz da Corte Supremo dosEs
tados Unidos: .. A Constituição não destrói a si própria. 
Em outros termos, o poder que ela confere com a mão 
direita, não retira, em seguida, com a mão esquerda". 
(obr. cit. p. 134). 

4. Poder estatal - estrutura do estado brasileiro -
cerne constitucional: (a) República, (b) Federação, (c) 
Regime Representativo Democrâtico. 

4.1. Ensina Pontes de Miranda: "Chama-se poder 
estatal o poder de construir e reconstruir o Estado". 

"Um dos pontos princi_~ais, de que se há de partir, 
par-a a ·compreensão do Estado c do direito cOnstitudo
nal, em qualquer exposição científico, é a caracterização 
da fonte do poder estatal. 

"'"Com quem está e de quem nasce o poder de construir 
e reconstruir o Estado? a) Estâ com Deus e nasce de 
Deus, respondem as teocracias. b) Com o soberano, di
ziam os autocratas do princípio monárquico. c) Com o 
povo, e do povo, respondem as democracias. d) Com o 
povo-trabalhador, restringem os Soviêticos. e) Com o 
próprio Estado, sustenta o facismo. Por "facismo" en
tendamos, em geral, o totalitarisnio de direita, inclusive 
ditaduras americanas." (in Comentários à Constituição 
de 1967- Tomo I- pags. 175/176- RT- 2• Ecl.). 

4.1.1. O Estado Brasileiro, quando se auto
organizou, definiu-se como "uma República Federativa, 
constituída, sob o regime representatiVo, pela união in
dissolúvel dos Estados, do Distrito Federal e dos Terrí
tórios". (Art. Jt?, caput, da CF). E, em seguida, procla
mou que "todo poder emana do povo e em seu nome é 
exercido ... (Art. 1", § 1"). 
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4.1.2. _A Constituição Federal,como decorrência do 
Poder Estatal, cujo titular originário é o povo, que o de
tém, traçou as linhas estruturais do Estado, salientando 
três (3) aspectos fundamentais, isto é, que o Brasil é uma: 

(a) República 
(b) Federativa 
(c) constituída, sob regime representativo democráti

co. 
Esses três (3) aspectos ("a", "b" e "c") são o cerne da 

organii-ã.Ção estatal brasileira, que se acha disciplinado 
na CF, de modo sistemático, mediante disposições que se 
integram, tanto que a Magna Carta, sequer, admite seja 
proposta emenda tendente a abolir a Federação ou a Re
pública (art. 47, § 1'). 

5. República - Que Significa 
5.1. República é forma de governo. Não está na CF 

como palavra vazia de conceito. Prende-se, díretamente, 
ao sentido de representação democrática, daí porque são 
empregadas, juntas, no mesmo dispositivo (art. 1~>, ca .. 
put). 

Carlos Maximiniano, ao comentar igual dispositivo, 
constante da CF de 1946, escreveu que Madison definiu 
República como "um governo que aufere todos os seus 
poderes direta ou indiretamente de grande massa do po
vo, e é exercido por pessoaS- que conservam as suas 
funções de modo precário, por tempo limitado ou en
quanto procedem bem". 

E acrescenta o grande mestre: "República ê a antítese 
de Monarquia., "E, adiante: "Prevalece no Brasil a Re
pública democrática, isto é, Governo do povo, sem dis
tinção de classe nem fortuna. t da essência do regime 
que promane da vontade popular a autoridade suprema, 
tendo funções definidas, exercidas em prazo fixo. A mul
tidão influi no governo por meio do voto, ou pela critica 
oportuna dos atas administrativos". (ln ComentáriOs a 
Constituição Brasileira de 1946- Livraria Freitas Bas
tos- Yol. I - pags. 169/170- 1948). 

5.1.1. Pontes de Miranda, no mesmo sentido, ao co
mentar o § li' do art. 47, que proíbe a apresentação da 
emenda tendente a abolir a Federação e a República, dá 
o conceito de uma e da outra, dizendo: "A republicani
dade, isto é, o ser ele:tivo o Presidente ou Chefe de Esta
do, e não haver hereditariedade, e a indivisibilidade ou 
federação ... ". E, logo adiante: "O art. 47, § 1~>, fechou, e 
bem, qualquer porta. O art. 47, § 11', é o "cerne inalterá
ve-l" da Constituição de 1967, conforme princípios das 
Constituições rep~bllcanas anteriores". (Obr. cit. Tomo 
III- pags. 105/151). 

5.2 Segundo o Direito Constitucional Brasileiro, a 
partir da queda do Império, República é a forma de go
Verno, onde as pessoas exercem o Poder, por prazo limi
tado, na qualidade de representantes do povo (Corpo 
EJéitora(), sendo eletivo o Presidente da República. 

5.2.1. Entre nós, os conceitos, por força de preceito 
constitucional básico, se integram, intimamente: Re
pública, Federação - regime representativo democráti
co - (Art. I~>,§ I~>), confonne já salientado (4.1.2). 

6. Federação- Que Significa- Federação Brasilei
ra: Preceitos que asseguram sua realização prática: (a) 
Reserva de Poderes aos Estados-membros; (b) Represen
tação dos Estados-membros: bicamaralidade (Senado 
Federal e Câmara dos Deputados); (c) Vedações a quais
quer distinções "entre brasileiros ou preferências em fa
vor de uma (das) pessoas de direito público interno con
tra outra" (União, Estados-membros; Distrito Federal, 
Territórios e Municípios); (d) Pela proibição de ser apre
ciada "proposta de emenda tendente a abolir a Fede
ração e a República" e (e) pela eleição do Presidente (J) 
da República e (2) da Federação. 

6.1. O Estado, utilizando o poder que origínaria
mente detém (Poder Estatal), auto-organiza~se de modo 
unitário, ou de modo federativo. 

Diz-se que o Estado é Federal, quando reparte as atri
buições (competências), entre entidades menores, de sua 
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própria criação (entidad~ intra-estatais). g o (enômeno 
da descentralização de funções. 

Se o Estado, ao invés disso, centraliza tais atribuições 
~não as reparte), diz-se que o Esta_do é unitáriO. 

Então, ser Federal, ou ser unitârio; é aspecio -pertinen
te à organização do Estado. 

Entre um modelo (unitãrio) e outro (Federal) hã uma 
enorme escala de varia_çf!o, na realidade prática. 

Não existe Estado de organização puramente unitária, 
nem puramente Federal. 

Daí a exala ·observação de Pontes de Miranda de que 
"o direito positivo de cada povo ê que reparte os poderes 
centrais e locais. A ele é que compete adotar uma dentre 
as muitas estruturas possíveis, e dar estabilidade (a esta
bilidade específica do processo jurídico, acrescida da esM 
tabilidade, hoje técnica, de Constituição, que se sobre
põe às leis) a proposições inspiradas nas circunStâncias 
históricas, políticas, econômicas, de cada povo". (Obt. 
cit. Tomo I - pág. 273). 

6.2. Cada Estado, que se define como Federal, estaM 
belece, na COnstituição, os preceitos que assegutam, na 
realidade prática, a descentralização de atribuições (reM 
serva de competências às entidades intra-estatais). 

6.2.1 O Estado B_rasileiro, ao organizar-se corria Fe-
deração, editou um complexo de normas, que se interli
gam com disposições pertinentes à República e à Repre
sentação, visto com são aspectos que constituem o cerne 
da organização estatal brasileira, conforme já salientado 
(item 4.1.2.). 

6.2.2. A validade jurídica de qualquer ato- seja de 
que Poder for - dependerá, sempre, de sua conforM 
mação com ess.e complexo de normas (cerne constitucioM 
nal). · 

6.3. A Federação Brasileira, dessarte, se caracteriza e 
se realiza, principalmente: 

6.3.1. (a) pela reserva de poderes (competências) aos 
EstadosMmembros (nestes in_cluídos os Mu_n_íçfpios). 

Com efeito, a CF dispõe que os Estados-membros"""": 
"organizar-se~ão e regeNe-ão pelas Constituições e leis 
que adotarem", respeitados os princípios que ela próM 
pria, a seguir, enumera (art. 13, incisos I a IX e§§ 19 ao 
6o); 

6.3.2. (b) pela representação, junto ao Congresso 
Nacional, dos (I) Estados-membros (SenadQres) e do_(2,) 
Povo (Deputados Federais). 

A CF, para esse ftm, adotou a Bicamaralidade, comM 
pondo o Congresso (Poder Legislativo Nacional) de 
duas (2) Casas: (I) do Senado, integrado de representan
tes dos EstadosMmembros, em número igual de três (3), 
para cada unidade federada; e (2) da Câii!!l_ra dos DepuM 
tados, integrada de "até quatrocentos e setenta e nove re
presentantes do povo", eleitos em cada EstadoMmembro 
ou Território, sendo que o número de deputados, por 
EstadoMmembro, será estabelecido pela Justiça Federal, 
para cada legislatura, proporcionalmente à população, 
com o reajust~ necessário, de modo que nenhum Estado
membro tenha mais de sessenta ou menos de _oito depu~ 
tados (arts. 27, 39, §§ 11', 21' e 49; Art. 41, § }9), Integram, 
tambêm, a Câmara dos Deputados representariteS dos 
Territórios, em número de quatro por Território, exce
tuando o de Fernando de Noronha (39, § 31'), 

"É a Bicamaralidade. Técnica que a Federação brasilei~ 
ra adotou com a finalidade de obter maior equilíbrio no 
funcionamento do Estado, no seu âfnbito interno, tendo 
em vista que ele repartiu suas atribuições (competências) 
entre as entidades intraMestatais (União; Estados
Membros DistritO Federal, Territórios e Municípios). 

Enquanto o senador representa o Estado-membro 
(art. 41, § 1~>), em número igual de 3 (três), Por unidade 
federada o deputado federal representa o povo, em núM 
mero variado, por unidade federada, proporcionalmente 
à população de cada uma (art. 39, § 2~>). 

O mecanismo Visa compensar O peso eleitoral dos 
Estados-membros mais populosos, cujas representações 
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na Câinã.ra Federal superam as dos Estados-membros 
_çom população inferior. 

A Bicamaralida_de é medida engenhosa para enfrentar 
o cruciante problema de ciência política, no tocante à inM 
tegração dos interesses regionais, ou locais, aos int~res
ses nacionais. 

6.3.3. (c) pela vedação a distinções e preferências, en~ 
volvendo brasileiros e as Pessoas de Direito Público InM 
terno (União EstadosMMembros Distrito Federal TerriM 
tórios e Municípios). 

A CF, em termos expressivamente fortes (art. 9~', § 1~'), 
proíbe que as Pessoas de Direito Público Interno criem 
"distinções entre brasileiros ou preferências em favor de 
uma dessas pessoas ... contra a outra". 

O dispositivo tem finalidade clara, isto é, visa asseguM 
rar o funcionamento da Federação, de modo que haja 
um ••convívio federativo''; em condições de igualdade de 
direitos, tanto em relação aos "brasileiros", na qualida
de de integrantes do povo (titular originário do Poder 
Estatal), como em relação às entidades intraMestatais, na 
qualidade de integrantes da Federação. 

A proibição - repitaMse- ê absoluta e abrange qual
quer matêria, inclusive no que toca ao sistema de RepreM 
sentação, quer se trate dos direitos dos brasileiros que 
compõem o Corpo Eleitoral (eleitores) e que se acham 
distribuídos em circunscrições, conforme os níveis de goM 
verno em que se desdobra internamente a Federação (fe
deral- estadual- municipal); quer se trate dos direitos 
das próprias entidades intraMestatais, em seu relaciona
mento - umas com as outras, dentro do quadro federa
tivo. 

Qualquer norma que tenha por ob}eto (sobretudo se 
introduzida, casuisticamente, no universo jurídico) 
quebrar esse "convívio federativo", criando, sob disfarM 
ce, distinções ou preferências, para certa classe de eleitoM 
res, ou certa ordem de entidades, será norma incompatí
vel com a Federação, a República e o Regime RepresenM 
tativo Democrático, tal como está concretamente estabe
"Iecido na COnstituição. 

O gênio de Pontes de Miranda alcançou a hipótese, 
quando ensinou que "as preferências que o art. 9~>, I, veM 
da, e, pois, fez nulas, são todas as que, direta ou indireta
mente, criarem vantagens aos filhos de um Estado
membro em relação aos filhos de outro EstadoMmembro 
e outro ou outros, ou, aitlda, entre os municípios de um 
EstadoMmembro e os de outro ou do mesmo EstadoM 
membro". (obr. cit., Tonlo II - p. 185) 

6.3.4. (d) pela proibição de ser apreciada "proposta 
de emenda tendente a abolir a Federação ou a Repúbli
ca" (arl. 47, § 1'). 

O assunto foi focalizado no subítem 5.1.1.; 
6.3.5. (e) pela eleição do Presidente da República (1) 

e da Federação (2). 
Conforme já salientado, os conceitos de República

Federação- Regime Representativo Democrático estão 
intimamente relacionados, formando um complexo de 
normas, pertinentes ao Cerne da Constitl.li_ção (vide subíM 
tem 5.2.1). 

ConseqUentemente, dispositivo constitucional que, a 
pretexto de regular processo de eleição indireta para Pre
sidente da República (RegraMmeío), restrírijã-os poderes 
das Unidades Federadas, ou do Corpo Eleitoral, assegu
rados pelas Regras-fim, pertinentes à matéria, é disposi
tivo juridicamente inválido, posto que contradiz o Cerne 
Constitucional. 

7. Regime Representativo Democrático: Corpo Elei
toral - Organização Federal do Estado e distribuição 
do Corpo Eleitoral em circunscrições, compreendendo 
os níveis de Governo integrantes da Federação: Federal 
- Estadual - Municipal. 

7.1. Carlos Maximiniano, ao comentar o artigo 19 da 
Constituição Federal de 1946, teceu considerações acer
ca da matêria, ainda plenamente atilais. 

HAchaMse o pafs- escreveu ele- sob O regime repreM 
sentativo - isto é, b povo não governa diretamente, 
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como nas pequenas democracias gregas; delega poderes 
a repreSentantes seus para fazerem ou executarem as 
leis" (obr. cit. vol. I - p. 169). 

7.2. _ Como todo poder emana do povo e em seu 
nome é exercido(§ I~' do art. 11' da CF), cuidou o ConstiM 
tuinte de editar as normas básicas (Regras-fim), perti
nentes ao Regime Representativo Democrático, para 
iss_o estabelecendo, a par de outras regras: 

(a) que o Poder Judiciário Eleitoral é exercido por 
Tribunais e Juízes Eleitorais (art. 112, V}, incluindo, em 
suas atribuições, além de outras, "a divisão eleitoral do 
País", ••o alistamento eleitoral", "o processamento e 
apuração das eleições e a expedição dos diplomas" (art. 
137, incisos II, III e V, respectivamente); 

(b) que, "são eleitores os brasileiros maiores de de
zojto anos, ~listados na forma da lei" (art. 147, caput); 

(c) que "o sufrágio ê universal e o voto ê direto e seM 
creto, salvo nos casos previstos nesta Constituição (art. 
148, I' parte); 

(d) que ••os partidos políticos terão representação 
proporcional, total ou parcial, na forma que a lei estabe-
lecer" (art. 148, z, parte); 

(e) que ••a organização e o funcionamento dos parti
dos políticos ... serão regulados em lei federal" (art. 152, 
caput); 

(f) que compete à União legislar sobre direito eleitoM 
ral (art. 81', inciso XVII, "b"). 

7 .2.1. Dois (2) aspectos merecem, de logo, atenção 
especial, no tocante a (I) Corpo Eleitoral e (2) Represen
tação dos Partidos Políticos. 

7.2.1.1. (I) Corpo Eleitoral - "O povo cons_titui, 
nas democracias, um órgão supremo do Estado", escreve 
Pinto _Ferreira, endossando licão de StierMSomlo. 

Em sentido constitucionalMeleitoral, Povo é ••a totali
dade dos cidadãos ati vos na sociedade, que participam 
da formação da vontade estatal", ou seja o Corpo EleitoM 
ral (todos os brasileiros eleitores- CF- art. 147, ca
put), posto que "todo o poder emana do povo e em seu 
nome ê exercido" (CF- § 19 do art. 1~'). 

Com fundamento em Barthélemy-Duez, o mestre per
nambucano observa que "o corpo eleitoral ... é o primei
ro e o mais importante dos órgãos constitucionais, pois 
que designa direta ou indiretamente os outros órgãos no 
regime democrático, e deixa sobre eles uma impressão 
acentuada". ••o Corpo Eleitoral constitui assini, de certa 
maneira, a pedra angular do edifício cOnstitucional". 
(Obr. cit. - Tomo I, P. 257/258). · 

O Corpo Eleitoral, como Órgão Supremo do Estado 
Democrático, materializa a "vontade estatal". Nessa 
condição, tem poderes que se identificam com o Poder 
Estatal, posto que é sua fonte orignária (Vide item 4). 
ConseqUentemente, qualquer restrição que se faça ao 
Corpo Eleitoral, subtraindoMlhe poderes decorrerites do 
Cerne Constitucional, é restrição inválida. 

Como o Estado do Brasil adotou o modelo de Fede
ração, necessariamente, teria de dividir o Corpo EleitoM 
ralem áreas territoriais correspondentes às várias entida
des IntraMEstatais em que se desdobrou (União; Estados~ 
membros; Municípios) e nas quais, periodicamente, 
eleições são realizadas. Assim, em consonância com a 
CF (art. 137, II), o Código Eleitoral (Lei n"' 4.737, de 15~ 
7M6S), no artigo 86, dispõe que ••nas eleições presidenM 
ciais, a Circunscrição serrá o País; nas eleições federais e 
estaduais, o Estado; e nas municipais, o respectivo Mu
nicípio". 

7.2.1.2. (2) Representação dos Partidos Políticos
O art. 148, 2' parte, da CF dispõe que "os partidos polí
ticos terão representação proporcional, total ou parcial, 
na forma que a lei estabelecer". 

"Representação proporcional, tot~l ou parcial", signi
fica, af, que o legislador eleitoral ordinário poderá ado
tar o princípio da proporcionalidade, em escala variada, 
isto é, alargando ao máximo a proporção ("total") ou a 
diminuindo ("parcial"), como, respectivamente, preten-
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dem os apologistas dos denominados "sistemas de Ha
genbch" e .. sistema di D'Hondt". 

Pontes de Miranda faz um detido comentário acCrcã. 
do preceito (art. 148, 2• parte) que é Regra-materiai
(FIM), _dizendo que ela exige seja assegurada a represen
tação proporcional dos partidos políticos, não só nas co
missões, como em qualquer corpo eletivo (Corigresso 
Nacional, Assemblêias Estaduais, Câmaras Munici
pais)". 

"A co-partidpãção pluripartidária ... tem duas finali
dades: a de cortar a influêncla puramente individual ... 
como ê o caso das grandes fortunas, e o de afastar apre
ponderância autoritâria de um partido político". "0 
princípio da proporcionalidade de representação intern-a 
nos órgãos do Poder Legislativo, ou principio da cc
participação pluripartidária nas Comissões, ou princípio 
da composição interna proporcional, ê princípio de com
posição interna, portanto quer relativamente às comis
sões permanentes, quer relativamente à Mesa e outros 
órgãos eletivos do corpo legislativo." (Obr. cit. Tomo IV 
- p. 569/571). 

O "Colégio Eleitoral", incumbido de eleger, indireta
mente, o Presidente da República (art. 74, §§ Jl' e 2~>), 
integra-se, também, de "delegados das Assemblêias Le
gislativas", "indicad_os pela bancada do respectivo parti
do majoritário, dentre- seus membros." Então, é caso de 
composição interna de representação da Assembléia Le
gislativa, onde, anomalamente, são excluídos todos os 
demaiS partidos, com exceção do partido majoritârio. 

A exclusão contradiz, em cheio, regras pertinentes ao 
Cerne Constitucional, desnaturando o Regime Repre
sentativo Democrático, tal como criado na Constituíção. 

As regras-Meio (art. 74, §§ l~' e 2~>) se encontram em 
manifesta contradição com as regras-Fim que definem à 
estrutura política do Estãdo bi-asileiro (art. I~>,§ IQ; art. 
148, 2' parte). 

7.2.2. Hoje, o território nacional, em decorrência 
dos motivos acima mencionados, acha-se dividido em 
Circunscrições Eleitorais, que correspondem aos três (3) 
níveis de governo em que se desdobrou internamente a 
Federação. 

A circunscrição maior corresponde a todo o território 
do País, compreende:ndo, conseqUentemente, todo o 
Corpo Eleitoral Nacional (todos os brasileiros eleitores). 
É esse Corpo'Eieitoral Nacional que elege, imediatamen
te, o Presidente da República, quando a eleição ê feita 
pelo processo direto, sem intermediários. 

Em seguida, vem a circunscrição que corresponde ao 
território de cada Estado-membro, compreendendo os 
eleitores que aí residem (Corpo Eleitoral Estadual). e 
esse corpo eleitoral que elege o Governador, Vice
Governador, Senador, Deputado Federal e Deputado 
Estdual, pelo voto secreto e direto (sem intermediários}. 

Por fim, vem a circunscrição menor, que corresponde 
ao território de cada Município, compreendendo os elei
tores que aí residem (Corpo Eleitoral Municipal). ~esse 
corpo eleitoral que elege o Prefeito, o Vice-PI-efeito e os 
Vereadores, pelo voto secreto e direto (sem interme-
diários). -

7.2.2.1. Insista-se que eleição, em Regime Represen~ 
tativo Democrático, é processo técnico para apurar-se a 
maioria que deve governar, em determinada área (Cír
cunscrição). Daí não permitir-se q-ue eleitor de uma cir
cunscrição (Corpo Eleitoi'al) vote em outra (tipifica cri
me eleitoral). 

Há, portanto, uma absoluta correspondência entre a 
circunscrição e o tipo de eleição a realizar-se. istÕ ê; -Se a 
eleição ê municipal, estadual ou nacional. 

Qualquer anomalia nesse mecanismo viela irremedia
velmente a Representação, contradizendo o Cerne Cons
titucional, quer seja a eleição Direta, ou Indireta. 

8. Eleição em "Regime Representativo" Democfáii
co" - Processo Direto e Processo Indireto de eleição: 
Em que se distinguem- regra sobre processo de efetivar 
eleição e .. Regra de Forma" ("meio"). 
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Eleição é técnica (processo) para avaliação periódica 
das m"ãior-iãs que devem governar as entidades intra
esfãtais, em Estado,.como o do Brasil, cujo Cerne Cons
titucional está na República (1), Federativa (2), com Re
gime Representativo Democrático. 

Nas democracias, assim estruturadas, as maiorias go
vernam, respeitando, contudo, o direito das minorias, 
que se fazem representar nas Casas Legislativas, propor
cionalmente. 

8.1.1. A eleição, como processo de avaliação das 
maiorias para a formação dos governos, poderá ser dire
ta (a), ou indireta (b). 

Em se tratanto de eleição pelo processo Direto (a) 
para Presidente da República, o Corpo Eleitoral origi
nário -(todos os brasileiros eleitores) sufraga imediata
-~ente o (s) candidato (s), enquanto a eleição pelo pro-
-Cesso indireto (b) o corpo eleitoral originário sufraga 
eleitores intermediários, que se encarregam de eleger o 
Presidente da República. Neste último processo (eleição 
indireta), os eleitores intermediários têm, forçosamente, 
de representar o Corpo Eleitoral Originário, em sUa exa
ta proporção, sob pena de a eleição transmudar-se numa 
gritante farsa. 

8.1.2. Não ocorrendo essa exata proporção (entre 
Corpo Eleitoral Originário e Eleitores Intermediários), 
num sistema constitucional, como o nosso, em que "to
do o poder emana do povo e em seu nome é _exercido", 
não se terá, na verdade, eleição, nem .. direta .. , nem "in
direta"-. Tei-sC:-á fraude à Constituição (CERNE). 

8.2. Eleição, em Estado de Regime Representativo 
Democrático, poderá ser r~Jizada (em princípio), ou 
sob o processo direto, ou sob o processo indireto, desde 
que o resultado final represente, pelo menos formalmen
te, a_ vontade do corpo eleitoral originário, em sua exata 
expressão. 

Há de haver totaJ correspondência entre representante 
(eleitor intermediário) e represe_gtado, (Corpo Eleitoral 
Originário). 

8.3. _ Ê evidente que as regras que disciplinam o pro
cesso ele.itoral (quer para eleição direta, quer para 
eleição indireta) são "regras de forma" (meio). 

9. Em que mudou a eleição para Presidente da Re
pública'? 

9.1. A CF de 1946 prescrevia: 

•• Art. 81. O Presidente e o V ice-Presidente d& 
República serão eleitos simultaneamente, em todo o 
país, cento e vinte dias antes do têrmo de período 
presidencial." 

.. Art. 134. O sufrágio é universal e direto; o 
voto é secreto; e fica assegurada a representação 
proporcional- dos partidos políticos nacionais, na 
forma que a lei estabelecer." 

9~1.1. Portanto, o Presidente e o Vice-Presidente 
eram escolhidos, mediante processo direto de eleições. 

O Corpo Eleitoral Nacional (todos os leitores brasilei
ros), votava, imediatamente, para escolha do Executivo 
Federal. 

9.2. A CF (com a redação dada pela Emenda Consti· 
tucional n9 I, de 17-10-69) passou a dispor: 

.. Art. 148. O sufrágio é universal e o voto é di
reta e secreto, salvo nos casos previstos nesta consti
tuição; os partidos políticos terão representação 
proporcional, total ou parcial na forma que a lei es
tabelecer." 

9.2.1. Decorreu, portanto, uma modificação: en
quanto a CF de 1946 prescrevia que todas as eleições se
riam realizadas pelo voto direto e secreto, a CF (1969) 
abriu exceç-.lo a essa regra. E, assim, ela própria dispôs 
que: 

"Art. 74. O Presidente será eleito, entre os bra
sileiros maiores de trinta e cinco anos e no exercíciO 
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dos direitos políticos, pelo sufrágio de um colégio 
eleitoraJ, em sessão pública e mediante votação no
minal. 

§ }Q omissis 
§ 2~> omissis (Acrescentado pela Emenda nl' 22, 

de 1982 adiante comentada). 
§ J9 omissis." 

9.2.2~ Então, a modificação introduzida ficou cir
cunscrita, quanto ao seu conteúdo e alcance, ao processo 
de eleição, que deixou de ser direto (a) e secreto (b) para 
ser (a") indireto e nominal (b"). 

Com efeito, a CF (1969) e Emendas Constitucionais, 
posteriormente editadas, inclusive a Emenda n~> 22, de 
1982, q~e._a~~ntou o§ 29 ao art. 74 (§ 2~>- cãda AS
Semblêia -tei-á s·eiS delegados indicados pela bancada do 
respectivo partido majoritário, dentre seus membros.), 
não têm força suficiente, como regras processuais, de 
forma, para modificar o cerne da constituição, que conti
nua inalterado (regras-materiais - FIM). 

9.2.3. Dessarte, o Colégio Eleitoral, incumbido de 
eleger o Presidente da República, somente poderá ser in
tegrado de Delegados que representam, na qualidade de 
Eleitores Intermediários, o Corpo Eleitoral OrigináriO 
(todos os brasileiros eleitores), em sua exata proporção 
(princípio da representação democrática). 

lO. Análise do art. 74, §§ l~' e 21' da CF. 
10.1. O art. 74, caput, prescreve que o Presidente se

rá eleito, "pelo sufrágio de um colégio eleitoral em ses
são pública e mediante votação nominal". 

o-s_§§_T~ e 2~> estabelecem que o Colêgio Eleitoral será 
composto dos Mem~ros do Congresso- Nacional (Sena
dores e DeputadOs Federais) e "de delegados das As
sembléias Legislativas dos Estados" (§ I~>), sendo que 

-,~_cada Assembléia terá seis delegados indicados pela ban- _ 
cada do respectivo partido majoritário, dentre seus 
membros" (§ 2~'). 

Nenhuma modificação fez quanto ao cerne constitu
cion"al (vide itenl 9). 

A eleição que era feita pelo processo secreto e direto 
passou a ser realizada pelo processo indireto e nominal. 

Em todo o rigor técnico-jurídico, são regras de forma 
(meio). 
_ 10.1.1. Obser~ar-se, porém, que o§ 2" já é uma expli
citação-do§ IQ dispondo quanto à forma (processo meio) 
de cada Assembléia indicar os seus "delegados", em nú
mero de seis ... 

Tal explicitação decorreu de mais um casuismo (entre 
minutos ... ), para, sob disfarce, _desnaturar o regime re
presentat_fvo democrático, através de sutis normas pro
cessuais ... 

Tanto isso é verdade que, em sua redação originária, o 
cit. art 74 não continha o aluai § 2~>, que a ele foi acres
centado, mediante a Emenda n~' 22/82 ... 

10.1.2. Note-se, ainda, que o referido§ 21' carrega em 
si próprio uma monstruosidade de ordem lógico-formal. 

Como adinitir-se que os tais seis "delegados" repre
sentem a Assembléia, se eles, forçosamente, terão de ser 
.. indicados" pela "bancada do respectivo partido majo
ritário, dentre os seus membros"??? 

O regime representativo é democrático, tanto que a 
CF assegura aos partidos políticos "representação pro
porcional", "não só nas comissões, como em qualquer 
corpo eletivo", nos termos do art. 148, 2' parte (vide su
bitem 7 .2.1.2.). 

Assembléia Legislativa ê uma coisa; "bancada de par
tido majoritário é outra". A primeira é órgão integrante 
de entidade intra-estatal (Estado-membro da federação), 
que partilha dos poderes do Estado; enquanto outra 
(bancada) é mero órgão de "ação parlamenter" dos Par
tidos Politicas, os quais são definidos, em lei ordinária, 
como ''pessoas jurídicas de direito público interno, 
destinam-se a assegurar, no interesse do regime demo
cráticO, a autenticidade do sistema representativo e a de-
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fender os interesses humanos fundamentais, definidos na 
Constituição" (art. 29 da Lei n9 5.682, de 21-7-71). 

Como admitir-se, então, que .. simples dispositivo 
constitucional", de natureza formal (processo-meio), 
possa, de uma só penada, retirar da Assemblêia um po
der que ê seu ao mesmo tempo em que lesiona o princí
pio de representação democrática, excluindo os partidos 
minoritários de deliberação da qual devem participar, 
em decorrência do princípio maior da representação pro
porcional (art. J9, § 19; art. 148; 2• parte)??? 

10.1.3. Na hipótese, há contradição -entre .. simples 
dispositivo" constituciOnal (§ 2'~ do art. 74), de natureza 
processual, com regras materiais~ pertinentes ao cerne da 

. constituição (art. 19, § J9- art. 184, 2' parte). 
Há de prevalecer as últimas (vide subi tens 4.1. 2; 5.2.1; 

6.2.1. etc). 
11. Escusas pela extensão do trabalho- conclusões 
11.1. Apresentam~se escusas pela extensão do traba~ 

lho. A natureza da matéria exigia uma exposiÇão metódi~ 
ca da engrenagem constitucional brasileira, para funda~ 
mentação da tese suscitada (item 2). 

Lembrando Vieira, dir-se-á que não houve tempo para 
ser breve. .. 

1 I .2. De tudo que foi, minudosa e repetidamente ex
posto, não é difícil concluir: 

a) que a constituição material deverá sempre prevale
cer sobre a constituição meramente formal e, em razão 
disso, os princípios fundamentais (cerne constituCional) 
têm supremacia sobre "simples dispositivos· constitucio
nais" (itens 3 e 4); 

b) que, ocorrendo contradição entre noitli"átnateriais 
-fim e normas de forma (meio), dentro de uma mesma 
cçmstituição, prevalecerão as primeiras (itens 3 e 4); 

(c) que o§ 29 do art. 74 viola a República, porquanto 
atinge o seu coração, ferindo de morte a "Republicani
dade", ao subtrair do Corpo Eleitoral Nacional o poder 
que lhe é próprio de eleger o Presidente, (vide subítens 
5.1.; 5.1.1.; 7.2.1.1.; 7.2J.2.; 7.2.2. e item 8.). 

Inexistente a indispensável correspondência entre o 
Corpo Eleitoral (originário) e o Colégio Eleitoral que 
elegerá o Presidente da República (item 8), diante da 
anomalia trazida pelo § 29 do art. 74 (suítem 10.1.2.). 

Assim, com esbulho de poder inerente ao Corpo Elei
toral originário, no tocante à escolha _Sio Presidente, 
mata-se a República, no leito de um Colégio não formal
mente representativo. 
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De uma só vez, agrlde~se a República (I), mediante 
violência contra o Corpo Eleitoral (2) e Partidos Minori
tários (3); 

(d) o § 2"' do art. 74 viola, igualmente, a Federação, 
quando: 

(d 1) quebra, frontalmente, o equílibrio federativo, 
que se quer obter, no âmbito do Poder Legislativo (Con· 
gresso Nacional), através da Bicamarilidade (suftem 
6.3.2.). . 

O dispositivo em tela, ao incluir no "Colégio Eleito
ral", os seis "delegados'', indicados pelo partido majori
tário, em cada Assembléia Legislativa, não considera a 
densidade do Corpo Eleitoral (subítens 7 .2.1.1.; 7.2.1.2. e 

-7.2.2.) de ca~a Estado~membro, que é variável, em 
função da população. Com isso, trata, em medida igual, 
-realidades eleitorais diferentes, fazendo o papel do Sena
do Federal, que igualitiza a representação dos Estados
membros. 

Mediante regra de forma, tentou-se estreitar o federa~ 
lismo, a serviço do grupo de poder dominante. 

Erro de visão polftica. A Federação se fortalece com 
base em realidade e, não, em ambições grupais e fanta
sias.. Não será desprestigiando os Corpos Eleitorais den
sos que se conseguirá maior unidade nacional. A comu
nidade brasileira marchará firme, em busca de estr1,1turas 
mais sólidas e justas, na medida mesma em que esses 
Corpos Eleitorais avançarem. 

Corpo Eleitoral, por exemplo, de um milhão de eleito
res, não pode ter o mesmo peso de Corpo Eleitoral com 
doze ou quartoze milhões. É distorção que, positivamen
te, não integra; desintegra, hoje ou amanhã, se persistir; 

(d 2) quebra, também, em conseqaência, o princípio 
que veda distinções e preferências envolvendo brasileiros 
e as Pessoas de Direüo Público Interno (União; Estados
membros; Distrito Federal; Territórios e M.unicípios 
(CF art. 9•, § 1'). 

O dispos"itivo em exame (§ 2Q do art. 74,) ao tentares
-treitar inadequadamente o federalismo, criou preferência 
para os Corpos Eleitorais de uns Estados-membros em 
detrimento de outros, bem como, decorrentemente, para 
os brasileiros eleitores e integrantes desses mesmos Cor
pos Eleitorais (subítem 6.3.3.); 

Com efeito, há eleitores cujos votos vão pesar 1 (uma) 
vez mais do que outros, visto como serão representados 
pelo Senador (1), pelo Deputado Fedei-ai (2) e pelo 
"pseudo" Delegado da Assembléia (3); enquanto outros 
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serão representados, tão-só, pelo Senador (I) e pelo De
putado Federal (2), já que o Deputado Estadual que su
fragou (vinculado no Deputado Federal) não integra a 
"bancada majoritária", sendo assim excluldo! ... 

(e) O § 2"' do art. 74 viola, ainda, conforme foi de
monstrado, os princípios cardeais do Regime Represen
tativo Democrático, tanto em relação aos ·Estados
membros, como em relação aos brasileiros eleitores, in
tegrantes do Corpo Eleitoral (alíneas ''c", "d" e "e"). 

11.3. Senhor Procurador: 
Os FINS da Constituição, no que toca à sua estrutura 

política (item 4), são de clareza solar: o povo brasileiro, 
titular originário do Poder Estatal, quer (a) República, 
(b) Federativa, (c) constituída sob o Regime Representa
tivo Democrático. 

Se a Constituição, manifestação concreta do PoderEs
tatal, quer esses FINS, haverá o aplicador e o intérprete 
de não só escolher os Meios adequados para os atingir 
(1), bem como, e por igual motivo de ordem lógica, (2) 
rejeitar os Meios que se apresentarem contrários à ob
tenção desses mesmos FINS. 

É uma aplicação moderna à "doutrina dos poderes 
implícitos" - plena de "Universalidade e Racionalis
mo", para afastar contradições entre regras constante da 
mesma Constituição (subítem 3.2.2.2.). 

11.4 O momento que a Nação atravessa ê grave. A 
história há de registrar os nossos passos. 

Ao modo de Péricles, "não acreditamos que a palavra 
prejudique a ação; o que nos parece prejudicial é que as 
questões não se esclareçam pela discussão". 

11.4.1. Em razão disso, é de confiar-se em Vossa Ex
celência, no sentido de que se dignará dar seguimento à 
presente Representação ao excelso Supremo Tribunal 
Federal, para que declare a incompatibilidade do§ 2'i' do 
art. 74 da Constituição, com princípios fundamentais 
nela mesma enunciados, conforme motivos acima expos
tos. 

Assim requer e espera. 

Do Recife para Brasília, 12 de junho de 1984. -Joio 
Monteiro Filho, Advogado - Ci4 Feijó Sampaio. 

Representação ao Excelentissimo Senhor Procurador
Geral da República. -João Agripino Maia - Roberto 
Saturnino Braga- Luiz Cavalcante- Fernando Henri
que Cardoso - Brandão Monteiro - Severo Gomes -
Osvaldo ~ima Filho. 
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ANO XXXIX- N• 074 CAPITAL FEDERAL TERÇA-FEIRA, 26 DE JUNHO DE 1984 

CONGRESSO NACIONAL 
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55,§ I• da Constituição, e eu, Moacyr Dalla, Presi

dente do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• 30, DE 1984 

Aprova o texto do Decreto-lei n• 2.094, de 27 de dezembro de 1983, que "reajusta os Vencimentos e proventos 
dos funcionários do Quadro das Secretarias das Seções Judiciárais da Justiça Federal de Primeira Instância, e dá ou
tras providências". 

Artigo único. É aprovado o texto do Decreto-lei n• 2.094, de 27 de dezembro de 1983, que "reajusta os vencimentos e 
proventos dos funcionários do Quadro das Secretarias das Seções Judiciárias da Justiça Federal de Primeira Instância, e dâ ou
tras providências". 

Senado Federal, 25 de junho de 1984. -Senador Moacyr Dalla, Presidente. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55,§ I• da ConstituiÇão, e eu, Moacyr Dalla, Presi
dente do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO, N• 31, DE 1984 

Aprova o texto do Decreto-lei n• 2.095, de 27 de dezembro de 1983, que "reajusta os vencimentos, salários e pro
ventos dos servidores das Secretarias do Tribunal Federal de Recursos e do Conselho da Justiça Federal, e dá outras 
providências''. 

Artigo único. É aprovado o texto do Decreto-lei n• 2.095, de 27 de dezembro de 1983, que "reajusta os vencimentos, sa
lários e proventos dos servidores das Secretarias do Tribunal Federal de Recursos e do Conselho da Justiça Federal, e dá outras 
providências". 

Senado Federal, 25 de junho de I 984. - Senador Moacyr Dalla, Presidente. 
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SENADO FEDERAL 

1- ATA DA IOO•SESSÃO,EM 25 DE JUNHO 
DE 1984 

1.1 - ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1- Ofícios do Sr.l'i'-Secretário da Câmara dos 
Deputados 

EncaminhandO à revisão do Senado Federal aut6gra
fos dos seguintes projetas: 

-Projeto de Lei da Câmara n\" 118/84 (n~ 634/75, 
na Casa de origem) que .. institui o Código Civil". 

-Projeto de Lei da Câmara n11 119/84 {n_~272f79, 
na Casa de origem), que .. institui o tombamento do 
sítio cultural denominado Cinelândia, na Cidade do 
Rio de Janeiro, e dá outras providências", 

-Projeto de Lei da Câmara n'>'l20f84 (n"' 305/75, 
na Ot.sà de origem), que ''altera a redação do art. 4'>' e 
acrescenta dispositivos ao art. 5'>' da Lei o"' 3.373, de 
12 de março de 1958, que dispõe sobre o Plano de As
sistência ao funcionário e sua famflia;-e dá qutras 
providências". 

-Projeto de Lei da Câmara n"' 121/84 (n"' 496/79, 
na Casa de origem), que "dispõe sobre a aplicação 
obrigatória dajornada-padrão de trabalho (arts. 58 e 
61 da Consolídação das Leis do Trabalho, apro_vada 
pelo Decreto-lei _n'>' S .452, de )'>' de maio de 1943), aos 
vigilantes ou guardas de segurança em estabelecimen
tos de crédito". 
~ Projeto de Lei da Câmara n"' 122/84 (n"' 

2.742/76,_ na Casa de origem), que "introduz alte
rações na Lei n'>' 1.079, de lO de abríl de 1950, que 
''defíne os crimeS de responsabilidade e regula o res
pectivo processo de julgamento'', para o fim de 
compatibilizá-la integralmente com a ConstitUiÇão 
em vigor", 

-Projeto_ de_ Lei da úima,ra n9 123/84 (n'>' 
1.068/79, na Casa de origem), que "disciplina o 
transporte de madeira em toras, por via fluvial", 

-Projeto de Lei da Câmara n'>' 124/83 (n"'_ 
2.770/84, na Casa de origem), que "dispõe sobre a 
atualização monetária das importâncias devidas pela 
Fazenda Pública, em virtl.Lde de sentenÇa judicial, 

SUMÁRIO 
simplifica trâmites processuais, e dá outras providên-
elas". 

-Projeto de Lei d~ Câmara n~> 125/84 (nl' 
2.951/76, na Casa de origem), que torna obrigatória 
a criaçõ, em todos os municípios brasileiros, de par
ques especificãmente destinados à preservação do 
meio ambiente, e dá outras providências". 

-Projeto de Lei da Câmara n"' 126/84 _ (n"' 
1.950/83, na Casa de origem}, que dispõe sobre a 
criação e o funcionamento do Juizado Especial de 
Pequenas Causas". 

-Projeto de Lei da Câmara n'>'.l27 /84 (n"' 148/79, 
na Casa de origem}, que "dispõe sobre a comerciali
zação de defensivos destinados à agropecuária, insti
tui a obrigatoriedade de receituário agroriômiCo e ve
terinário para sua aquisição, e dâ outras providên-
cias". 

-Projeto de-Lei da Câmara n'>' 128/84 (n'>' 547 j79, 
na Casa de origem), que "altera dispositivos da Con
solidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo 
Decreto-lei n"' 5.452, de 1"' de maio de 1943, dispondo 
sobre o trabalho noturno e_ o_ çxecutaçlo em condições 
de insalubridade", 

- Proj6f0- de Lei çla Câmara n"' 129/83 (n"' 
1.594/79, na Casa de origem), que ••mantém a deno
minação de Celso Suckow da Fonseca para o Centro 
Federal de Educação Tecnológica, com sede na cida
de do Rio de Janeiro". 

-Projeto de Lei da Câma,ra n"' 130/84 (n"' 
2,769/83, na Casa de origem), que ""altera dispositi
vos do Decreto-lei n97.66I, de21 de junho de 1945-
Lei de Falências''. 

-Projeto de Lei da Câmara n"' 131/84 (n"' 459/79, 
na Casa de origem), que "altera a redação do art, 192 
da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada 
pelo Decreto-lei n"' 5.452, de l'>' de maio de 1943", 

-Projeto de_~<;!_a Câmara n~' 132j84 (n., 764/75, 
na Casa de origem), que ••diSpõe sobre a concessão 
de meia-entrada a estudantes em cinemas e teatros". 

-Projeto de Lei da Câmara n'>' 133J84 (n"' 553/79, 
na Casa de origem), que ~·altera o art, 33 e o§ 2'>' do 
art. 64 da Lei n'>' 3.807, de 26 de agosto d_e._l960- Lei 
Orgânica da Previdên_cia Soei~~·~ 

-Projeto de Lei da Câmara n"' 134/84 (n"' 028/83, 
na Cusu de origem), que "torna eliminatória a prova 
de Ungua Portuguesa no c-oncurso vestibular". 

-Projeto de Lei da Câmara n"' 135J84 (n'>'l70j75, 
na Casa de origem), que .. dispõe sobre a contagem 
recíproca do tempo de serviço prestado pelo traba
lhador como segurado do INPS e beneficiário do 
FUNRURAI..". 

1.2.2 ;_ Pareceres encaminhados à Mesa 

1.2.3 - Comunicações da Presidência 

Designação de Comissão Especial para o estudo 
do Projeto de Lei da Câmara n"' 118/84, lido ante
ríofniênte,- e fixação do prazo para oferecimento de 
emendas à matêtia. 

1.2.4 - Leitura de Projeto 

-Projeto d~ Lei do Senado nl' 109, de 1984, de au
toria do Sr. Nelson Carneiro, que "altera dispositivo. 
da Lei n'i' 6.367, de 19-10-76, que dispõe sobre o segu
ro de acidentes do trabalho a cargo do INPS, de 
modo a determinar que a competência para apreciar 
litígios ãcidentârios seja a da JustiÇa do Trabalho", 

1.2.5 - Discu~:sos do Expediente 

SENADOR ALMIR PINTO - Considerações 
sobre a dívida social do Governo e uma melhor dis
-tribuição de renda para o Nordeste. 

SENADOR MÁRIO MAIA- Apelo às autorida
des econômicas do País no sentido de que concedam 
anistia dos débitos contraídos pelos pequenos agri
cultores do Estado do Acre, 

SENADOR PASSOS PORTO - Reivindicação 
de entidades ligadas à construção civil. de Sergipe jun
to à Secretaria Especial de Abastecimento e Preços. 

SENADOR ROBERTO SATURNINO -
Regozijando-se com trabalhadores da Companhia 

.Siderúrgica Nacional pela forma exemplar como se 
~ COf!duziram em recente movimento grevista. 
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SENADOR MUR!LO BADAR6- Comício da 
Cobrança, realizado na última 4• feira na cidade de 
Barbacena - MG. 

SENADOR NELSON CARNEIRO- Libertação 
de pássaros e queima de gaiolas por crianças da Bar
ra da Tijuca - RJ. 

1.2.6 - Requerimento 
N~' 125/84, de autoria do Sr. Nelson Carneiro, de 

homenagens de pesar pelo falecimento do ex
Deputado Lopo Coelho. Aprovado, após usar da pa
lavra no encaminhamento da votação o Sr. Nelson 
Carneiro. 

1.3 - ORDEM DO D!A 
-Projeto de Lei da Cãmara n'i' 5/81 (n~' 3.035/80, 

na Casa de origem), alterando o art. 111 da Lei n9 
6.226, de 14 de julho de 1975, que ''dispõe sobre a 
contagem recíproca de tempo de Serviço Público Fe
deral e de atividade privada, para efeito de aposenta
doria, e dá outras providências". Votação adiada por 
i'alta de quorum. 

-Projeto de Lei da Câmara n~' 10/81 (n~' 
1.529/79, na ·casa de origem) que ·~dispõe sobre a 
aposentadoria, com proventos integrais, dos ex
combatentes segurados da Previdência Social". Vo~ 
tação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Lei da Câmara n~' 44/81 (n'i' 587/79, 
na Casa de origem), que "veda aos velculos de comu
nicação de massa (rádio, televisão, cinema, jornais, 
revistas, cartazes, anuários Ou qualquer outro tipo ~e 
publicação) aceitar a autorização ou a veiculação de 
anúncios e de comerciais que não sejam negociados, 
produzidos, criados, filmados, gravados, copiados
imagem e som - por profissionais e empresas brasi
leiras". Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Lei da Câmara fl9 53(77 (n9 227/75, 
na Casa de origem), que "dispõe sobre condições a 
observar na renovação de contratos de atletas profis~ 
sionais, e dá outras providências'.'. Votação adiada-
por falta de quorum. 

-Projeto de Lei da Câmara n~' 65/79 (n"' 
4.257 j17, na Casa de origem), que Hautoriza a alie-

naçiio de imóveis residenciais da Rede Ferroviária 
Federal a seus ocupantes". Votação adiada por falta 
de quorum. 

- Requ_eril!tento n9 784/83, de autoria do Sr. Se~ 
nadar Henrique Santillo, solicitando a criação de 
uma Comissão Especial Mista, composta de 11 Sena
dores e II Deputados, para, no prazo de 120 dias, 
com a colaboração das en'tidades mais representati
vas da sociedade civil, discutir e apresentar soluções 
para a crise econômico-financeira do País. Votação 
adiada por falta de quorum. 

-Requerimento n9 104/84, dos Senadores Nelson 
Car-rleiro_e_ Humberto Lucena, solicitando urgência 
para o Projeto de Lei do Senado nl' 290/83, de auto
ria do Senador Nelson Carneiro, que -revoga a Lei n~' 
7.1J8_, de 7 de novembro de 1983. Votação adiada por 
falta de quorum. 

- Requerimento n~' 840(83, de autoria do Senador 
Humberto Lucena, propondo a inserção em Ata, de 
um voto de aplauso aos termos da Carta com que o 
ex-Ministro Hélio Beltrão se demitiu, e um voto de 
louvor pela sua eficiente gestã6 n·os Ministérios da 
Previdência e Assistência Social e Extraordináiío 
para Desburocratização. Votação adiada por falta de 
quorum. 

-Projeto de Lei da Câmara n'i' 79/79 (n'i' 
1.511/75, na Casa de origem), que "acrescenta pará
grafo ao art. 51' da Lei n~' 3.807, de 26 de agosto de 
1960, que dispõe sobre a Lei Orgânica da Previdência 
Social, alterada pela Lei n~' 5.890, de 8 de junho de 
1973". (Apreciação pfeliminar da juridicidade.) Vo
tação adiada por falta de quorum. 

- ~ -Projeto de Lei do Senado n~' 145/81, de autoria 
do Senador Nelson Carneiro, que "atribui às Secreta
rias de Agricultura dos Estados, dos Territórios e do 
Distrito Federal a competência exclusiva para fixar 
as quotas de farelo de trigo cabentes a cada produtor 
rural". Votação adiada por falta de quorum. 

-----=...:PrOjeto de Lei do Senado n~' 76/83, que "acres~ 
centa disposítivo à Lei n~' 5.107, de 13 de setembro de 
1966, visando restabelecer o privilégio ·da indeni
~ção dobrada ao trabalhador QUe conta mais de 1 O 

Terça-feira 26 2203 

anos de serviço e ê despedido sem justa causa". Vo
tação adiada por falta de quorum. 

1.4- D!SCURSOS APúS A ORDEM DO DIA 
SENADOR NELSON CARNEIRO- Necessida

de da criação de órgão governamental que possibilite 
o financiamento de pequenas propriedades agrárias 
aos lavradores sem terra. 

SENADOR HUMBERTO LUCENA- Conside
rações sobre o problema dos .. bóias-frias", a propó
sito de dispositivo do anteprojeto de reforma da CLT 
eliminando a eventualidade do trabalho do emprega
do rural. 

SENADOR LOURIVAL BAPTISTA- Reeleição 
do economista Camilo Calazans para a Presidência 
da ALIDE- Associação Latino-Americana de Ins
tituições Financei.i-as de Desenvolvimento. Transcur
so do 329 aniversário de fundação do Banco do Nor
deste. Documento encaminhado ao Ministro da Fa
zerida pelo Presidente do Banco do Nordeste, conten
do o resultado das atividades daquele órgão. 

SENADOR HENRIQUE SANT!LLO- Cente
nário de nascimento do poeta goiano Leo Lynce. 

D - DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA 
DA PRÓX!MA SESSÃO. ENCERRAMENTO. 

2 - DISCURSO PROFERIDO EM SESSÃO 
ANTERIOR 

Do Sr. Humberto Lucena, pronunciado na sessão 
de 22-6-84. 

3 - RE'J.'IFICAÇÃO 
A ta da 88' Sessão, realizada em 8-6-84, 

4 - MESA D!RETORA 

5 - LIDERES E VICE-L1DERES DE PARTI
DOS 

6 - COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PER
MANENTES 

Ata da lOOt~ Sessão, em 25 de junho de 1984 
2• Sessão Legislativa Ordinária, da 47' Legislatura 

Presidência do Sr. Moacyr Dalla 

ÃS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRE- ~ 
SENTES OS SRS. SENADORES: 

Jorge Kalume - Mário Maia - Raimundo Parente 
- Aloysio Chaves - Hélio Gueiros - Alberto Silva -
Helvídio Nunes - João Lobo - Almir Pinto - Josê 
Lins - Virgílio Távora - Humberto Lucena - Mar
condes Gadelha- Milton Cabral- Aderbal Jurema
Cid Sampaio- Luiz CaValCante-:..._ Lourival Baptista
Moacyr Dalla- Nelson Carneiro- Roberto Saturnino 
- Murilo Badaró - Josê Fragelli - Marcelo Miranda 
- Affonso Ca.margo - Jaison B-arreto - Jorge Bor-
nhausen - Lenoir Vargas - Pçdro Simon - Ocfávio 
Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Daiia) - A lista de 
presença acusa o comparecimento de 30 Srs~ Senadores. 
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus inici~mos nossos trabalhos. 
O Sr. I ~'-Secretário procederá à leitura do Expediente. 

~ lido o seguinte 

EXPEDIENTE 
ÇJF!CIOS: 

Do Sr. l9-Secretário da Câmara dos Deputados, encami
nhando à revisão do Senado autógrafos dos seguintes pro
jefos: 

(')PROJETO DE LEI DA CÁMARA 
N• 118, DE !984 

(N~' 634/75, na Casa de origem) 

be iniciativa do Senhor Presidente da República 

lnstitui o Código Civil. 

(*)Será publicado em Suplcntento 1t presente edição. 

PROJETO DE LEI DA CÁMARA No 119, DE 1984 
(N~' 272/79, na Casa de origem) 

Institui o tombamento do sido cultural denominado 
Cinelândia, na Odade do Rio de Janeiro, e dá outras 
providências. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. I~' Fica tombado o sítio cultural denominado 
Cinelândia, na Cidade do Rio_ de Janeiro, E~tado do Rio 

---de Janeiro. 

§ 1~' Entende-se por Cinelândia a área abrangida pe
los imóveis da Praça Floriano, da Avenida Rio Branco, 
desde o Museu de Belas Artes até os da Avenida Beira
Mar, inclusive, os da Avenida Treze de Maio e da Rua 
Evaristo da Veiga voltados para a praça Floriano, a 

--Praça Floriano e seus monumentos e a área outrora ocu-J 
pada pelo Palácio Monroe. . _ 
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§ 29 Na área onde existiu o Palãcio Monroe J:!àO se
rão permitidas construções, sendo reservada exclusiva
mente para implantação de jardim. 

Art. 29 O Poder Executív.o, atravês do Ministério da 
Educação e Cultura, no prazo de 30 (trinta) dias, a con
tar da data da publicação da presente lei, iomará as pro
vidências necessárias para que o Instituto de Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional inscreva os referidos bens 
nos Livros de Tombo, _conforme disposto no Decreto-lei 
n9 25, de 30 de novembro de 1937, 

Art. 39 Esta Lei entra em vigor na data de suá publi
cação. 

Art. 41' Revogam-se as disposições em contrário. 

LEGISLAÇÃO CITADA 
DECRETO-LEI No 25, DE 

30 DE NOVEMBRO DE I937 

Organiza a pr'oteção do patrimõnio histórico e 
artistico nacional 

CAPITULO II 
Do Tombame:nto 

Art, 4? O Ser-víçO-do Patriiilôniõ Histórico e Artísti
co Nacional possuirá quatro Livros do Tombo, nos 
quais serão inscritas as obras a que se refere o art. I? des
ta Lei, a saber: 

1- no Livro do Tombo Arqueológico, EtnográfiCo e 
Paisagístico as cofs-as-perlénCentesãs categonas de arte 
arqueológica, etnográfica, ameríndia e popular, e bem 
assim as mencionadas no § 29 do citado art._ 4:~'; 

2- no Livro do TombQ Histórico, as coisas de inte
resse histórico e as obras de arte histórica; 
3- no Livro do Tombo das Belas Artes, as coisas de 

arte erudita, nacional ou estrangeira; 
4- no Livro do Tombo das Artes Aplicadas, as obras 

que se incluírem na categoria das artes aplicadas, nacio
nais ou estrangeims. 

§ 111 Cada um dos Livros do Tombo- poderá ter 
vários volumes. 

§ 2? Os bens que se incluem nas categorias enuméra
das nas alíneas l, 2, 3 e 4 do presente artigo, serão defini
dos e especificados no regulamento que for expedido 
para execução da presente Lei. 

(À Comfssao de Educaçao e Cultura.) 

PROJETO DE LEI DA CAMARA No 120, DE 1984 
(n" 305/75, na Casa de origem) 

Altera a redação do art. 4'1 e acrescenta. dispositi
vos ao art. 5" da Lei n9 3.373, de 12 de março de 1958, 
que dispõe sobte o Plano de Assis~ência ao funcio
nârio e sua família, e dá outras providências. 

O Congresso Naciom~l_ decret~: 
Art. J9 O art. 4'~> da Lei n"' 3.373, de 12 de março de 

1958, pãssa a Vigótãr eom a seguinte redação: 

•• Art. 49 A importância da pensão devida ao 
conjunto dos dependentes serã canstit_qída de uma 
parcela familiar, igual a 50% (cinqüentá pOr cento) 
do salário:.base sobre o qual incide o desconto men
sal compulsório para o Instituto de Ad.miliistraÇão 
Financeira da Previdência Sociã.l - lAPAS, e mais 
tanias parce[as. iguais, cada uma, a r O%- (dez ·-por 
cento) do mesmo sal4rio-base, quantos forem os de
pendentes do segumdo, até o máximo de 5 (Cinco)." 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11) 

Art. 29 Ao art. 5'~' da Lei n~' 3.373, de 12 de março de 
1958: ficam acrescentados Os seguintes§§ 2,.- e J9, com re
numeração do único existente: 

"Art. 59 ····-····-~--------···~········ 
§ IO ............. ·-·---------.. •••••••• 
§ 29 Inexístíndo benefícíáríos dã.- c8..tegoria ·dOs 

enumerados nos incisos I e II deste artigo, o segura
do poderá nomear quaisquer outros que vivam sob 
sua dependência econômíca, para o recebimento de 
pensão. · 

§ 39 A depeÕ.dência econà"m_ica dos benefi
ciários indicados nos incisos I e Il deste artigo é pre
sumida e a referida no parágrafo anterior deve ser 
comprovada." 

Art. 39 Esta Lei entra r;m vigor na data de sua publi-
cação. 

Art. 4~' Revogam-se as disposições em contrário. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI No 3.373, DE 12 DE MARÇO DE 1958 

Dispõe sôbre o Plano de Assistência do Funcio
nário e sua Família, a que se referem os art.I6I e 256 

-da Lei n"' 1.711, de 28 de outubro de 1952, na parte 
que diz respeito à Previdência. 

Art. 19 O Plano de Previdên_cia tem por objetivo 
possibilitar aos funcionários -da Urlião, segurados obri
gatôrios definidos em leis especiais e peculiares a cada 
instituição de previdência, meios de proporcionar, de
pois de sua morte, recursos para a manutenção da res
pectiva família. 

Art. 29 O Plano de Previdência compreende: 
1-Seguro obrigatório; 
II- Seuguro privado facultativo. 
Art. J9_ O Seguro Social obrigátorio garante os se-

guintes benefícios: 
l- Pensão vitalícia; 
II- Pensão temporária; 
III- Pecúlio especial. 
§ l9 O Pecúlio esPecial será calculado de acôrdo com 

o art. 511 de Decreto-lei n9 3.347, de 12 de junho de 1941, 
não podendo, porém, ser inferior a 3 (três) vêzes o 
_salário-base do ~o~.tribuinte falecid~. 

§ 29 O pecúlio especial será concedido aos benefi
ciários obedecida a seguinte ordem: 

a) o cônjuge ·sobrevivente, exceto o d~quitado; 
b) os filhos menores de qualquer condição, ou entea~ 

dos; 
c) os indicados por livre nomeação do segurado; 
d) os herdeiros, na forma da lei civil. 

§ 3'i' A declaração dos ben.eficiárjos serã feita ou alte~ 
rada, a qualquer tempo, somente perante o IPASE, em 
processo especial, nela se mencionando claramente o cri~ 
tério para a divisão, no caso de serem nomeados diversos 
beneficiários. 

Art. 4'i' É fix.ada em 50% (cinqilenta por cento) do 
salârio-base~.sóbre o qual incide o desconto mensal com~ 
pulsório para o lPASE, a soma das pensões à família do 
contribuinte, entendida como esta o conjunto de seus he~ 
neficiários que se habilítarem às pensões vitalícias e tem~ 
porárias. 

Art. 59 P'ara os efeitos do artigo anterior, considera-
se família do seguradO: -- - -

I-_ Para percepção de pensão vitalícia: 
a) a espôsa exCetO a des(iuii"âda qUê não receba pen~ 

são de alimentos: 
b) o marido inválido; 

Junho de 1984 

c) a mãe viúva ou sob dependência econômica pre
ponderante do fundonário, ou pai inválidO, no c·asó de 
Sei- o segurado solteiro ou viúvo: 

II - Para a percepção de perisões temporãrias: 
a) o filho de qualquer condição, ou enteado, até a 

. idade d~ 2J (vinte e um) anos, ou se inválido, enquanto 
durar a invalidez; 

b) o irmão, órfão. de pai e sem padastro, atê a idade 
de 2i (Vinte e um) anos, ou, se inválido, enquanto durar 
a invalidez, no caso de ser o segurado solteiro ou viúvo,. 
sem filhos nem enteados. 

Parágmfo único. A filha solteira, maior de 21 (vinte 
e um) anos, só perderá a pensão temporária quando ocu
panie de cargo público permanente. 

Art. __ 69 Na distribuição das pensões, serão observa
das as seguintes normas: 

··························---··~·····-~·.··.~····-~ 
. ' . ' ' ~-· ... ~. ··~ . -.......... -.............. ~ .. ' . -

(Às Comissões de Legislação Social e de Fi~ 
nanças.) 

PROJETO DE LEI DA CÃMARA No 12I, DE 1984 

(N" 496/79, na Casa de origem) 

Dispõe sobre a aplicação obrigatória da jornada~ 
padrão de trabalho {arts. 58 e 61 da Consolidaçiio das ~-
Leis do Trabalho, aprovada pelo Deereto-lei n" S.4S:Z, 
de 19 de maio de 1943), aos vigilantes ou guardas de 
segurança em estabelecimentos de erédito. 

O Congresso Nacionul decreta: 

Art. 111 Fica suprimida a alínea b do art. 62 da Con
solidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto
lei n'i' 5.452, de 111 de maiO -de 1943, repondo-se a ordem 
seqllendaf das alíneas subsequentes. 

Art. 2~ Esta Lei entra em vigor na aata ·ae sua publi
cação. 

Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO 

(_Aprovad~ pelo Decreto-lei n9 5.452, 
de J9 de maio de 1943) 

TITULO II 

Das Normas Gerais de Tutela do Trabalho 

...... -...... -. c;:Pi-i:ú-i.ô' ii ........ ·-----·-. 

Da Duração do Trabalho 

SECÃÓ I 

Disposição Preliminar 

Art._57. os- preceitos destes capítulos aplicam-se a 
todas as atividades, salvo as expressamente excluídas, 
constituindo exceções as disposições especiais, concer
nentes estritamente a peculiaridades profissionais, cons
tantes do Cã.pítulo f, do TítUlo ffi. 

SEÇÃO II 

Da Jornada de Trabalho 

Art. 58. A duração normal do trabalho, para os em
pregados em qualquer atividade privada, não excederâ 
de oito horas diári<ts, desde que não seja fixado-expressa
mente outro limite. 

J\rt. 59. A_duração normal do traba_lho poderâ ser 
acrescida- de horas suplementares, em número não exce-
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dente de duas, mediante acordo escrito entre emprega
dor e empregado, ou mediante contrato coletivo de tra
balho. 

§ }9 Do acordo ou do contrato coletivo de trabalho 
deverá conltar, obrigatoriamente, a importância da re
muneração da hora suplementar, que será, pelo menos, 
20% (vinte por cento) superior à da hora normal. 

§ 2t> Poderá ser dispensado o acréscimo de sa"lário se_. 
por força de acordo ou contrato coletivo, o excesso de 
horas em uni dia for compensado pela correspondente 
diminuição em outro dia, de maneira que não exceda o 
horário normal da semana nem seja ultrapassado o limi
te máximo de dez horas diárias. 

Art. 60. Nas atividades insalubres, assim c_onsidera
das as constantes dos quadros mencionados no capítulo 
de "Segurança e Higiene do Trabalho", ou que neles ve
nham a se incluídas por ato do Ministro do Trabalho, 
quaisquer prorrogações só poderão ser acordadas_ me
diante licença prévia das autoridades competentes em 
matéria de higiene do trabalho, as quais, para esse efeitO; 
procederão aos necessários exames locais e à verificaçãO 
dos métodos e processos de trabalho, quer diretamente, 
quer por intermédio de autoridades sanitárias federais, 
estaduais e municipais~ Com quem entrarão eõl- eiiú:ndi
mento para tal fim. 

Art. 61. Ocorrendo necessidade imperiosa, poderá a 
a"Ut"a-ção do trabalho exceder do limite legal ou conven
cionado, seja para fazer face a motivo de força maior, 
seja para atender à realização ou conclusão de serviços 
inadiáveis ou cuja inexecução possa acarretar prejuízo 
manifesto. 

§ J9 O excesso, nos casos deste artigo, poderá ser 
exigido independentemente de acordo ou contrato coleti
vo e deverá ser comunicado, dentro de dez dias, à autori
dade competente em. matéria de trabalho, C?U antes de$e 
prazo, justificado no momento da fiscalização sem pre
juízo dessa comunicação. 

§ 29 Nos casos de excesso de horário por motivo de 
força maior, a remuneração da hora excedente não será 
inferior à da hora normal. Nos demais casos de excessos 
previsto neste artigo, a re~uner~ª~~_serâ, pelo menos, 
25% (vinte e CinCo por ceritó) suPerior à da hora normal, 
e o trabalho não poderá exceder de doze horas, desde 
que a lei não fixe expressamente- outro limite. 

§ 39 Sempre que ocorrer interrupção do trabalho, re
sultante de causas acidentais, ou de força maior, que de-
terminem a impossibilidade de sua realização, a duração 
do trabalho poderá ser prorrogada pelo tempo neces
sário até o máximo de duas horas, durante o número_ de 
dias indispensáveis à recuperação do tempo período, 
desde que não exceda de dez horas diárias, em perído 
não superior a quarenta e cinco ·dias por ano, sujeita essa 
recuperação à prévia autorização da autoridade compe
tente. 

Art. 62. Não se compreendem no regime deste Capí-
tulo: 

a) os vendedores pracistas, -os viajantes e os que 
exercerem, em geral, funçõeS de serviço externo não su
bordinado a horário, devendo tal condição ser, explicita
mente, referida na Carteira de Trabalho e Previdência 
Socíal e no livro de registro de emPregados, ficando-lhes 
de qualquer modo assegurado o repouso semanal; 

b) os vigias, cujO horário, entretanto, nãO -deverá-ex
ceder de dez horas, e que não estarão obrigados à pres
tação de outros serviços ficando-lhes, ainQa, assegurado 
o descanso semanal; 

c) os gerentes, assim considerados os que, investidos 
de mandato, em forma legal, exerçam encargos de gestão 
e, pelo padrão mais elevado de vencimentos, se diferen
ciem dos demais empregados, ficando-lhes, entretanto, 
assegurado o descanso semanal; 

DIÃRlO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção li) 

d) os que trabalham nos serviços de estiva e nos de 
capatazia nos portos sujeitos a regime especial. 

Art. 63. Não havení. distinção entre empregados e 
interessados, e a participação em lucros ou comissões, 
salvo em lucros de caráter social, não exclui o participan
te do regime __ deste Capítulo. 

Art. 64. O salário-hora normal, no caso do empre
gado mensalista, será obtido dividindo-se o salário men
sal cor_respondente à duração do trabalho, a que se refere 
o art. 58, por 30 vezes o número de ~ora~ dessa duração. 

Parágrafo único. Sendo o número de dias infertor a 
30, adotar-se-á para o cáJculo, em lugar desse número, o 
de dias de trabalho por mês. 

Art. 65. No caso do empregado diarista, o salário~ 
hora normal será obtido dividindo-se o salário diário 
correspondente à duração do trabalho, estabelecida no 
art. 58, pelo número de horas de efetivo trabalho. 

_ (Às Comissões de Coftstítuição e JustiÇa e deLe
gislação. Social.) 

PROJETO DE LEI DA CÁMARA N• 122, DE 1984 

(N9 2742/76, na Casa de origem) 

Introduz alterações na Lei n9 1.079 de 10 de abril 
de 1950, que "define os crimes de responsabilidade e 
regula o respectivo proce.s:so de julgamento", para o 
fim de compatibilizá-la integralmente com a Consti
tuição em vigor. 

O Congresso Nacional dçcreta: 

ArL J 9 Os arts. 81 e 82 da Lei n9 1.079, de 10 de abril 
de I 950, passam a vigorar com a seguinte redação: 

.. Art. Sl. A declaração de procedência da acu
sação nos crimes de responsabilidade só poderã ser 
decretada por 2/3-(dOis terços)_dos membros da Câ
mara dos Deputados. 

Art. 82. Não poderá exceder de 60 (sessenta) 
dias, contados da data da declaração de procedência 
da acusação, prazo para o processo e julgamento 
dos crimes definidos nesta lei." 

ArL 29 Esta Lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário. 

LJ;_GISLAÇÃO CITADA 

LEI N• 1.079, DE 10 DE ABRJLDE 1950 

Define os crimes de responsabilidade e regula o 
r~PeCtivo processo e julgamento. 

PARTE PRIMEIRA 

Do Presidente da República e Ministros de Estado 

TITULO II 

Dos Ministros de Estado 

Art. 13. SãO crímes de responsabilidade dos Minis
tros de Estado: 

4- não prestar de~tro de 30 dias e sem motivo jus~, 
a_ qualquer das Câmaras do Congresso Nacional, as in
formações que ela lhes solicitar por escrito, ou 
prestarem-nas com falsidade. 
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PARTE SEGUNDA 

Pr~so e Julgamento 

TITULO ÜNICO 

Do Presidente da República e Ministros de Estado 

CAPITULO I 

Da DenUncia 

Art. 14. É permitido a qualquer cidadão denunciar 
o Presídente da República ou Ministro de Estado, por 
crime de responsabilidade, perante a Câmara dos Depu
tados. 
•..• ·--- --~-~-~"'"" ~---~~ ..... -.r-.; ••••• --•• · •••••• ".,:; .• :.:; ••• 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 81. A declaração !ie procedência da acusação 
nos crimes de responsabilidade só poderá ser decretada 
pela maioria absolyta na Câmara que a proferir. 

Art. 82. Não poderá exceder de cento e vinte dias, 
contados da data da declaração da procedência da acu
sação, o prazo para o processo e julgamento dos crimes 
definidos nesta lei. 

(À Comissão de Constituição e Justiça.) 

PROJETO DE LEI JJA CÁMARA N• 123, DE 1984 

(N9 1.608/79, na Casa de origem) 

Disciplina o transporte de madeira em toros, por 
via fluvia1, 

O Congressó Nacional decreta~ 

Art. 19 É obrigatório o uso de, no mínimo, 2 (dois) 
rel;Jocadores no transporte, em jangada, de madeira em 
toros, por via fluvial. 

Parágrafo único. Os rebocadores deverão ser coloca
dos de forma a proteger a nevegação local. 

Art. 29 Esta Lei entra em vigor na data de sua publi
caçâo. 

Art. 39 Revogam-se as diposições em contrário. 

( Ã Comissão de Transportes, ComUnicações e 
Obras Públicas.) 

PROJETO DE LEI DA CÁMARA N• 124, DE 1984 
(1'-{~ 2.770/83, na Casa de origem) 

De iniciativa do Senhor Presidente da Repuô!ica 

Dispõe sobre a atualização monetária das impor
- tãriCiáS devidas pela Fazenda Pública, em virtude de 

~ ~seiné-nçajudiciai, Simplifica trâmites processuais, e 
dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1 q A atualização monetária das importâncias 
"'devidas pela Fazenda Pública, em virtude de sentença ju
dicial, será efetuada estabelecendo-se a equivalência da 
dívida em cruzeiros com o vaJor das Obrigações Reajus
táveis do TeSOuro Nacional- ORTN, vigorante na da
ta: 

l--do vencimento do déblto, quando se tratar de 
dívida líquida e certa; 

II- da avaliação, em caso de desapropriação; 
Til- da sentença: 
a)- .de primeira instância, ho caso de indenização por 

perdas e danos, cujo valor seja previamente conhecido; 
b) de homologação, nos casos de acordo, transação, 

conciliação ou laudo arbitral; 
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c) que julgar a liquidação, noS-demais casos. 
§ 1"' A equivalência será determinada mediante a di

visão do valor da dívida, em cruzeiros, pelo valor nomi
nal corrigido de uma Obrigação Reajustável do Tesouro 
Nacional- ORTN, no mês correspondente à data refe
rida neste artigo, com o abandono dos algarismos deci
mais a partir da quinta casa, inclusive. 

§ 29 A detenninação do valor do débito, cgm a equi
valência prevista neste artigo, assim como a fluência de 
juros, não retira a __ liquídez, certeza_ e exigibilidade da 
dívida da Fazenda Pública. -

Art. 29 Do requisitório de pagamento, encaminha
do ao presidente do 1'_ribunal competente, na forma do 
inciso I do art. 730 do Código de Processo Civil, consta
rão, obrigatoriamente, o valor original da dívida em cru~ 
zeiros, sua equivalência em Obrigações Reajustãvei$ do 
Tesouro Nacional, juros, se houver, e a indicação precisa 
do beneficiário da ordem de pagamento. -

Art. 39 Por ocasião do pagamento efetivo, a ordem 
serã emitida pela imporiâilcH:ctotal, convertida em cru
zeiros em razão da equivalência corri as Obrigações Rea
justáveis do Tesouro Nacional, em seu- valo-r atli.al, 
discriminando-se, no entanto, as parcelaS- referen.tes ao 
principal, atualização e juros) se houver, de modo a ex
tinguir inteiramente a obrigação, sem necessidade -de 
nova conta. 

Parágrafo único. O pagamento será_ efetuado me
diante ordem bancária, nominativa, considerando-se 
quitado desde que creditada a respectiva importância em 
conta pessoal do credor, na agência por ele indicada, ca
bendo a esta_c;omunicar o lançamento ao órgão pagador 
e ao beneficiário. 

Art. 49 Ao incluírem, eii1 seus orçamentos, as do
tações coocernentes ao pagamento dos débitos constan
tes dos precatóriosjudiciários (§ 19 do art. 117 da Consti· 
tuição Federal), as pessoas jurídicas de dire"iio públicc 
considerarã_o_, também, as importâncias necessárias asa
tisfazer a respectiva atualização monetáfia e os juros, as 
quais serãO Cstrin.8.diSCom- oase:nos·eremenlóS-irtôícaâos 
no art. 29 desta lei. 

§ }9 Verificando insuficiência de previsão orçamen
tária para atender a qualquer das parcelas referidas no 
art. 39 desta lei, Q presidente do Tribunal competente so
licitará ao Poder ExeCutiyo providências para a abertura 
de crédito suplementar, a fim de que os precatôrios aPre
sentados até [9 de julho do ano anterior sejam saldados 
antes do encerramento do exercício financeiro de compe
tência. 

§ 29 Na utilização dos recursos da Reserva de ~n
tingência, incluída na Lei Orçamentária em conformida
de com o art. 91 do Decreto-lei n9 200, de 25 de fevereiro 
de 1967, ou de dotação coTn i8Uat finalidade constante 
dos orçamentos estaduais ou municipais, será dada prio
ridade ao ate_ndimento das solicitações de crêditoS suple
mentares formuladas pelo Poder Judiciário, na forma do 
parágrafo anterior. 

Art. 59 Fica extinta a exigência de reconhecimento 
de firma em documento oficial apresentado em juízo, ou 
em qualquer outro papel assinado por magistrado, 
membro do Ministério Público, serventuário da Justiça 
ou autoridade administrativa. 

§ I~" Sem prejufzo do disposto neste artigo, o juiz, se 
tiver dúvida fundada quanto à autenticidade do docu
mento, poderá ordenar a conferência da assinatura pelo 
meio que considerar adequado e menos onerOS(). 

§ 29 Em se tratando de cópia, extraída por metódos 
fotográficos ou eletrônicos, de papéis, documentos ou 
processos arquivados ou em curso eqt repartições admi
nistrativas, a autenticaçã~ far-se-á administràtivamente, 
podendo o juiz, se julgaf' necessário, ·determinar a exi
bição do original, em dia e hora previamente designados. 
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Art. 69 O disposto nesta lei aplica~se aos processos 
pendentes e aos débitos residuais, observadas as seguin
tes regras: 
I- o credor será intimado por carta postal, com aviso 

de recebimento, para manifestar-se no prazo de 30 (trin
ta) dias; 

II -Não sendo possfvel a intimação por via postal, 
esta far-se-á mediante edital publicado no Dl4rio Oficial 
e em jornal de grande circulação; 
III- requerido o pagamento, observar-se-á a ordem 

de entrada dos pedidos; 
IV- se o pagamento não for requerido, recomeçará a 

correr a prescrição, por 2 (dois} anos, no final do prazo 
de que trata o inciso r deste artigo; 
V- tomar~se-á a 9ata r~ferida na alínea c do inciso 

III do art. 19 desta lei,_ quanto ao cálculo da eQüiValência. 
Parágrafo único. Nos casos deste artigo, a prescrição 

já ocorrida de conformidade coni a legislação anterior, 
ou por ocorrer, de acordo 99m o inciso IV deste artigo, 
será decretada de ofício, arquivando-se defini~ivamente 
o processo de execução, após ·publicação do respectivo 
despacho, 

Art. 79 Esta Lei entra em vigor 60 (sessenta) días 
após a data de sua publicação. -

Art. 89 Revogam-se as disposições em contrário. 

MENSAGEM N' 433, DE 1933 

Ex-CelenfXsslriiõS seilfiõ-res Membros do Congresso_ Na-
cíorial: -

Nos termos do art. 51 da Constituição Federal, tenho 
a honra de submeter à elevada deliberação de V. Ex's, 
acompanhado de Exposição de Motivos dos Senhores 
Ministros de Estado da Justiça e da Fazenda, o anexo 
Projeto de Lei que "dispõe sobre a atualização mone
tária das importâncias devidas pela Fazenda Pública, em 
virtude de sentença judicial, simplifica trâmites proces
suais, e dá outras-,:,-rõvidências". 

Brasília, 23 de novembro de 1983.- J~ã9 Figueiredo. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N~" 164: DE 21 DE NO
VEMBRO DE 1983, DOS SENHORES MINIS
TROS DE ESTADO DA JUSTIÇA E DA FAZEN
DA. 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Repllblica: 
Temos a honra de submeter à elevada consideração de 

V. Ex~ o anexa Anteprojeto de Lei, elaborado pela Pro
curadoria Geral da Fazenda Pública, oriundos de conde
nação judiciaL O texto decorreu de entendimentos com o 
Sr. Diretor-Gc;ral do E. Tribunal Federa_! de Recursos, a 
Comissão_ de Pi-ogramação Firianceira, -a Secretaria de 
Controle Interno deste MinistÚio e a Secretaria Executi
va do Programa Nacional de Desburocratização. 

2. Trata-se de norma de direito processual, com im
plicação em matéria financeira, da competência legislati
va da União, com base no art. 89, intem XVII, alíneasbe 
c, da Constituição da Repdblica, de forma a obrigar 
também as Fazendas estaduais, municipais e autárqui-
cas. 

3. O anteprojeto tem por núcleo o sistema de equiva
lência da dívida com as Obrigações Reajustáveis do Te
souro Nacional, não só por se tratar de critério que se 
tem generalizado em tema de atualização monetária, 
como ainda por ser defendido pelos doutrinadores (cf. 
Arnoldo Wald, Constitucionalidade e Legalidade da Cor
reção Automática dos Requisitórios de Pagamentos de 
Condenação nos Casos de Desapropriação Dlreta ou lndi
reta, "in" RDP 55-56:l<J3). 

4. Adotando o referído critério, o anteprOjeto possi.: 
bilita que a atualização monetária das importâncias de
vidas pela Fazenda Pública s~ a feita automaticamente. 
de sorte que a extinção da obrigação ocorra de uma só 
vez, integral e definitivamente, dentro do exercício finan
ceiro de sua competência, inclusivejufós;Se houver (arts. 
19 e 39). 
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S_. Para esse fim, estabelece as datas-'bases de referên
cia, de conformidade com a natureza de cada caso; deter
mina a fórmula de conversibilidade da moeda em ORTN 
e více•versa; aclara que a atualização e fluência dos juros 
n~o retiram a liquidez, certeza e exigibilidade da dívida 
(art. 1~" e seus parágrafos, e art._3_9); indica os elementOs 
que devem constar dos requisitórios, para efeito de cál
culo e estimativas orçamentárias (art. 29); reitera o man
damento constitucional da obrigatoriedade de inclusão, 
nos orçamentos das pessoas jurídicas de direito pllblico, 
das dotações necessárias ao pagamento, bem como prevê 
medidas facilitadoras da abertura de crêditos suplemen~ 
tares (art. 49 e seus parágrafos). 

6. Outrossim, a exemplo do que já existe admiriistrati
vamente, pareceu oportuno incluir determinação no sen~ 
tido de extinguir a exigência de reconhecimento de firma 
effi papéis -oficiais, apresentados em juízo, iStO porque, 
confõi:"me apurado junto ao E. Tribunal Federal de Re
cursos, tal exigência é burocratizadora e tem-se consti
tuído num dos entraves ao rápido andamento e solução 
dos p-recatórios. 

7. Nesse sentido são as disposições do art. 51' e seus 
parágrafos, que, todavia, prescrevem medidas acautela
docas para prevenir a autenticidade dos documentos em 
causa. 

8. Dado o caráter de lei de ordem pública, o art. 69 
estatui incidência imediata, aplicando-se aos processos 
pendentes e aos débitos residuais, para o que indica o g:i..: _-:·~ 
tério de· adaptação. -

Aproveitamos ·a oportunidade para renovar a V. Ex• 
os protestos do nosso mais profundo respeito. -
Ibrahim Abi Ackel, Ministro da Justiça - Maílson 
Nóbr~_ga, Ministro da Fazenda ínterino. 

LEGISLAÇÃO CITADA 
CÚDIGO DE PROCESSO CIVIL 

{Lei n9 5.869, de II de janeirO de t973, 
com as retificações da Lei n9 5.925, 

de 19 de outubro de 1973) 

Art. 730. Na execução por quantia certa contfâ a 
Fazenda Pública, citar-se-á a devedora para opor embar
gos em lO (dez) dias; se esta não os opuser, no prazo le
gal, observar~se-ão as seguintes regras: 
I- o juiz requisitará o pagamento por intermédio do 

presidente do tribunal competente; 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL 
(Emenda Constitucional n9 I, 

de 17 de outubro de 1969) 
TITULO I 

Da Organização Nacional 

CAPITULO VIII 
Poder Judiciário 

SEÇÃO I 
Disposições Preliminares 

Art. 117. Os pagamentos devidos pela Fazenda fe
deral, estadual ou municipal, em virtude de sentença 
judiciária, far-se--ão na ordem de apresentação dos 
precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibi
da a designação de casos ou de pessoas nas dotações 
orçaffientárias e nos crêditos extra-orçamentários 
abertos para esse fim. 
19 S obrigatória a inclusão, no orçamento das enti

dades de dire~to pllbliCo, -de verba necessária ao paga~ 
mento dos seus débitos constantes de precatórios judi~ 
ciários,- apresentados até primeiro de julho. 
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Decreto~I~ci n~" 200, de 25 de fevereiro de 1967 

Dispõe sobre a organização da Administração Fe-
deral, estabelece diretrizes para a Reforma Adminis
trativa, e dá outras providências. 

Art. 91 O orçamento incluirá verba global para 
constituição de um Fundo de Reserva Orçamentária, 
destinando-se o_s__Úcursos a despesas correntes quandO se 
evidenciar deficiências nas respectiv~S dota~ões e se f.ti:er 
indispensável atender a encargo legal ou a nec~ssidade 
imperiosa do serviço. - --

( Ãs Comissõá de Constitu-içdo- e Justiça e de Fi:. 
nanças.) 

Projeto de Lei Da Câmara N"' 125, "r)E 1984 
(n~' 2.951/76, na Casa de Origem) 

Torna obrigatória a criação, em todos os municí
pios brasileiros, de parques especificamente destina
das à preservação do meio-ambiente, e dá outras pro
vidências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. f9 Em todos os municípios brasileiros serão 

criados parques especlficamente destinados à preser-
vação do meio-ambiente. -

Art. 2~> Os parques serão localizados, de preferência, 
onde já estejam preservadas a flora e a fauna primitiva 
da região e terão a ãrea mínima de 0,5% (cinco décimos 
por cento) do território municipal ou 5km 2 (cinco quilô
me:tros quadrados). 

Art. 31' Os municípiOs-manterão equipes de trabalho 
com as finalidades de zelar pela área, impedindo a caça e 
a pesca, propiciar o reflorestamento com espêcimes nati
vos que forneçam alimentos para a fauna silvestre e pos
sibilitar o repovoamento da fauna em extinção. 

Art. 41' As despesas decorrentes da aplicação desta 
lei serão custeadas pelos recursos orçamentários do Mi
nistério da Agricultura, -ati-avês do Instituto Brasileíro de 
Desenvolvimento Florestal - IBDF. 

Art. 5t> O Poder Executivo, através do Ministério da 
Agricultura, regulamentará esta lei no prazo de 60 (ses
senta) dias, a contar da data de sua publicação. 

Art. 6~ Esta Lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 7'! Revogam-se as disposições em contrário. 

(Às Comissões de Agricultura e de Finanças. 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• I26, DE I984 
(N9 1.950(83, na Casa de origem) 

De iniciativa do Senhor 
Presidente da República 

Dispõe sobre a criação e o funcionamento do Jui
zado Especial de Pequenas Causas. 

O Congresso N aciona1 decreta; 
I 

Disposições Gerais 

Art. f9 Os juizados Especiais de Pequenas Causas, 
órgãos da Justiça ordinária, poderão ser criados nos Es
tados, no Distrito Federal e nos Territórios, para procesM 
so e jvlgamento, por opção do autor, das causas de reduM 
zido valor económico. 

Art. 21' O processo, perante o Juizado Especial de 
Pequenas Causas, orientar-seMá pelos critêrios dã orali
dade, simplicidade, infonnalidadé, economia processual 
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e celeridade, buscando sempre que possível a conciliação 
das partes. 

Art. 39 Considúain-se causas de reduzido valor ecoM 
nômico as que versem sobre direitos patrimoniais e de
corram de pedido que, à data do ajuizamento, não exce
da a 20 (vinte} vezes o saJário mínimo vigetlte no País e 
tenha -por objeto: 

1 -a condenação em dinheiro; 
II- a condenação à entrega de coisa certa móvel ou 

ao curnprímento de obrigação de fazer, a cargo de fabri
cante OU TorOecedor de bens e serviços para consumo; 
III- a desconstituição e a declaração de nulidade de 

contrato relativo a coisas móveis e .semoyeotes. 

_ § Jl' Esta lei não se aplica às causas de natureza alimen
tar, falimentar, fiscal e de interesse da _Fazenda Pública, 
nem às relativas a acidentes do trabalho, a resíduos e ao 
estado e capacidade das pessoas, ainda que de cunho pa
trimonial. 

§ 2t> A opção pelo procedimento previsto nesta lei im
portará em renúncia ao crêtito exceden-te aOlimite eSta
belecido neste artigo, excetuada a hipótese de conci
liação. 

II 
Do Juiz, Dos Conciliadores 

e Dos Kfbitros 

_Art. 49 O Juiz dirijirá o processo com ampla liberdaM 
de para determinar as provas a serem produzidas, para 
apreciá-las e para dar especial valor. às regras de _f!:XpeM 
riência comum oU técnica. __ -

Art. 51' O-Juizadotará em cada caso a decisão que 
reputar nlaisjus.ta e equânime, atendendo aos fins sociais 
da lei e às exigências do bem comum. 

Art. 6~' Os conciliadores são auxiliares da J ustíça. 
pãra os fins do art. 22 desta lei, recrutados preferente
mente dentre bacharéis em Direito, na forma da lei local. 

Art. 79 Os árbitros serão escolhidos dentre advoga
dos indicados pela Ordem dos Advogados do Brasil. 

I!! 
Das Partes 

Art. 8~> Não poderão ser partes, no processo instituí
do nesta lei, o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de 
direi ia· público, as empresas públicas da União, a massa 
falida e o insolvente civil. 

§ J9 Somente as pessoas ffsicas capazes serão admitidas 
à propor ação perante o Juizado Especial de Pequenas 
Causas, excluídos os cessionários de direito de pessoas 
jurídicas. 

§ 21' O maior de 18 (dezoito) anos poderá ser autor, in
dependentemente de assistência, inclusive para fins de 
conciliação. 

Art. 99 As partes comparecerão sempre pessoalmen
te, podendo ser assistidas por advogado. 

§19 Se uma das partes comparecer assistida por advo
gado, ou se o réu for pessoa jurídica ou firma individual, 
terá a outra parte, se quiser, assistência judiciária presta
da por órgão instituído junto ao Juizado Especial de Pe-

- quenas Causas, na forma da lei local. 
§2~' Se a causa apresentar questões complexas, o Juiz 

alertará as partes da conveniência do patrocínio por ad
vogado. 

§39 O mandato ao advogado p_oderá ser verbal, salvo 
quanto aos podereS especiais. -

§4~> O rêu, sendo pessoa jurídica ou titular de firma in
dividual, poderá ser representado por preposto creden
ciado. 

Art. lQ9_ Não se admitirá, no processo, qualquer for
ma de intervenção de terceiro nem de assistência. 
Admitir-se-á o litisconsórcio. 

Art. 119 _Q Ministério Público intervirá nos casos 
previstos em lei. 
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IV 
Da Competência 

Art. 129 É competente, para as causas previstas nesM 
ta lei, o Juizado do foro: 

I - dQ domiCílio do rêu ou, a critério do autor, do lo
cal onde aquele exerça atividades profiSsionais ou econó
micas ou mantenha estabelecimento, filial, agência, suM 
cursai ou escritório; 
-II- do lugar onde a obrigação deva ser ~atisfeita; 
III- do domicílio do autor ou do local do ato ou faM 

to, nas ações para reparação de dano de qualquer natuM 
r_eza. 

Parágrafo único. Em qualquer hipótese, poderá a 
ação ser proposta no foro previsto no inciso I deste arti
go. 

v 

Dos Atos Processuais 

Art. 13. Os atas processuais serão públicos e pode-
rão realizar-se em horário noturno, conforme dispuse
rem as normas de organização judiciária. 

Art. 14. Os atas processuais serão válidos sempre 
que preencherem as finalidades para as quais forem rea
lizados, atendidos os critêrio_s indicadOs no art. 29 desta 
lt::!i. 

§ 19 Não se pronunciará qualquer nulidade sem que 
tenha havido prejuízo. 

§ 29 A prática de a tos processuais em outras comar
cas poderá ser solicitada por qualquer meio idônt:o de . 
comunicação.-

§ 39_ Serão objeto de registro escrito esclusivamente 
os a tos havidos por essenciais. Os atas realizados em au
diência de inst'rução e julgamento deverão ser gravados 
em fita magnêtica ou equivalente, que será inutilizada 
após o trâsito em julgado da decisão. 

§ 41' As nonnas locais disporão sobre a conservação 
das peças do processo e demais documentos que o inS
truem. 

VI 

Do Pedido 

Art. 15. O processO instaurar-seMâ com a apresen
tação do pedido, escrito ou oral, à Secretaria do Juizado. 

§ 19 Do pedido constarão, de forma simples e em 
linguagem acessível: *" 
1- o nome, a qualificação e o endereço das partes; 
II- os fatos e fundamentos, em forma sucinta; 
III- o objeto e seu valor. 
§ 29 Ê lícito formular pedido genérico quando não 

for possível determinar, desde logo, a extensão da obri
gação. 

§ 39 O pedido oral será reduzido a escrito pela Secre
taria do Juizado, podendo ser utilizado o sistema de fi
chas ou fomulários impressos; 

§ 49 O Secretário será necessariamente bacharel em 
Direito. 

Art. 16. Os pedidos mencionados no art. 39 desta lei 
poderão ser alternativos ou cumulados; nesta última hi
pótese, desde que cone~os e a soma não ultrapasse Q Ii
míte fixadO "naquele dis.PõSitivo. -

Art. 17. Registrado o pedido, independentemente 
de distribuição e autuação, a Secretaria do Juizado deM 
signará a sessão de con-ciliação, a realizar-se no prazo de 
10 (dez) dias. 

Art. 18. Comparecendo incialmente ambas as par
tes,· instaurarMse-â, desde logo, a sessão de conciliação, 
dispensados o regiStro préviá do pedido e a citação. 

Parágrl:!fo único. Havendo pedidos contrapostos, 
poderá ser dispensada a contestação formal e ambos se~ 
rão apreciados na mesma sentença. 
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VII 

Das Citações e Intimações 

Art. 19. A citação far-se-á por correspondência, 
com aviso de_ re®bim_~to em mãos próprias, ou, 
trantando-se de pessoa jurídica ou firma individ1,1:ál; me
diante entrega a-o encariegado da recepção, que serã 
obrigatoriamente identificado, or.i ainda, sendo neces
sário, por o"ficlaTâejUStiça, independentemente de man
dado ou carta prccat6ria. 

§ li' A citação conterá cópia do peardo inTciál, dia e 
hora para comparecimento do citado e advertência de 
que, não comparecendo, considerar-se-ão verdadeiras as 
alegações iniciais e será proferido julgámento de plano, 

§ 2~' Não se fará crtação por edital. 
§ 31' O comparecimento espontâneo suprirá- a falta 

ou nulidade da citação. 
Art. 20. As intimações serão feitas na forma ·preViS

ta para a citação, ou por qualquer outro meio idôneo de 
comunicação. 

§ 19 Dos a tos praticados na audiência considerar-se
ão desde logo cientes as partes. 

§ 29 As partes comunicarão ao juízci as mudanças de 
endereço ocorridas no curso "do processo, refutando-se 
eficazes as- iiltiri1ações enviadas ao local ant_erior_mente 
indicado, na ausência da comunicação. 

VIII 

Da Revelia 

Art. 21. Não comparecendo o demandado à sessão 
de conciliaç_à_o_oJJ à a_q_diência de instrução e julgamento, 
reputar-se-ão verdadeiros os fato&. ale.é:ados-no pedido 
inici3.1, salvo se o contrâriQ r_esultar da convicção do Juiz. 

IX 

Da Conciliação e do Juízo Arbitral 

Art. 22. Aberta a sessão, o Juiz esclarecerá as partes 
presentes sobre as vantagens da conciliação, mostrando~ 
lhes os riscos e as conseqüências do litígio, especialmente 
quanto ao disposto no § 29 .do art. 39 desta lei. 

Art. 23, A conciliação será conduzida pelo Juiz ou 
por conciliador sob sua orientação. 

Parágrafo único. Obtida a conciliação, será reduzida 
a escrito e homologada pelo Juiz, mediante sentença com 
efícácia de título executivo. 

Art. 24. Não comparecendo o d~man_l:fªdo, o Juiz 
proferirá sentença. 

Art. 25. Não obt_ida a conciliação, as partes poderão 
optar, de comum acordo, pelo ju-íZo- arbitral, na forma 
prevista neatª-_lei. _ _ _ _ . 

Parágrafo úniCO. OJUíZOàrbitral considerar-se-á ins
taurado, independentemente de termo de compromisso, 
com a escolha do ârbitr_o pelas partes, fazendo o Juiz, 
caso não esteja o mesmo presente, sua convocação e a 
imediata designação de data para a audlêncTa- de ins
trução. 

Art. 26._ O árbitro conduzirá o proces~o com os mes
mos critérios do Juiz, na forma dos arts. 49 e 59 desta lei~ 
podendo deciOir por eqUidade. 

Art. 27. Ao término da instruçã9, ou nos 5 (cinco) 
dias subseqUentes, o árbitro apresentara O laudo ao Juiz 
para homologação por sentença irrecorrível. 

X 

Da Instruçio e Julgamento 

Art. 28. N_ão instituído o juízo arbitral, proceder-se
á imediatamente à audiência de instrução e julgaJl!ento, 
desde que não resulte prejuízo para a defesa. 

Parágrafo único. Não sendo possível a realização 
imediata, será a audiência designada para um dos 10 
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(dez) dias subseqUentes, cientes desde logo as partes e 
testemunhas eventualmente presentes. 

Art. 29. Na audiência de_ instrução e julgamento se
rão ouvidas as partes, colhida a prova e, em seguida, 
proferida a sentença. 

§ J9 Serão decididos de plano todos os incidentes 
qae possam interferir no regular prosseguimento da au
diência. As demais questões serão decididas na sentença. 

§ 2Q SQ)xe os documentos apresentados por uma das 
partes, manifestar-se-á imediãtamente a parte contrária, 
sem interrupção da audiência. 

Art. 30. O disposto neste capítulo aplica-se também 
quando se tratar de credor munido de titulo executivo 
extrajudicial. 

§ 19 Obtida a conciliação entre as partes, será profe
rida a sentença homologatória prevista no parágrafo ú
nico do art. 23 desta lei. 

§ 29 Não compareCendo o devedor, será proferida a 
-sentença prevista no art, 24 desta lei. 

§ 39 A sentença va~erá como título executivo jud1-:: 
cial. 

XI 

Da Resposta do Réu 

Art. 3l. A contestação, que será oral ou escrita, 
conterá toda a matéria de defesa, exceto argOição de sus
peição ou impedimento do Juiz, que se precessarã na for
ma da legislação em vigor. 

Art.--32. Não se admitirá a reconvençã.o. É lícito ao 
réu, na contestação, formular pedido em seu favor, nos 
Umítes do art. 39 desta ki, desde que fJJQdado nos_mes
mos fatos que constituem objeto da controvérsia. 

Parágrafo único. O _a_utor poderá responder ao pedi
do do réu na própria audiência ou requerer a designação 
de nova data, que será desde logo fixada, cientes todos os 
presentes. 

XII 

Das Provas 

Art. 33. Todos os meios de prova moralmente legíti
mos, ainda que não especificados em lei, são hábeis para 
provar a veracidade dos fatos alegados pelas partes. 

Art. 34. Todas as provas serão produzidas na au
diência de instrução e julgamento, ainda que não reque
ridas previamente, podendo o juiz limitar ou excluir as 
que considerar excessivas, impertinentes ou protela
tórias. 

Art. 35. As testemunhas, até o máximo de 3 (três) 
para cada parte, comparecerão à audiência de instrução 
e jUlgamento, levadas pela parte que as tenha arrolado, 
1ndependentemente de intimação, ou mediante esta, se 
assim, for requerido. 

§ l9 O requerimento para intimação das testemu
nhas- será- apresentad-e-à-Secretaria no mfnimo 5 (dnco)
días antes da audiência de instrução e julgamento. 

§ 29 Não comparecendo a testemunha intimada1 o 
Juiz poderá determinar sua imediata condução, valendo

-se, se necessárío, do concurso de fOrça pública. 

Art. 36. Quando a prova do fato exigir, o Juiz pode
rá -inquirir técnicos de sua confiança, permitida às partes 
a apresentação de parecer técníco. 

Parágrafo único. No curso da audiência, poderá o 
Juiz, de ofício ou a requerimento das partes, realizar ins
pensão em pessoas ou coisas, ou determinar que o faça 
pessoa de sua confiança, que Ihe relatará informalmente 
o verificado. 

Art. 37. A proVa oral não será reduzida a escrito, 
devendo a sentença referir, no essencial, os informes tra-
zidos nos depoimento;. -
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XIII 

Da Sentença 

Art. 38. A sentença mencionará os elementos de 
convicção do Juiz, com breve resumo dos fatos relevan~ 
tes ocorridos cm audiência, dispensado o relatório. 

Parágrafo único. Não se admitirá sCntença conde~a
tória por quantia iliquida, ainda que genérico o pedido. 

Art. 39. É ineficaz a sentença condenatória na parte 
que exceder a alçada estabelecida nesta lei. 

Art. 40. A execução da sentença serà processada no 
juíZo ordinário competente. 

XIV 

Do Returso 

Art. 4 L Da sentença, excetuada a homolOgãtória Q.e 
conciliação ou laudo arbitral, caberá recurso para o pró
prio jutzado. 

§ 19 O recurso será julgado por turma composta de3 
(três)jufzes,-em exercício no primeiro grau de juriSdição, 
reunidos na sede do juizado. 

§ 29 No recurso as partes serão obrigatoriamente re
presentadas por advogado. 

Art. 42. O recurso será_ oposto no prazo de lO (dez) 
dias, contados da ciência- da sentença, por petição escrita 
da qual constarão as razões e o pedido do embargante. 

§ ·19 O preparo será feito, independentemente de in
timação, nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à inter
posição, sob pena de deserção. 

§ 29 Após o preparo, a Secretaria lntifnarã o recorri
do para oferecer resposta escrita no prazo de tO (dez) 
dias. 

Art. 43. _ O recurso terá somente efeito devolutivo, 
podendo _o_ Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar 
dano ierreparável para a parte. 

Art. 44. As partes poderão requerer a transcrição da 
gravação da fita magnética a que alude o §39 do art.l4 
desta lei, correndo por conta da requernte as despesas 
respectivas. 

Art. 45. As partes serão intimadas da data_ da __ se$$ã() 
de julgamento. 

XV 

Dos Embargos de Declaração 

Art. 46. Caberão embargos de declaração quando 
na sentença houver obscuridade, contradição omissão 
ou dúvida. 

ParágrafO único. Os erros materiais podem ser corri
gidos de ofício. 

Art. 47. Os embargos de declaração serão _opostos 
por escrito ou oralmente, no prazo de 5 (cinco) dias, con
tados da ciência da decisão. 

Art. 48. Quando opostos contra sentença, os embar
gos de declaração suspenderão o prazo para o recurso. 

XVI 

Da Extinção do Processo Sem Julgamento do Mérito 

Art. 49. Extingue-se o processo, além dos casos pre
vistos em lei: 

I __ quando o autor deixar de comparecer a qualquer 
das audiências do processo; 

II- quando inadimissíveis o procedimento inStituído 
por esta lei ou seu proseguimento após a conciliação; 

III -quando for reconhecida a incompetêcia territo
rial; 

IV -quando sobrevier qualquer dos impedimentos 
previstos no art. 89 desta lei; 

V- quando, falecido o autor a habilitação depender 
de sentença ou não se der no prMo de 30 (trinta) dias; 
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VI -quando falecido o rêu, o autor não promover a 
citação dos sucessores no prazo de 30 (trinta) dias da 
ciência do fato. 

§ I" A extinção do processo Índependerá, em qual
quer hipótese, de prévia intimação pessoal d~s partes. 

§ 29 No caso do inciso I, quando comprovar que a 
ausência decorre de força maior, a -parte poderá ser isen
tada, pelo Juiz., do pagamento das custas. 

XVII 

Das Despesas 
Art. 50. O acesso ao JuiZido de Pequenas Causas 

independerá do pagamento de custas, taxas ou despesas. 
Art. SI. O preparo do recurso, na form~ do§ 19 do 

art. 42 desta lei, compreenderá todas as despesas proces
suais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de 
jurisdição, ressalvada a hipótese de assistência judiciária_ 
gratuita. 

Art. 52. A sentença não condenará o vencido em 
custas e honorários do advogado do vencedor, ressalvaM 
dos os casos de litigancia de má fé. 

Parágrafo único. Ulítigante de má fé Será condenaM 
do a pagar multa à parte contrária, à qual não excederá o 
valor da causa. 

XVIII 

Disposições Finais 

Art. 53. Não se instituirá o Juizado de Pequenas 
Causas sem a correspondente h!Jplantação das curado~ 
rias necessárias e do serviço de assistência judiciáría. 

Art. 54. O acordo extrajudicial, de qualquer nature
za ou valor poderá ser homologado, no juízo competente 
independentemente de termo, valendo a sentença como 
título executivo judicial. 

Parágrafo único. Valerá como título executivo ex~ 
trajudicial o acordo celebrado pelas partes, por instru
mento escrito, referendado pelo órgão competente do 
Ministério Público. 

Art. 55. As normas de organização judiciáría local 
poderão: -
I- estender a conciliação prevista nos arts. 22 e 23. a 

causas não abrangidas nesta lei; 
II - criar colegiados constituídos por juizes em 

exercício no primeiro grau de jurisdição e atribuir-lhC:S 
competência para os recursOs Interpostos contra decisões: 
proferidas em pequenas causas não processadas na for
ma desta lei. 

Art. 56. Não se admitirá ação recisória nas caUsas 
sujeitas ao procedimento instituído nesta lei. 

Art. 57. Esta lei entra vigor na data de sua publi~ 
cação. 

Art. 58. Revogam-se as disposições em contrário; 

MENSAGEM N• 313, DE !983 

Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Na
cional: 

Nos termos do art. _51 da Constituição, tenho a honra 
de submeter à elevada deliberação de Vossas Excelên
cias, acompanhado de Exposição de Motivos de Senhor 
Ministro de Estado Orientador e Coordenador do J2o_:'_ 
grama Nacional de Desburocratização, o anexo projeto 
de lei quç .. dispõe sobre a criação e o funcionamento do . 
Juizado Especial de Pequenas Cau-sas". 

Brasília, 24 de agosto de 1983 . ....,...-_ Aurelfano Chaves. 

EXPOSIÇÃO DE MOTiVOS N• óo7.~'ÔE 
17 DE MAIO DE !983, DO SENHOR
MINISTRO DE ESTADO ORIENTADOR E 
COORDENADOR DO PROGRAMA NA 
CIONAL DE DESBUROCRATIZAÇÃO. 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Rcpúb!icã:. 
Tenho a honra de submeter à consideração de Vossa 

Excelência o aitteprojeto de lei, em anexo, que dispõe 
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sobre a criação do Juizado Especial de Pequenas Causas, 
integrado na Justiça ordinária dos Estados, e regula o 
processo a ser adotado para o julgamento dos litígios de 

__ rt!l~ureza patrimonial e de reduzido valor levados à sua 
apreciação. 

2. A elaboração do texto final do anteprojeto de lei 
foi precedida de ampla consulta à opinião pública e aos 
setores envolvidos na implantação e funcionamento do 
Juizado de Pequenas Causas. Em setembro de 1982, o 
Ministério da Desburocratização publicou o esbo((O do 
anteprojeto que, juntamente com as sugestões recebidas, 
foi revisto por uma comissão, coordenada pelo Secre
tário Executivo do Programa Nacional de Desburocrati
zação, e integrada pelos juristas: Nilson Vital Naves, do 
GabineteCl\dl.da Presidência da República; Kazuo Wa
tanabe e Cândido Dinamarca, da Associação Paulista de 
M~_g!ª!r_a_dos; Luiz Melíbio Machado da Associação dos 
Juízes do Rio Grande do Sul; Paulo Salvador Frontini e 
Mauro José Ferraz Lopes, do Ministério Público de São 
Paulo e Rio de Janeiro, respectivamente; e Ruy Carlos 
de Barros Monteiro, do Ministério da Desburocrati
zação. 

3. Os problemas mais prementes, que prejudicam o 
desempenho do Poder Judiciário, no campo civil, podem 
ser analisados sob, pelos menos, três enfoques distintos, 
a saber: (a) inadequação da atual estrutura doJudiciário 
para a solução dos litígios que a ele já afluem, na Sua 
concepção clássica de litígios individuais; (b) tratamento 
legislativo insuficiente, tanto no plano material como no 
processual, dos conflitos de interesses coletivos ou difu
sos que, por enquanto, não dispõem de tutela jurisdicio
nal especifica; (c) tratamento processual inadequado das 
causas de reduzido valor econômico e conseqUente inap
tídào do Judiciário atual para a solução barata e rápida 
desta espécie de controvérsia. 

4. A. ~usência de tratamento judicial ade_quadO para 
a.s. pequenâS causas- o terceiro problema acima enfoca
do - afeta, em regra, gente humilde, desprovída de ca
pacidade económica para enfrentar os custos e a demora 
de uma demanda judicial.~ A garantia meramente formal 
de ãcesso ao Judiciário, s"em que se criem -~s condições 
básicas para o efetivo exercício do direito de postular em 
Juízo, não atende a um dos princípios basilares da demo
cracia, que é o da proteção judiciária dos direitos inidivi
duais. 

5. A elevada concentração populacional nas áreas 
'urbanas, aliada ao desenvolvimento acelerado das for
mas de produção e consumo de bens e serviços, atua 
como fator de intensificação e multiplicação de conflitos, 
principalmente no plano das relações econô_rn_icas. Tais 
connitos, quando não solucionados., constituem fonte 
geradora de tensão social e podem facilmente 
transmudar-se em comportamertto anti-social. 

6. Impõe-se, portanto, facilitar ao cidadão comum o 
acesso à_ Justiça, removendo todos os obstáculos que a 
isso se antepõem. O alto custo da demanda, a lentidão e 
a quase certeza da inviabilidade ou inutilidade do ingres~ 
soem Jufzo são fatores restritivos, cuja eliminação co-ns
titui a base fundamental da criação de novo procedimen~ 
to judi.clal e do próprio órgão encarregado de sua apli
cação, qual seja o Juizado Especial de Pequenas Causas. 

7. Pelo sistema previsto no anteprojeto, O Juizado 
Especial de Pequenas Causas combina os dois regimes 
tradicionais de solução de conflitos, através da cqnju

·-gãçãOâe mecanismos extrajudiciais de composição (con
ciliação e arbitragem) e de solução judicial propriamente 
dita (prestação juriSdfcional específiCa). -

8.. Parei atingir seus objeiivos primordiitis, o aniepr;
jeto idealizou.o Juizado Especial de Pequenas Causas e o 
processo a ser nele seguido, com obediência a váiios 
princípios búsicos e específicos, a saber {a) facultativida
de; (b) busca permanertte de concilíação; (c) simplícida~ 
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de; (d) ;eleridade; (e) economia; (f) amplitude dos pode
res do juiz. 

9. A fa.cultatividade está presente não só na previsão 
de criação do juizado Especial de Pequenas Causas ã 
opção dos Estados, como ainda na sua utilização facul
tatiw., a critério exciusivo do autor da ação, titular do di
reito violado ou exigível. 

10. Preocupa-se o anteprojeto com a distinção entre 
as normas de processo civil, inseridas na competência da 
União, por força do disposto no art. 3~', item XVtl,Jetra 
b, da Constituição, e as regras inerentes à organização 
judiciária local, afetadas à competência da legislação to
cal. 

li. Desta forma, além da própria criação do Juizado 
Especial de Pequenas Causas, foram deixadas para ades
ciplina da lei local diversas outras questões de organi
zação judiciária; tais coino":: (a) o horârto de funciona
mento do Juizado; (b) as condições e as formas de recru
tamento dos árbitros e conciliadores; (c) a organização 
da secretaria do Juizado e de seus serviços auxiliares ou 
correlatas.; (d) o uso de meios técnicos, magnéticos ou 
eletrônicos, para gravação dos atas processuais. 

12-. ResPeitada a competência da lei que, seguramen
te, irá atender às peculiaridades regionais ou locais, o an
teprojeto disciplinou o processo, a se desenrolar perante 
o Juizado Especial de Pequenas Causas, de maneira uni
forme, em todo o território nacional, como não poderia 
deixar de ser diante do sistema constitucional vigente; to
da v la, é assegurado ao autor da ação o direito de escolha 
pelo processo especial e próprio das pequenas causas, re
gulado no anteprojeto, ou pelo rito comum, estatuído 
nas normas geraís do CódigO -Clvil. A opção do autor 
pelo Juizado Especial de Pequenas Causas foi permitida, 
inclusive, nos casos em que o valor económico- áo Seu di
reito individual supere o limite fixado no art. Jl', mas esta 
opção. ímpórrará, sempre e automaticamente, na renún
cia do titular do direito ao crédito excedente a esse limite 
(artigo 31', § 21'), 

13. O Juizado Especial de Pequenas Causas, por ou
tro lado, tem por objetivo permanente a busca da conci
liação das partes, que inspirou vários dispositiVos cons
tantes do ant~projeto .. À luz deste princípio, límitou-se a 
competênCiã do Juizado às causas patrimoniais, de" valor 
atê 20 vez~ do Maior Salário Mínimo~ _e, dentre esta~. 
pela razão prática da eliminação de dúvidas quanto a va
lor, às causas que objetivassem condenação a quantia 
cerfa:, entrega de coisa certa ou cumprímento de obri
gação de fazer derivada de relação de consumo de bens 
ou serviços e, finalmente, às que visassem à desconsti
fuição oü declaração de nulidade de contrato relativo a 
coisas móveis ou semoventes (art. 39, I, II e III). Igual 
princípio inspirou a exclusão do Juizado para o julgaM 
mento de causas de natureza alimentar, falimentar, fiscal 
e de "interesse da Fazenda Pública, bem como as relativas 
a acidentes d~ trabalho, a resíduos, ao estado e à capaciM 
dade das pessoas, estas últimas, mesmo que de cunho pa
trimonial (art. 39, § 1~'). 

14. Da mesma forma, a necessidade de plena dispo
nibilidade dos direitos submetidos à apreciação do Juiza
do teve como conseqüência correlata a exigência de total 
capacidade civil das partes envolvidas no processo, eis 
que somente estas podem transigir livremente, sem res
trições de ordem formal ou procedimental. 

li. Resulta daí que somente pessoas capazes podem 
ser partes no processo desenvolvido perante o Juizado 
Especial de Pequenas Causas, excluídos., ainda, o preso, 
as pessoas juridicãs de direito público, a massa falida e o 
insolvente civil (art. 8~', caput). Excepcionalmente, foi ad
mitida a capacidade processual ativa do menor de 21 e 
.maior de 18 anos, sem necessidade de assistência (art. 81', 
§29), sob a consideração de que tais pessoas já dispõem 
de discernimento suficiente para, por si sós, cuidarem de 
setis intere"SseS patrimoriiâiS de pequeno valor. As empre
sas públicas da União não podem ser parte no processo 
regulado no anteprojeto, porque sujeitas ã jurisdição da 
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Justiça Federal, nos termos do que dispõe o art. 125, l, 
da Constituição. 

16. O Juizado Especlãl de Pequenas Causa_s objetiva, 
especialmente, a defesa de direitos do cidadã,o, pessoa 
física, motivo pelo qual somente este pode ser parte ativa 
no respectivo processo. As pessoas jurídicas têm legitimi
dade exclusiva no Pólo passivo da relação processual. 
Possíveis fraudes a esta regra foram evitadas com a proi
bição -inSerta ·na parte final do art. 89, § l~', segunda o 
qual estão excluídos do direito de propor ação, no Juiza
do, os cessionár:ios de direitos pertencentes a pessoá-]urí
dica. 

17. A simplicidade do processo foi obtida atravês da 
adoção dos critêrios de informalidade e oralidade. O arti
go 14 do anteprojeto dispõe que- os ·a tos processuais se
rão válidos sempre que preenherem as finalidades para 
as quais forem realizados, independentemente da forma 
de que se revistam. Preferentemente, estes··atos serão 
orais, não se materializando em registras escritos, e não 
se formarão autos, bastando o uso de fichas ou formu
láríos espeCiais. 

18. A celeridade do processo motivou Q estabeled
mento de ato único, onde se devem desenvolver_todas ou 
quase todas as etapas pertinentes à exposição, instrução 
e julgamento da Ga.Usa, isto ê, a sessão _de conciliação e 
julgamento. NeSta sessão únicã-as partes são ouvidas e é 
tentada a sua conci_liação; são colhidas todas as provas e, 
enfim, é proferida a sentença. Praticamente, só se ·reali
zam fora desta sessão os atas concernentes à apresen
tação da petição inicial e à citação do réu ou intimãção 
de testemunhas, os quais se passam perante a Secretaria 
do Juizado, sem necessldade de interve_n_ção do juiz. 
Tudo mais é executado como parte integrante da sessão 
de conciliação e julgamento, realizada ordinariamente 
num mesmo dia, salvo motivo relevante e excepcional. 

19. Em respeito ao mesmo princípio de celeridade, 
foram reduzidas as hipóteses possíveis de incidentes pro
cessuais, proibindo-se, definitivamente, a intervenção -de 
terceiros e reduzindo-se os prazos processuais. Foi admi~ 
tido o litisconsórcio que, na prática, sõ irá eXistir ã opção 
do autor, uma vez que, tratando-se de causas limitadas, 
de cunho patrimonial, dificilmente poderá configurar~se 
o Utisconsórcio unitário ou necessário. 

20. A gratuidade do processo no primeiro grau de ju
risdição, consistente na isenção de custas e taxa judi
ciária, teve comó Tuildarnento o princípio de economia, 
aqui entendido como barateamento de custos para os li
tigantes. A isenção, porém, não tem aplicação em caso 
de recurso, que é sujeito a preparo específico" (art. 52). 
Por outro lado, se a parte sucumbente recorrer e perma
necer sucumbente, será condenada a pagar as custas e a 
taxa judiciária, inclusive as que fOram dispensadas no 
primeiro grau de jurisdiçãQ, como se isenção nenhuma 
houvesse existido (art. 53). Nesta última hipÓtese, o ven- _ 
cido no segundo grau de jurisdição pagará ainda os ho
norários do ad_yogado do vencedor (art. 53). ldi;!ntjça 
medida é aplicada ao _litigante de má-fé, em qualquer 
grau de jurisdição. Acrescente-se que o desestimulo ao 
recurso funciona, também, como fator de Celeridade do 
processo. 

21. Considerações de economia ou barateamento de 
custos levaram o anteprojeto a prever a facultatividade 
de assistência das partes por advogado (art. 99). Não se 
desconhece o valo_r da assistênciajudíciária, poi' advoga
do, às partes envolvidas em litígio judicial, mas certo ê 
que a obrigatoriedade de tal assistência, nas causas de 
pequeno valor económico e reduzida complex_id<Ide jurí
dica, pode impedir o ingresso da parte em jufzo, afron
tando o preceito constitucional que assegura o livre aces
so ao Judicíári_Q para a satisfação de direitos individuais 
injustamente lesados. As pequenas lesões de direitos sa
crificam, indistintamenre, os pobres e_os mais afortuna
dos. Quando a parte ê pobre, é -a ela ass~gurado o direito 
a assistência judiciária gratuita, Todavia, a parte que não 
ê pobre bastante para obter este direito passa a não dis-
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por de condições para buscar, no Judiciário, ã realização 
do seu pequeno direito lesado, uma vez que o seu reduzi
do ve~lor económico não -Cómporta o pã.gamento dos ho
norários }'lrofissionais de quem lhe irá prestar assistência. 

22. -~ importante considerar que o Juizado Especial 
de Pequen::~s Causas só irã processar e julgar causas pa
trimoniais de pequeno valor, d9 interesse de partes capa
zes~ ou seja, só se cuidará de direitos disporríveis entre 
partes que podem livremente transigir, o que, por si só, 
permite a dispensa da assistência técnica por advogados. 

23.- ___ Eo_r outro lado, se bem que facultativa, a inter~ 
venção do advogado, como assistente ou representante 
preposto da parte, não é proibid3.. O anteprojeto prevê, 
inclusive, que, se uma parte comparecer assislida por ad
vogado ou, ainda, se for pessoa jurídica ou firma indivi
dual, terá a outra, se quiser, direito à assistência judi
ciária (art. 99, §H). Assegura-se, com isso, perfeita equi
valência ou igualdade juridica entre as partes litigantes, 
sem qualquer prejuízo para o ideal de Justiça que conti
nua subsistente, apesar da Sirriplicidade dos procedimen
tos idealizados no anteprojeto. 

24. A facultatividade da assistência da parte, por ad
vogado, no primeiro grau de jurisdição, não prevalece na 
fase recursal (art. 41, § 29), seja porque há interesse em 
desestimular o oferecimento d-e recursos meramente pro
telatórios, seja porque a participação técnica de profis
sionais habilitados passa a ser necessária para permitir o 
oferecimento, quando for o caso, de recurso eficaz con
tra- sentença jUdicial injust<!, que a parte não poderia 
combater por seus p_r~prios mei?s· 

25. Princípio fundamental &.eguido pelo anteprojeto 
ê, também, o da ampliação dos poderes do juiz. A ele se 
reservou posição de extrema relevância, através da atri
buição de dirigir o processo com ampla liberdade: a) 
pa-ni-âeierminar as provas a serem produzidas; b) para 
apreciar aquelas que, efetivamente, o forem; c c) para 
dar especial valor às regras de experiência comum ou têc
nica, ainda que não expressas em qualquer ato materíal 
do processo (art. 49), Além disso, desde que atendidos os 
fins sociais da lei e as exigências do bem comum, ao juíz 
foram conferidos poderes para dar a cada caso a solução 
que reputar mais jUsta- e equânime (art. 59). 

26. Observados os princípios fundamentais acima 
expostos, r:f a:nteprojet6 adotou esquema procedimental 
bastante simples. Supõe ele, após a apresentação do pe
dido e a citação do réu, o desenvolvimento de fase prévia 
de conciliação, anunciada às partes pelo juiz, que as ad
vei-tirá dos riscos e das conseqüências do letigio (art. 22). 
A tentativa de conciliação será conduzida ou pelo pró
prio juiz, ou por conciliador, sob sua orientação (art. 
23). 

27. Obetida a conciliação, serâ ela reduzida a escrito 
e, -imediatamente, homologada por sentença judicial, 
com força de título executivo (art. 23, parágrafo único). 
Não Sendo pOssfvel a -conciliação, duplà alternativa é 
apresentade~ às partes: a) ou optam ambas, por acordo, 
pela instauração do juízo arbiti-al, o que ê efetivado pela 
escolha do árbitro, independentemente de termo de com
promisso (art. 25); ou b} são elas enc3.minhadas ao juiz 
para a realização da audiência de instrução e julgamento 
(art. 28). -

28. Na audiência, o juiz ouve as partes, ouve as pro
vas e, enfim, prolata a sentença (art. 29). O anteprojeto 
não estabelece qualquer ordem para a realização dessa 
aUdiência que ê dirigida, exclusivamente, pelo juiz. Não_ 
ror prevista expressamente a hipótese de sustentação oral 
do direito à parte, quando estiver ela assistida por advo
gado, eis que esta assiStêricia é facultativa, Alêm disso, a 
exposição feim pela própria parte, com simplicidade e 
singeza, é elemento importante para permitir ao juiz de
cidir o caso, dando-lhe a solução mais justa e equânime. 

29. As questões- que possam intúferir--riã realização 
normal da audiência serão decididas de plano pelo juiz 
(art. 29, § 19). Qualquer outra questão deve ser decidida 
na se-ntença. 
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30. Por questões de ordem prática, não se previu, no 
anteprojeto, a execução da sentença proferida, a qual se

-rá realizada em qualquer juízo competente dajustiçf! co
mum. (;u:t. 40). A impossibilidade_ do estabelecimento de 
atos exclusivamente orais na fase de exe<:uçào torna in~ 
conveniente a sua realização no próprio Juizado Especial 
de Pequenas Causas, onde se desenvolveu o processo de 
conhecimento. Assim, excepcionalrrtente, a execução da 

·sentença passa a ficar a cargo de outro juízo que não o 
seu próprio prolator. A excepcionalidade, todavia, não 
traz consigo inconvenientes absolutos, nem invalidam as 
inovações introduzidas pelo anteprojeto, as quais consti
tuem·, apenas, o instrumento legal necessârio para a 
criação efetiva do Juízado Especial de Pequenas Cãusas 
que irá atender, em cada unidade da Federação, as pecu
liaridades e as necessidades ali verificadas. 

31. As sentenças homologatórias de conciliação ou 
laudo arbrital são irrecorríveis. Contra as demais cabem 
embargos infrihgentes a serem julgados no próprio Jui
zado (art. 41). Os julgadores do recurso serão três juízes 
em exercício no primeiro grau de jurisdição que se reuni
rão na sede_ do_Juizado para proferir sua decisão (_art. 41, 
§ 19). Desta forma, acelaraMse o julgamento dos embar
gos infringentes, sem congestionamento dos Tribunais 
de 2• Instância, ao mesmo tempo em que se assegura às 
partes a revisão da setença por outros juízes qüe não o 
seu original prolator. 

32. Os embargos infringentes, em regra, terão efeito 
meramente devolutivo e seu processamento independe 
de despacho do juiz, cabendo à própria Secretaria do 
Juizado receber a petição escrit~ do embargante (art. 42) 
e providenciar o preparo do recurso (art. 42, § (9), bem 
como a intimação do embargado para a devida resposta 
(art. 42, § 29). Excepcionalmente, o juiz poderá dar aos 
embargos efeito suspensivo, para evitar dano irreparável 
à parte (art. 43). 

33. Os caos de obscuridade, contradição, omissão ou 
divida, na setença ou no acórdão que julgar os embarcas 
infringentes, serão solucionados por meio de embargos 
declaratórios (art. 47). Os erros materiais podem ser cor
rigidos de oficio (art. 47, parágrafo único). 

34. Não se admitem quaisquer outros recursos. sen
do, inclusive, inadmitida a ação rescisória (art 57), 
esgotando-se, assim, toda a prestação jurisdicional no 
próprio Juizado Especial de Pequenas Causas. Diante 
disso, foi necessário prever a ineficácia da sentença con
denatória deste Juizado, na parte que exceder a sua alça
da legal (art. 39). 

35. Por fim, o anteprojeto previu a homologação ju
dicial ou o referendo do Ministêrio Público aos acordos 
ou transacões extrajudiciais, para dar~lhes eficácia de 
título exe_cutivo (art. 55), bem como autorizou a legis
lação local a: a) estender a fase de conciliação a causas 
não abrangidas na competénciajurisdicional do Juizado; 
e b) criar c:olegiados compostos de juízes em exercício no 
primeiro grau de jurisdição, dando-lhes competência 
para julgar os recursos de decisões proferidas em peque
nas causas não processadas parante o Juizado Especial 
de Pequenas Causas (art. 56, I e II). 

36. A implantação efetiva das curadorias necessárias 
e do serviço de assistência judiciária foi~ anid<!,, erigida 
em condição illdispensável para a própría instifUição do 
Juizado (ar~, 54). 

37. Enfim, assegurar justiça ampla e eficaz constituí 
o dever maior do Estado, e o anteprojeto de lei destina-se 
precisamente a dar cumprimento a esse dever. Na medi
da em que estende a proteção judiciária, hOje insuficien
te, ao homem comum, insere-se ele, por inteiro, no pro
cesso de democra.tização ora conduzindo por Vossa Ex
celência com o apoio de todos os brasileiros. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Exce
lência os protestos do meu mais profundo respeito. -
Hélio Beltrão_, Ministro Coordenador e Orientador do 
Programa Nacional de Desburocratização. 

(À Comissão de Constituição e Justiça.) 
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PROJETO DE LEI DA CÁMARA N• 127, De 1984 
(n9 148/79, na Casa de origem) 

Dispõe sobre a comercialização de defensivos des
tinados ã agropecuaria, institui a obrigatoriedade de 
receituário agronômico e veterinário para sua aqui
sição, e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. J9 A comercialização dos defensivos destinados 
à agricultura ou à pecuária fica sujeíta às normas insti
tufdas nesta lei. 

Art. 29 Para os efeitos desta lei, considera-se defen
sivo todo material químico ou orgãi1íco -a -séi- ã.piicado às 
plantas ou animais com a finalidade de combate, pre
venção ou controle de insetos, vennes, pragas, doenças 
ou ervas daninhas prejudiciais ao seu desenvolvimento 
normal. 

Art. 3\" Os defensivos considerados nocivos ou peri~ 
gosos à saúde ou ao meio-ambiente, conforme classifi~ 
câ~ão a ser estabelecida pelo Ministério da Agl-icultura, 
somente poderão ser entregues ao consumo mediante 
apresentação de receituário- fifmado por Engenheiro· 
Agrônomo ou Médico-Veterinário, de acordo com ades
tinação do produto. 

§ I 'i' No verso do receituário, entre outros itenS que 
poderão ser estabelecidos em regulamento, deverão obri
gatoriamente ser indicados os seguintes: 
I- momento e condições de aplicação; 
II- equipamento a ser utilizado; 
IIJ -a carência; 
IV- a fitotoxidade; 
V- a toxidade; 
VI- a proteção operacional. 
§ 2.,., O Poder Executivo disporá, em ~egulamento, 

sobre a rotulagem, as bulas, os impressos, as etiquetas e 
os prospectos referentes aos produtos de que trata este 
artigo. 

Art. 4~" A concessão de qualquer financiamento para 
o setor agrícola, por entidade oficiaJ ou privada, fica 
condicionada à apresentação de receituário agronômico, 
fornecido gratuitamente, relativo à aplicação .de defensi
vos agrlcolas. 

Art. 59 Compete ao Ministério da Agricultura-fisca
lizar o cuniprimento das medidas estabelecidas no art. 3Y 
desta lei. 

Parágrafo unico. O Ministério da Agricultura, me
diante convênio, poderã delegar aos Estados, aos_ Terri
tórios e ao Distrito Federal a competência de que trata 
este artigo. 

Art. 69 Sem prejuíz_o da responsabilidade penal 
cabivel, a infração dcis normas desta lei acarretará as se
guintes sanções: 
I- advertência; 
Il- multa aos estabelecimentos comerciais infrata

res, de até 5 (cinco) vezes o maior salário de referência 
determinado pela lei n9 6.205, de 29 de abril de 1975; 
III- embargo do produto. 
Art. 79 O Poder Executivo regulamentará esta" Lei 

no prazo de 6_0 (sessenta) dias, dispondo, 'inclusive, sobre 
a forma de sua execução nos municípios o ride Tnexi_sti_r 
profissional habilitado. 

Art. 89 Esta Lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 9Y Revogam-se as disposições em contrário. 

LEGISLAÇAO CITADA 
LEI N• 6.205, DE 29 DE ÃBRÍL DE 1975 

Estabelece a descaracterização do salário mínimo 
como fator de correção monetária e acrescenta pará
grafo único ao art. }9 da Lei n~' 6.147, de 29 de no
vembro de 1974. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

Art. 2'? Em substituição à correção pelo salário 
mfnimo, o Poder Executivo estabelecerá sistema especiaJ 
de atualização monetãria. 

Panígrafo único. O coeficiente de atuálízação nlone
tária, segundo o disposto neste artigo, será baseado no 
fato r de reajustamento salarial a que se referem os arts. 
l~' e 29 da Lei nP 6.147, de 1974, excluído o coefiente de 
aUmento de produtividade. Poderá estabelecer-se como 
limlfi:, para a variação do coeficiente, a variação das 
Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional (ORTN). 

Art, 39 O arLI'í' da Lei n~"6.147, de 1974, fica acresci
do de parágrafo único com a seguinte redação: 

"Paragrafo único. Todos os salários superiores a 
30 (trinta) Vezes o maiOr saláriO- mítlimá vigeÕ.te no 
País terão como reajustamento legal, obrigatório, 
um _açr_ésCimo igual à importância resultante e aplí
cação àquele limite da taxa de reajustamento decor
rente do disposto no caput deste artigo." 

(Às ComissõeS de AgriCultura de Economia e de 
Finanças.) 

PROJETO DE LEI DA CÁMARA N• 128, DE 1984 
(N9 547/79, na Casa de origem) 

Altera dispositivos da Consolidação das Leis do 
Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n.,., 5.452, de 19 
de maio de 1943, dispondo sobre o trabalho noturno e 
o executado em conditões de insalubridade. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. ]'i' ·A Consolidação das Leis do Trabalho, apro
vada pelo Decreto-lei n9 5.452, de 19 de maio de 1943, 
passa a vigorar com as seguintes alterações: 
I-O caput c os§§ [9 e 29 do art. 73 passam a vigorar 

com a seguinte redação: 

Art. 73 Salvo nos casos de revezamento sema
n-al ou quinzen-al, o trabalho noturno terá remune
ração superior à do diurno e, para esse efeito, essa 
·remuneração terá um acréscirito de--40% (quaiCnta 
por cento), pelo menos, sobre a hora diurna. 

§ [9 A duração normal do trabalho noturno ê 
_ de 6 (seis) horas, sendo a hora computada como de 

52 (cinqílenta e dois) minutos e 30 (trinta) segundos. 

§ 2"' Considera-se noturno, para os efeitos deste 
artigo, o trabalho executado entre as 22 (vinte e 

~:_c!_uas) ho!as de um dia e as 4 (quatro) horas do dia 
seguinte ... 

11- O art. 189 passa a vigorar acrescido do seguinte 
paráàl-á"fo único: 

--"Art, 184 
~Parágrafo ónico. A duração normãi do traba~ 

lho, para os empregados nas atividades previstas 
neste artigo, não excederá de 6 (seis) horas diárias." 

III- O art. 192 pas~a a ter a seguinte redaÇão: 

"Art. 192 O exercido de trabalho em con
dições insalubres, acima dos limites de tolerância es
tabelecidos pelo Mínístério do Trabalho, assegura a 
peiCepção de adicional respectivamente de 40 (qua
renta por cento), 20% (vinte por cento) e 10% (dez 
por cento) da remuneração efetivamente púcebida 
pelo empregado, segundo se classifiquem nos graus 
máximo, mêdio e mínimo." 

Art. 29 Esta Lei entra em vigor na data de sua publi-
cação. 

Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário. 
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LEGISLAÇÀO CITADA 

CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO 
(Aprovada pelo Decreto~Iei ~.,., 5.452, de 19 de maio _de 

1943) 

... ' ............ ·~··. -· .:~ .... .... ·--~-~· .. -... ·-·; 

TITULO II 
Das Normas Gerais de Tutela do Trabalho 

................... ~- ................. ':.. "'' ..,, .. --~'.:...•-~: 
.. : .......... ·.: ... ·-- ....... ·-· ..... -... ~ .... ~ ..... -... . 

CAPITULO II 
Da Duraçio do Trabalho 

·=· ~ ..•••..••••..• _._ •...• -;, •.•• -••. -.•• -.•.• - .-. 

SEÇÃO IV 
Do Trabalho Noturoo 

Art. 73 Salvo nos casos de revezamento semanal ou 
quinzenal, o trabalho noturno terá remuneração supe
rior à do diurno e, para esse efeito, sua remuneração terá 
um acréscimo de 20% (vinte por cento), pelo menos, 
sobre a hora diurna. 

§ I"' A hora do trabalho noturno será computada 
como de 52 minu-tos e 30 segundos. 

§ 29 _Considera-se noturno, para os efeitos deste arti
go, o trabalho executado entre as 22 horas de um dia e às 
5 horas do dia seguinte. 

§ 39 O acréscimo, a que se refere o presente artigo, 
em se tratando de empresas que não mantêm, pela natu
reza de suas atividades, trabalho noturno habitual, será 
feito, tendo em vista os quantitativos pagos por traba
lhos diurnos de natureza semelhante. Em relação às em
presas cujo trabalho noturno decorra da natureza de 
suas ativfdades, o aumento será calculado sobre o salário 
mínimo geral vigente na região, não sendo devido quan
do exceder desse limite, jã acrescido da percentagem. 

§ 49 Nos horários mistos, assim entendidos os que 
abrangem períodos diurnos e noturnos, aplica-se às ho
ras de trabalho noturno o disposto neste artigo e seus pa
r?grafos. 

§ 5"' Às prorrogações do trabalho noturno aplica-se 
~-disposto neste capítulo. 

............... ~- ...... -· ..... ~ ... -.-. ·~.; .;,. ..... . 

CAPITULO V 
Segurança e Higiene do Trabalho 

. ... ·--.-::----- ... ·:· ·-~-·-·. -_· .... ~ ........ --..., ........... -
SEÇÃO X 

Instalações, Ma(qufnas e Equipamentos 

Art. 188. Em nenhum local de trabalho poderâ ha
ver acúmulo de máquinas, materiais ou produtos acaba
dos, de tal forma que constitua risco de acidentes para os 
empregados. 
_ Art. 189. Ddxar-se-á espaço suficiente para a cir

culação em torno das máquinas, a fim de permitir seu li
vre funcionamento, ajuste, reparo e manuseio dos mate
riais e produtos acabados. 

§ '"' Entre. as máquinas de qualquer local de traba
lho, instalações ou pilhas de materiais, deverá haver pas
sagem livre, de pelo menos 0,80cm (oitenta centímetros), 
que será de I ,30 (um metro e trinta centímetros), quando 
entre partes móveis de máquinas. 

§ 29 A autoridade competente em segurança do tra
balho poderá determinar que essas dimensões sejam am-
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pliadas, quando assim o ~xjglrem as característlcãs dus 
máquinas e instalações ou tipos de operações. 

Art. 190. As máquinas, equipamentos e instalilções 
mecânicas deverão ser malllidos em perfeitas condições_ 
de segurança. 

§ 19 As partes móveis de quaisquer mâquinãs ou 
seus acessórios, -incruSiVe-polias; Correias e Cixos de trans
missão, quando ao alcance dos empregados, deverão es
tar guarnecidas por dispositivos de segurança. 

§ 2'1 As máquinas deverão possuir, ao alcance dos 
operadores, dispositivos de partida e parada para que 
evitem acidentes. 

§ 3"' A limpeza, ajuste e reparação de máquinas só 
poderão ser xecutados quando elas não ~estiverem em 
movimento, salvo quando este for essencial à realização 
do_ajuste. 

Art. 191. As ferramentas manuais devem ser apro
priadas ao uso a que se destinam e mantidas em perfeito 
estado de conservação, sendo proibida a utilização das 
que não atenderem a essa exigência. 

Art. 192. Os rrii.itores de gás ou ar comprimido de
verão ser inspecionados periodicamente para a verifi
cação de suas condições de segurança. 

Art. 193. Não serão permitidos a fabricação, a 
venda, a locação e o uso de máquinas e equipamentos 
que não atendam às disposições deste Capítulo. 

(À Comissão de Leglslacão Social.) 

PROJETO DE LEI DA CÃMARA N• 129, DE 1984 
(N9 l.S93f79, na Casa de- orige-m) 

Mantém a denomlnaçio de Celso Suckow da Fon
seca para o Centro Federal de Educaçio Tecnológica, 
corn sede na Odade do Rio de Janeiro. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 19 A Lei n9 6.545, de 30 de junho de 1978, pas
sa a vigorar com o seu art. I 9 acrescido do seguinte § 29, 
passando o atual parágrafo único a constitUir--o § }'?: 

.. Art. 1'? 

§ ,, .... ~·-··-· .. --.,·~-~----.-·~···-~-
§ 29 Fica mantida a denominação de, "Celso 

Suckow da Fonseca" para o Centro Federal de Edu
ca~ão Tecnológica, com sede na Cidade do Rio de 
Janeiro~" 

Art. 29 Esta Lei entra em vigor na dà.ta de sua 
publicação. 

Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário. 

LEGISLAÇÃO CITADA 
LEI N9 6.545. DE 30 DE JUNHO de 1978 

Dispõe sobre a transformação das Escolas Técni
cas Federais de Minas Gerais, do Paraná e Celso 
Suckow da Fonseea em Centros Federais de Edu
ca ão Tecnológica, e dá outras providências. 

(À ComZ:~sãu de Educação e Cultura.) 

PROJETO DE LEI DA CÁMARA N• !30, DE 1984 
(n9 2769/83, na Casa de origem) 

De iniciiuiva do Senhor Presidente da República 

Altera dispositivos do Decreto-lei p9 7.661, de 21 de 
junho de 1945 -
Lei de Falências. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1<:> O caput do art. 153, o art. !59, o caput e os 
inCisos I e III do§ !9 do art. 161, o inciso II do art. 169, e 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I!) 

os arts._l73 e 175 do Decreto_~lei ""' 7.661, de 21 de junho 
de 1945 - Lei de Falências, passani a teia seguinte re
dacào: 

"Art. 19 Os credores anteriores à concordata, 
-independentemente de nova declaração, concorre
rão à falência pela importância total dos créditos 
admitidos, deduzidas as quantias que tiverem rece
bido na concordata. 

V -lista nominativa de todos os credores não 
sujeitos à concordata, com o domicílio e a residên
cia de cada um, a natureza e a importância dos res
pectivos créditos; 

VI ..,... lista nominativa de todos os credores sujei
tos à concordata, com o domicílio e a residência de 
cada um, a natureza e a importância dos respectivos 
créditos e a indicação do registro contábil da ope
ração creditfcia, assinada tambérn pelo encarregado 
da contabilidade do devedor. 

Art. 161. Cumpridas as formalidades do artigo 
anterior, o escrivão fará, imediatamente, os autciS 
conclusos ao juiz, que, se o- pedido não estiver for
mulado nos termos da lei, não vier devidamente ins
truído, ou quando estiver inequiVOcamente caracte
rizada a fraude, declarará, dentro de24 (vinte e qua
tro) horas, aberta a falência, observado o disposto 
no parágrafo único do _a~t. 14 desta lei_. 

§I' ........................... ---------· 
I- mandará expedir edital de que constem o pe

dido do devedor, a integra do despacho. e a lista dos 
credores a que se referem os incisos V e VI do pará
grafo único do art. 159 dest!llei, para que seja publi
cado no órgão oficial, nos termos do§ 29 do art. 206, 
e mantido no Cartório à disposição dos interessa
dos. 

III- marcará, observado o disposto no art. 80 
dC:Stil-fei, prazo para os credores sujeitos aos efeitos 
da _concordata que não constarem, por qualquer 
motivo, na lista a que se referem os incisos V e VI d'? 
parágrafo único do art. 159, apresentarem as decla
rações e documentos justiq~atiVos de seçs créditos. 

Art. 169 ................................. . 

II- comunicar aos credores constantes da lista 
mencionãda nos incisos V e VI do parágrafo único 
do art. 159 desta lei a data do ajuízamento do con
cordata, a natureza e o valor do crédito, e proceder, 
quanto aos demais, pela forma regulada no art. 173. 

Art. 173. Os crédiUJs arrolados na lista a que se 
referem os incios V e VI do parágrafo único do art. 
lS9 desta lei, não sendo impugnados, consideram-se 
incfuídos no· quadro geral de credores, independen
temente de declaração e verificação, no valor indica
do pelo devedor. __ _ 

§ i 9- Dentro dO -prazo d"e 2à(vinte) diaS, Conta
doS da publiCação do edital a ciüe se refere o inciso I 
do§ }9 do art. f61 desta lei, o comissário, o Minis
tério Público, os credores, os sócios ou os acionistas 
da concordatária podem impugnar crédito constan
te da lista mencionada no inciso VI do parágrafo ú
nico do art. 159. 

§ 29 Autuada em separado, a impugnação de 
que trata o parágrafo anterior será processada, no 
que couber, nOs termos dos arts. 88 e seguintes desta 
lei, ~evendo o comissário oferecer parecer, instruido 
com o extrato da conta do devedor. 

§ -3Q A verificação dos créditos omitidos pelo 
concordatário será fêita com observância do di_spos~ 
to ria Seção I do Título VI desta lei. 
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§ 4Q O quadro geral será elaborado pelo comis
sário e homologado pelo juiz, com base na lista no
minativa prevista no inciso VI do parágrafo único 

-do art. 159 desta lei e nas sentenças proferidas em 
impugnações de crêditos ou em declarações tempes
tivamente oferecidas. 

§ 59 Não havendo declaração tempestiva ou 
impugnação, o juiz homologará a lista mencionada 
no inciso VI do parágrafo único do art. 159 desta lei 

. ... e determinará a sua publicação, como quadro geral, 
~ -- no prazo de 90 (noventa) dias, contados da publi

cação do edital referido no inciso I do § 19 do art. 
161. 

Art. 175~ O prazo para o cumprimento da con
cordata inicia-se na data do ingresso do pedido em 
jUízo. 

§ J9 O devedor, sob pena de decretação da fa
lência, deverá: 
I- efetuar depósito, em dinheiro, das quantias 

que se vencerem antes da sentença que conceder a 
concordata, até o dia imediato ao dos re_spectivos 
vencimentos, se a concordata for a prazo; se à vista, 
efetuar ígual depósito das quantias correspondentes 
à percentagem devida aos credores quirografários, 
dentro dos 30 (trinta) dias seguintes à data do in
gresso do pedido em jufzo; 

II- ........................ ---·-·--------
§ 29 O depósito realizado nos termos do pará

grafo anterior independe do quadro geral de credo
res e de cálculo do contador do juízo, cabendo ao 
concordatáriO efetuá-lo, atendendo à soma das se
guintes parcelas: 
I- créditos constantes da lista nominativa pre

vista nos incisos V e VI do parágrafo único do art. 
159 desta lei, ainda que pendente procedimento de 
impugnação; 

II -créditos admitidos por sentença, mesmo su
jeila ã -recurso. 
-~- §-39 Na hipótese do§ 19 deste artigo, a correção 
monetária não incidirá sobre período anterior às da
tas dos depósitos. 

§ 49 O juiz determinará que o valor referido no 
parágrafo anterior seja depositado, no prazo de 24 
(vinte e quatro) horas, em instituição financeira, à 
ordem judicial e em conta que credite juios e cor
reção monetária; cujo resultado reverterá em favor 
dos credores, na proporção dos respectivos créditos. 

§ 59 As parcelas depositadas, referentes a crédi
tos posteriormente excluídos, reverterão, com os 
respectivos juros e correção monetária, a favor do 
concordatário. 

§ 69 Não efetuado o depósito rio prazo e na for
ma prevista no inciso I do§ !9, sem prejuízo do dis-

~-poSto no§ 7?, ambos deste artigo, incidirá corrcção 
monetária, que será contada a partir do dia imedia
to ao do vencimento da prestação, se for a prazo; se 
for à vista, a partir do 319 (trigésim-o pririi.Cifo) dia 
subseqüente ao dQ ingresso do pedido em juízo. 

§ 79 A correção monetária incidirá nos crêditos 
que, por qualquer motivo, não forem incluídos no 
depósito, observado o parágrafo anterior. 

§ 89 Vencido o prazo a que se refere o inciso I 
do§ 19 deste artigo, sem que haja o depósito, o escri
vão farã os autos conclus_os a_Q juiz que decretará a 
falência, decisão de que cabe agravo de instrumento 
sem efeito suspensivo. 

§ 99 O depósito só poderá ser considerado, 
para efeito de reforma de decisão, se, mesmo efetua
do tardiamente, co_mpreender correçào monetária e 
os juros previstos no parágrafo único do art. 163 
desta lei." 

Art. 29 Esta Lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 39 Revogamwse as disposíções em contrário-; 
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MENSAGEM Ni~ 434, DE 1983 

Excelentíssimos SerihOi-es Membros do Congresso Na~ 
cional: 

Nos termos do art. 51 da Constituição, tenho a honra 
de submeter à elevada deliberação de Vossas Excelên
cias, acompanhado de Exposição de Motivos dos Senho
res Ministros de Estado da Justiça e da Indústria e do 
Comércio, o anexo Projeto de Lei que •'altera dispo~_iti
vos do Decreto-lei n~" 7.661, de 21 de julho de 1945". 

Brasília, 23 de novembro de 1983. -João Figueiredo. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N• 573, DE 31 DE OU
TUBRO DE 1983, DOS SENHORES MINfS; 
TROS DE ESTADO DA JUSTIÇA E DA IN
DÚSTRIA E b(J COMERCio: 

Excelentíssimo S6iih0i Presidente da República: 
Temos a honra de submeter à elevada consideração de 

Vossa Excelência o incluso Projeto de Iei que- altera dis
positivos legais referenteS à Concordata Preventiva, dis
ciplinada pelo Decreto-lei nl' 7.661,_ de 21 de julho de 
1945, e legislação posterior. 

2. Tal proposição ê fruto de estudos realizados por 
Grupo de Trabalho constituído no Ministério dit Justiça_ 
com a finalidade especial de elaborar propostas de docu
mentos legislativos disciplinadores de Falências e COn
cordatas. O referido Grupo, após minucioso exame da 
matéria, houve por bem, inicialmente, Preparar o Proje
to de Lei que ara submetemos a Vossa Excelência, com o 
propósito de atualizar dispositivos ref~rentes à concor
data preventiva. 

O Projeto ora apresentado não esgota os encargos co
metidos ao Grupo de Trabalho na revisão de todo o ins
tituto falimentar, que se. constitui em tarefa de longo al
cance. 

Objetiva, entretanto, dar cuidado especial a aspectos 
legais da concordata preventiva, merecedora de reparos 
insistentemente reclamados pelos segmentos mais repre
sentativos das classes interessadas. 
?3. A leglslação falimentar vigente tornou-se anac_rôni
ca e carece de revisão, principalmente no que concerne 
ao instituto da concordata preventiva, remédio proces
sual capaz de ser utilízado com eficiência para solver di~ 
ficuldades financeiras fortuitas de empresas viáveis e ho
nestas. 

6. O instrumento processual de que dispõe o sÍ~tema 
legal brasileiro para possibilitar a conservação da empre
sa ê o da concordata, especialmente a preventiva. 

7. Entretanto, sua realização prática não mais se 
amolda aos fins que inspiraram sua criação. A demora 
do procedimento, motivada por fatores diversos, embora 
vencíveis, tem sido a causa mais eficiente de transformar 
o instituto da concordata cautelar em instrumento de en
riquecimento sem justa causa do beneficiário e·, 'grande 
parte das vezes, em até verdadeira moratória da falênéia.-

8. _Buscando solução original para possibilitar o bom 
uso do favor legal ao empresário, o projeto impririle céle
r:idade processual, confere austeridade na adimplência 
das obrigações do beneficiário e dispõe sobre a corr,eção 
monetária. 

I - Celeridade Processual 
9. Valorizando a credibilidade merecida pelo empre· 

sárici Viável, o projeto dá solução a dois dos maiores en
traves procedimentais de que sofre a concordata preven
tiva e nesse sentido pretende simplificar o processo das 
verificações e das impugnações de crêdito (art. 159, pará
grafo único, V e VI, art. 161, § 1~. I e III, art. L73, §§ 1~", 

2~, 3~ e 5~"), e dispensar formalismos inúteis à elaboração 
do quadro geral de credores (art. 173, ~'caput", e§§ 4~> e 
5~", e arL 175, § 2~>), peça dã maior importância na SiSte
mática do processo da concordata. 

10. Com ísso, o projetO pertni_te tenha a concordata 
preventiva curso desobstruído, visando a dar maior di
nâmica ao procedimento e' evitando sua procrastir:tação. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

II -Austeridade na Adimpléncia das Obrigações do Be
neficiário 

1 L A celeridade processual e as medida:; protetoras 
de controle do cumprimento das obrigações assumidas 
pelo concordatário foram objeto da sistemática projeta
da, pois ao mesmo tempo que o projeto outorga ao con
cordatário o direito-dever de relacionar seus credores e 
os respectivos créditos, sujeitos ou não à concordata (art. 
159, parágrafo único, V e VI), obriga-o à conferência 
contábil de tais registras, que deve vir atestada por pro
fissional ao qual é cometida responsabilidade sobre tais 
declarações. A condição de ser registrado o comerciante 
pretendente da concordata (Lei de Falências, art. 158, I), 

-e de estar obrigado a manter sua contabilidade atualiza~ 
da (Lei de Falências, art. I5ÇI, __ IV e V), acrescida do 

-princípio legal de que os registros contábeis comprovam 
obrigações mercantis, foi o elemento motivador da 
adoção do dever de arrolar os seus credores e as carac~ 
terísticas dos respectivos créditos. 
- D~ outra parte, coino ao juÍ~ somente é dado verificar, 
no despacho inaugural, se o re_querente atendeu aQs re~ 
quisi tos formS.ls (L F., art. 161), para determinar ou não 
o processamento da concordata preventiva, fica ele im
pedido de indefirir liminarmente o pedido quando, mes
mo Vefificafldo a existência de grande veja atendidas as 
condições erigidas pelo art. 158 e inciso, e os requisitos 
do art. 159 e parágrafo único, elementos esses de nature
za meramente formal (L. F., art. 161). O projeto autoriza 
ao juiz que,-além da verificação das formalidades, indefi
ra o pedido de concordata cautelar "quando estiver ine
quivocamente caracterizada a fraude" (projeto, art. 161, 
·•caput''), removendo a hipótese de serem impetradas 
concordat'!_s _pr!!'_ventivas que embora formalmente ins
truídas se mostrem na sua essência fraudulentas. 

Procurou, ainda, a proposição tornar imume de dúvi· 
da a questão do depósito de que cuida o art. 175, §}I', I, 
da L. F., esclarecendo deva ser feito em dinheiro, não o 
subordinando à prévia existência do quadro geral de cre
do_ r~~ e ao cálculo do contador judicíal (projeto, art. 175, 
§ 21', I e II). Evita-se, destarte que erros e dúvidas sobre 
CálclilõSj)O-ssam retardar _o dep9sito da prestação devida, 
no tempo e na far"ma prometidos. _ 

Simplificou-se o procedimento da verificação de crédi
tos que, ao invés de subordinar-se à complexidade da 
ati.Jal praxe é suportado, fundameiltalmente, na lista no
minativa apresentada pelo devedor com sua inicial (pro
jeto, art.159, parágrafo único. VI). Esse rol será publica
do juntamente com a iníchtl e o despacho que a acolher 
(projeto, art. )61, § 1~", 1), além de ser comunicado aos 
credoreS arrolados (projeto, art. 169, II) e de ficar em 
cartório para exame dos interessado, o que assegura ple
no conhecimento do seu teor. 

O projeto -manteve a impugnação dos créditos apre
sentados no rol inaugural (projeto, art. 173, §§ 11' e 2~"), 
c6riCedendo-se legitimidade, para tanto, ao comissário, 
ao Ministério Público, aos credores habilitados e aos só
cios ou acionistas da concordatária. Além disso, conser
vou o procedimento de veríficação dos créditos contidos 
pelo concord~~ário no rol referido (projeto, art. 173, § 
3~'). Todavia, o quadro geral de credores seráefetivamen
te elaborado pelo coplissârio, tendo por base a lista no
minativa (projeto, art. 159, parágrafo único, V e: VI) e as 
decisões já proferidas em impugnações de crédito em ha
bilitações tempestivamente oferecidas (projeto, art. 173, 
§ 4~"), prevendo-se a homologação da própria lista nomi
nativa como quadro geral de credores, se não houver de
claração tempestíva ou impugnação (projeto, art. 173, § 
5•). 

12. O modelo adotado no projeto simplifica a siste
mática da verificação dos créditos "lato sensu". sem sa
crificar a fiscalização e o atendimento às eventuais recla
mações dos interessados. 

III - Correção Monetária 
13. Com o fito de dirimir divergência doutrinária e 

pretoriana sobre a aplicabilidade da correção monetária, 
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o projeto disciplina a sua incidência de modo a não reti
rar da concordata preventiva a característica de favor-le-
gal. 

14. Assim, a correção monetária não incide sobre o 
período anterior às datas dos depósitos, se estes forem 
feitos no prazo proposto pelo concordatário, nos termos 
do art. 175, § Jt>, I, do projeto. 

15. Eventual atraso no depósito da quantia devida se-
rá compensado pela incidência de correção monetária, 
para que a concordata não venha sacrificar, desmesura
damente, os credores a elajungidos (projeto, art. 175, §§ 
49 e 51'). 

16. Prevê-se que incida também correção monetária 
sobre créditos não incluídos, por qualquer motivo, no 
depósito (projeto, art 175, § 6~") e que este, embora tar
diamente efetuado, __ desde que compreenda correção mo
netária e juros na forma projetada, possa ser considera
do para efeito de reforma da decisão que houver declara
do .a falência (projeto, art. 175, §§ 7~" e 8~'). 

17. FeHo o _.depósito, o juiz deverá determinar sua 
imediata aplicação em instituição financeira, à ordem ju
dicial, em cpnta que credite juros e correção monetária, 
atê seu levantamento pelos credores. É a estes que o pro
jeto destina os resultados financeiros dos depósitos, na 
medida proporcional dos respectivos créditos, solucio
nando, assim, a dissensão existente sobre o tema. (proje
to art. 175, §§ J9 e 49). 

18. A abrangência específica da proposta, limitada ao 
âmbito da concordata preventiva, desaconselha, por ora, 
seja dada disciplina ao problema da incidência da cor· 
reçào monetária na falência. 

19. A simplificação e a austeridade, assim previstas, 
armam o projeto de meios capazes de atender à necessi
dade de adaptação do instituto da concordata preventiva 
à demanda atual da atividade empresarial. 

20. Não se exlui, entretanto, o indispensável 
e_quilíbrio entre os interesses do devedor e os dos seus 
credores. Estes não podem sujeitar-se a sacriflcios maio
res que os jã impostos pela própria natureza do favor le
gal, nem se admite que o concordatário seja agraciado, 
I'J._a práiic::Ç cOm beneficias maiores que os concedidos 
por lei. 

21. Todavia, a austeridade não impede que a concor· 
data preventiva seja utilizada como remédio capaz de 
permitir a conservação de empresa atingida por dificul· 
dades fortuitas e vencíveis, 

Aproveitamos a oportunidade para renovar a V. Ex• a 
expressão do nosso profundo respeito. - lbrahim Ab~ 
Ackel, Minjstro da Justiça -João Camilo Penna, Minis· 
tro da Indústria e do Comércio. 

LEGISLAÇÃO CITADA 
DECRETO-LEI N• 7.66I, 

DE 21 DE JUNHO DE 1945 

Lei de Falências. 

O Presidente da República, usando da atribuição que 
lhe confere o art. 180 da Constítuição, 

DECRETA: 

LEI DE FALENCIAS 

TITULO I 
Da Caracterização e Declttração 

de Falência 

SEÇÃO SEGUNDA 
Da Declaração Judicial da Falência 

ArL 14 •. Praticadas as diligências ordenadas pela 
presente Lei, o juiz, no prazo de vinte e quatro horas, 
proferirá a sentença, declarando ou não a falência. 
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Parágrafo único. _A sentença quedeclãi'ar a falência: 
I- conterá o nome do devedor, o lugar do seu princi

pal estabelecimento e o gênero _de comércio; os nomes 
dos sócios solidários e os__seus d_Qm_icHios; os nomes dos 
que forem, a esse tempo, diretores, gerentes ou liquidan
tes das sociedades por açõcs ou por cotas de responsabi
lidade limi(Uda; 

II - indicará a hora da declaração da falência, 
estendendo-se, em caso de omissão, que se deu ao meio
dia; 

III- fixarã, se possível, o termo legal d;:~ falência, de
signando a data em que se tenha caracterizado esse esta
do, sem poder retrotraí-lo por mais de sessenta dias, cori=
tados do primeiro protesto por falta de pagamento, ou 
do despacho ao requerimento iniciUJ da falência (arts. s~ 
e 12}, ou da distribuição do pedido de concordata pre
ventiva; 

lV - nomeará o síndico, conforme o dispoSto no arL 
60 e seu.s parágrafos; 

V - marcará o prazo (art. 80J para os credores apre-. 
sentarem as declarações e documentos justific3tiVos dos 
seus créditos; 

VI - providenciará as diligências convenientes ao in
teresse da massa, podendo ordenar a prisão preventiva 
do falido ou dos representantes da sociedade falida, 
quando requerida com fundamento em provas que de
monstrem a prática de crime definido nesta Lei. 

TlTULüVl 
Da Verificação e Classificação dos Créditos 

SEÇÃO I 
Da Verificação dos Créditos 

Art. 80. Na sentença declaratória da falêricia, o JU.TZ
marcará o prazo de dez dias, no mínimo, e de vinte no 
máximo, conforme a importância da falência e os_ Inte
resses nela envolvidos, para os credores apresentarem as 
declaruções e documentos jusfificativos dos seus crédi
tos. 

Art. 81. O sindico, logo que entrar no exercíc:ioJ do 
curgo, expedírá Cíi"CUlares aos credores que constarem da 
escrituração do falido, convidando-os a fazer a decla
ração de que trata o art. 82, no prazo determinado pelo 
juiz. _ __ _ _ _ ______ _ 

§ 1 ~ As circulares, que podem ser impressas, conte
rão o texto do art. 82 e serão remetidas pelo correio, sob 
registro, com reCibo de volta. Os credores, conforme a 
distância em que se acharem, podem ser convidados por 
telegrama. 

§ 29 O sfndico é respóOSável por quáisQ.uer p-rejuízos 
causados aos credores pela demora ou negligência no 
cumprimento desta obrigação, e somente se justificará 
exibindo o certificado do regiStrO do correio ou o recibo 
da estação telegráfica, que provem ter feito, oportuna
mente, o convite. 

Art. 82. Dentro do prazo marcado pelo juiz, os cre
dores comerciai~ e civis do falido c em se tratando de s.o
ciedade, os particulares dos _sócios solidariamente res
ponsáveis são obrigados a apresentar em cartório, decla
rações por escrito, em duas vias, com a firma reCOnheci
da na primeira, que mencionem as suas-residências ou _as 
dos seus representantes ou procuradores no lugar da fa
lência a importância exata do crédito a sua origem, a 
classificação que, por direito lhes cabe as garantias que 
lhes tiverem sido dadas e as reSpectivas datifs, e que espe
cifique minuciosamente, os·oens e títulos do falido em 
seu poder, os pagamentos recebidos por conta e o saldo 
definitivo na data da declaração d_a_ falência, 
observando-se o disposto no art. 25. 

§ J9 A primeira via da declaração, o credor juntará o 
título ou títulos do crédito, em original, ou quaisquer do
cumentos. Se os títulos comprobatórios do crédito esti
verem juntos a outro processo, poder..ào ser substituídos 
por certidõe_s de inteiro teOr, extraídas dos respectivos 
autos. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Secão 11) 

§ 2~ Diversos créditos do mesmo titul~r podem ser 
compreen-didos numa só declaração, especificando-se, 
porém, cada um deles. 

§ 39 O representante dos debenturistas será dispen
sado da exibição de todos os títulos originais, quando fi
zer declaração coletiva de crédito. 

§ 49 O escrivão dará sempre recibo das declarações 
do crédito, e documentos recebidos. 

Art. 83. À medida que for recebendo as declarações 
de crédito, o escrivão entregará as segundas_ vias ao 
síndico, e organizará, com as primeiras e documentos 
respectivos os autos das declarações de cr~dito. 

Art. 84. Ao receber a segunda via das declarações de 
crédito, o sindico exigirá do falido, ou, no caso do art. 
34, n9 III, do seu representante, informação por escrito 
sobre cada uma. À vista dessa informação, e dos livros, 
p-apéis e aSseri tos do falido, e de outras diligências que se 
efetuarem, o síndico consignará por escrito o seu pare-:.
cer, fazendo-o acompanhar do extrato da conta do cre
dor. 

§ 19 A informação do falido e o parecer do síndico 
serão dados na segunda via de_ cada declar~ção_à qual se
rão juntos os extra tos de contas e os documentos ofereci
dos pelo falido e pelo síndico. 

§ 2~ Quando a informação ou parecer fOrem con
trários à legitímídade, importância ou classificação do 
crédito, serão havidos como impugnação, para os efeitos 
dos§§ 19 e 29 do art. 88, podendo o falido ou o síndico iiiR 
dicar outras provas que julgarem necessárias, para de
monstrar a verdade do alegado. 

Art. 85. Na declaração de crédito do síndico, o fali
do dará a sua informação, por escrito, nos cinco dias se
guintes ao da entrega em cartório. 

§ !9 O síndico apresentará, dentro do prazo do art. 
14, parágrafo único, n\" V, para serem juntos aos autos 
das declarações de crédito, o extrato da sua canta nos li
vrõs do féilido e os títUlos cõmproba:tórios do seU crédito 
que, porventura, não tenham exibido (art. 62, parágrafo 
único). 
_ § 2? Nas vinte e quatro horas seguintes ao vencimen

to do prazo do art. 14, parágrafo único, o9 V, o síndico, 
cm petição que contenha a_ relação dos credore:s_ que de::
cluraram os seus créditos, requererá a nomeação de dois 
deles para que, até o fim do prazo do art. 87, examinem o 
seu-crédltõ, dando parecer na única via da respectiva de-. 
ela ração. 

Art. 86. Nos cinco dias seguint~s ao decurso d.o pra
~o do _art.- 14, parágrafo ói-Jico, n9 V, O síndico eritregará 
em cartório, para serem juntos aos autos das declarações 
de crédito, as segundas Vias, pareceres e documentos res
pect_ivos, acompanhados das seguintes relações: 

I - dos credores que declararam o_s seus créditos, dis
postos na ordem determinada no art. 102 e seu§ )9, men
cionando os seuS domicílios bem como o valor e a natu
reza dos créditos; 

H- dos credores_ que não fizeram a _declaração do 
art. 82 mas constantes dos livros do falido, documentos 
atendíveis e outras provas, menciOnadas na mesma or-

- dem e com as mesmas indicações do n9 I. 
. Art. 87. Findo o prazo do artigo anterior, as decla

rações de crédito poderão ser impugandas, dentro dos 
cinco dias seguintes, quanto à sua ligitimidade, impor
tância ou classificação. 

Parágrafo único. Têm qualidade para impugnar to
dos os credores que declararam seu crédito e os sócios oU 
acionistas da sociedade falida. 

Art. 88. A impugnação será dirigida ao juiz por 
m-eio de petição, instruída com os áocumentos que tenha 
o impugnante, o qual indicará as outras provas conside
radas necessárias. 

§ )9 Cada impugnação será autuada em separado, 
com as duas vias da declaração e os documentos a ela re-. 
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lativos, para esse fim de desentranhados dos autos das 
declarações de crédito. 

§ 2Q Terão uma só autuação as diversas_ impug
nações ao mesmo crédito. 

Art. 89. Para desistir da impugnação, o impugnante 
deverá pagar as custas e despesas devidas. Não havendo 
outros irrifmgantes, o escrivão fará publicar, por conta 
do desistente, aviso aos interessados de que, no prazo de 
cinco dias, poderão prosseguir na impugnação. 

Ãi-t. 90~ Decorridos os cinco dias marcados no art. 
87, os credores impugnados terão o prazo de três dias 
para contestar a impugnação, juntando os documentos 
que tiVerem--e indicando outros meios-de provas quere
putem necessários. 

Art. 91. Findo o prazo do artigo anterior, será ime
diatamente aberta a vista ao representante do Ministério 
Público, dos autos das declarações de crédito e das im
pugnações, p<:).ra que, no P!?ZO de cinco dias dê o seu _pa
recer. 

Art. 92. Voltando aos autos, o escrivão os fará ime-. 
diatamente conclusos ao juiz que, no prazo de cinco dias: 

I -julgará os créditos não impuganados, e as impug
nações que entender suficientemente esclarecidas pelas 
alegações e provas apresentadas pelas partes, mencio
nando, de cada crédito, o valor e a classificação. 
II- proferirá, _em cada umas das restantes impug

nações, despacho em que: 
a) designará audiéncia de verificação ·de .crédito, a 

ser realizado dentro dos vinte dias seguintes, que não po
derão ser ultrapassados, determinando se houver neces
sidade, expediente extraordinário para a sua realização; 

b) deferirá ou não as provas indicadas, determinan
do, de ofício, as que entender convenientes e nemeando 
perito, se for o caso. 

Art. 93. Nomeado perito, os interessados, no prazo 
de três dias, poderão apresentar, em cartório, seus quesi-
tos. 

Parágrafo único. O perito deverá apresentar o laudo 
em cartório até cinco dias antes da dãta marcada para a 
audiência. 

Art. 94. Quarenta e oito horas antes de cada ay.diên
cia de verificação de crédito, o escrivão fará c_onClúsds áO 

juiz os autos da impugnação de crédito respectiva. 
Art. 95. A audiência de verificação de crêdito serã 

in1Cktda pela realização das provas determinadas que 
obedecerão à seguinte ordem: depoimentos dos impug
nantes e do -impugi:1ado, declarações do falido e inqui
rição de testemunhas. 

§ !9-- Terminadas as provas, o juiz dará a palavra, su
CoCSsivamente, ao impugnante, ao impugnado e o repre
sentante do _Minístêrio Público, se presente, pelo prazo 
de dez minutos improrrogáveis para cada um, e em se
guida proferirá sentença. 

§ 29 A ausência de qualquer das partes ou dos seus 
_p_rocuradores, do falido, de testemunhas ou do represen
tante do Ministério Público, não impedirá o juiz de pro
ferir a- sentença. 

§ 39 Q _escrivã() lavrará, sob ditado do juiz, ata que 
contenha o resumo do ocorrido na audiência e_a _ _sen
tença, sendo que os depoimentos tomados em apartado. 

§ 49_ A ata_, assinada pelo ju(Z e pelo escrivão e__se pre
s~-nte-~. pelos procuradores e pelo representante do Mi
nistériO Público, será junta aos autos da impugnação, 
acompanha~a dos depoimentos, assinados pelo juiz, esR 
crivão e depoentes. 

Art. 96. Na conformidade das decisões do jlli;!;L_Q 
sí1_1dico i~ediatam~nte organizará o quadro geral dos 
credores admitidos- à falência, mencionando as impor
tâncias d_os_çréditos e a s_ua classificação, na ordem esta
belecida no_ art. 102 e seu§ 1~. 

§ J9 Os credores particulares de cada um dos sócios 
solidários serão incluídos no quadro, em seguida aos cre
dores sociais, na mesma ordem. 
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§ 2~> O quadro, assinado pelo juiz e pelo síndico, será 
junto aos autos da falência e publicado no órgão oficial 
dentro do prazo de cinco dias, contados da data da sen
tença que haja ultimado a verificação dos crêditos. 

Art. 97. Da sentença do juiz, na verificação do cré
dito, cabe apelação ao prejudicado, ao síndico, ao falido 
e a qualquer credor, ainda que não tenha sido impugnan
te. 

§ I~> A apelação, que não terá efeito suspensivo,_ 
pode ser interposta até quinze dias depois daquele em 
que for publicado o quadro geral dos credores, e serã 
processada nos autos da impugnação. _ _ 

§ 29 Se não for interposto recurso da deCisão do j~z 
na impugnação de créditos, os respectivos autos serão 
apensados aos das declarações de crédito. 

Art. 98. O credor que se não habilitar no prazo de
terminado pelo juiz, pdde declarar o seu crédito por pe

tição em que atenderá às exigências do art. 82, 
instruindo-a com os documentos referidos no § __ ]9 do 
mesmo artigo._ 

§ J9 O juiz determinirá a littiin3.Çâo-pesSoal_ do fali
do e do síndico, os quais, com observância do -disposto 
no art. 84 e no prazo de três dias para cada um, se mani
festarão sobre o pedido, em seguida ao que o escrivão fa· 
rá publicar aviso para que os interessados, apréSentem, 
dentro do prazo de dez dias, as impugnações que enten~ 
derem. 

§ 29 Decorrido o prazo para impugnação dos inte· 
ressados, o escrivão farã vista dos autos ao representante 
do Ministério Público, que, no prazo de três dias, dará o 
seu parecer. 

§ 3"' Coin o paracer· do representante do Ministério 
Público, os autos serão conclusos ao juiz para os finS 
previstos no art. 92, cabendo, da sentença que julgar o 
crédito, recurso de apelação, que não terá efeito suspen
sivo. 

§ 49 Os credores retardatários não têm direito aos 
rateios anteriormente distribuídos. 

Art. 99. O síndico ou qualquer credor admitido po
dem até o encerramento da falência, pedir a exclusão, 
outra classificação, ou simples retfficação de quaisquer 
créditos nos casos de descoberta de falsidade dolo, simu
lação, fraude, erro, essencial ou de documentos ignora
dos na época do julgamento do crédito. 

Parâgrafo único. Esse pedido obedecerã ao processo 
ordinário, cabendo da sentença o recurso de apelação. 

Art._ 100. Os credores admitidos à falência, por sen
tença passada em julgado, podem requerer a restituição 
dos documentos que instruíram a sua declaração-de cré
dito, nos quais o escrivãO certificará o-desentranhamen
to, mencionando a classificação e o valor com que o cré
dito foi admitido. 

Parágrafo únicá. Os -d"oCUmentos que houveram ins
trufdo declarações de crédito impugnadas serão_ restituí
dos na forma prevista neste artigo, mas deles ficará tras
lados: s_e a impugnação tivii Versado ~atéria de falsida
de julgada procedente a restituição doS do~umentos so
mente se dará depois de julgada ou prescita ~ ~çãg_ pe
nal. Art. 101. O juiz ou tribunal que, por fUridamento_ 
de fraude, simulação ou falsidade, excluir ou reduzir 
qualquer crédito, mandará, na mesma sentensa, que o 
escrivão tire cópia das PeÇas principais dos autos e da 
sua sentença ou acórdão, a fim de ser, no prazo de dez 
dias, encaminhada ao representante do Ministério Públi
co, para os fins penais. 

TITULO X 
Das Concordatas 

SEÇÃ\JPRIMEIRA 
Disposições Gerais 

Art. 153. Os credores "anterioi-és -ã concordata, inde
pendentemente de nova declaração, concorrérão à falên-
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cia pela importância total dos créditos verificadOs, de
duzidas as cotas que tiveram recebido na concordata. 

. ........ -- .... -......... ---.- .· ...... .- ~-. 

SEÇÃO SEGUNDA 
Da Concordata preventiva 

Art. !59. O devedor fundamentará a petição inicial 
expllcari"do, minuciosamente, o seu estado económico e 
as razões -que justificam o pedido. 

Parágrafo único.-A -petição" Serâ instrui da com os se
guintes documentos: 

I -prova de que não ocorre o impedimento do n~' I 
do art. 140; 

11 - prova do requisito exigido no n~' I do artigo ante
rior: 

III- o contrato social em vigor, em se tratando de so-
ciedade; - -

IY- o último balanço e o levantado especialmente 
para instruir o pedido, inventário de todos os bens, re
lação das díVidas ativas e demonstração da conta de lu
cros e perdas; 

V -lista nominativa de todos os credores, com o 
domícilio e a residência de cada um, e a natureza e im
portância dos--respectivos créditos. 

. .-_;,__;:· .... --~-~- .. -.-........ -:-:· ...... : . .--.. --: .. -... -~ .. ~-... . 
- Art.l. Cumpridas as formalidades do artigo ante
rior, o escrivão fará, imeditamentC, os autos conclusos 
ao juiz, que, se o pedído não estiver formulado nos Ú:r
mos da-lei ou não vier devidamente instruído, declarará, 
dentro de vinte e quatro horas, aberta a falência, obsef
vando o disposto no parágrafo úljiêo -do art. 14. ·· 

§ 111 Estando em termos o pedido, o juiz determinará 
seja proce~sado, proferindo despacho em que: 
I- mandarã expedir edital de que constem o pedido 

do devedor e a integra do despacho, para que seja publi
cado no órgão oficial e em Outro jornã.J de grande ciTcu
laçào: 

III- marcará, observando o disposto no art. 80, pra
zo para os credores sujeitos aos efeitos da concordata 
apresentarem as declarações e documentos justificativos 
dos seus créditos; 

Art. 163. O despacho que manda processar a con
cordata preventiva determina o vencimento antecipado 
de ~odos os créditos sujeitos aos se_us_efeitos. 

Parágrafo único. No processo de concordata preventi
va, os créditos legalmente habilitados vencerão juros à 
taxa de 12% (doze por cento) ao ano, até o seu pagamen
to ou depósito em juizo. 

Aft. 169. Ao comissâiio--incumbe: ... 
II -expedir aos credores as circulares de que trata o§ 

J9 do art. 8], e preparar a verificação dos créditos pela 
forma ~guiada na secão primeira do título VI; 

Art. 173. A verificaÇão dos créditos será feita com 
observância do _disposto na secão I do Titulo VI. 

Parágrafo único. Conclusos os autos, nos termos do 
art. 92, o jUiz, no prazo de cincO dias, julgará os créditos 
à. vista das provaS apresental:fas pelas partes e das que 
h9u.-.:er dt:;terminado. 

....... -.-... ; .-:~;--;: .... }·, ......... -' 
Art. 175. O prazo _para? c~inprimenio da '2_oncor

data iniCia-se nã data do pedido do ingresso em juizo. 
Parágrafo único. O devedor, sob Pen3. de deCretação 

de falência, deverá: 

I- depositar, em juízo, as quantias correspondentes 
às prestações que se vencerem antes da sentença que con~ 
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ceder a concordata, até o dia imediato ou dos respectivos 
vencimentos, se a concordata for a prazo; se à vista as 
quantiãS cofrespon.dentes à por(!_entagem devid_a aos cre
dores qtiii-Oirafários, dentro dÕs trintas dias seguintes à 
data do ingresso do_ pedido em juízo; 

II - pagar as custas e despesas do processo e a remu
neração devida ao comissário, dentro dos trinta dias se
guintes à data em que for proferida a sentença de con
cessão da concordata. 

TITULO XIII 
Das Disposições Gerais 

Art. 206. As intimações serão feitas pessoalmente às 
partes ou ao seu representaiite legal ou procurador, por 
oficial de justiça ou pelo escrivão. 

~ 2"' Os Governos da União e dos Bancos mandarão 
publicar, gratuitamente, nos respectivos órgãO"s oficiais, 
n·o dia seguinte ao da entrega dos originais, os despa
chos, intimações e notas_de expediente dos cartórios. 

............ ·~· ...................... .;: ... ·- .~ .. ~~-. ~ .. -·:. 
(À Comissão de Constituição e Justiça.) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 131, DE 1984 
~ .L,._(N• 4S9í19,~ no Cosa de origem) 

Altera a redaçio do art. 192 da Consolidaçílo du 
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto--lei n9 5.452, 
de Jt de maio de 1943. 

O Congr~sso Nacional decreta: 

Art. fi' O art. 192 da Consolidação das Leis do Tra
balho, aprovada pelo Decreto-lei n9 5.452; de ]9 de maio 
de 1943, passa a vigorar com a seguinte redação: 

'~Art: 192. O eXercfcio de trabalho em con· 
dições insalubres, acima dos limites de tolerância es· 
tabelecidos pelo Ministério do Trabalho, assegura a 
percepÇão de adicional de, respectivamente, 40% 
(quarenta por cento), 20% (vinte por cento) ou 10% 
(dez por cento) do salário contratual, c-onforme se 
classifique nos graus máximo, mêdio ou mínimo. 

Parágrafo único. Não se computam no salário 
contratual, para os fins deste artigo, os acrêscimos 
provenientes de gratificações, prêmios ou partici
pação nos lucros da empresa". 

Art. 29 Esta Lei entra enl vigor na data de sua publi-
cação. 

Art. _3_9_Revogamwse as disposições em contrário. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO 
(Aprovada pelo Decreto-lei n9 5.452. 

de 111 de maio de 1943) 

... ·.· ... · .. ·;;;, 
~TITULO II 

Das Normas Gerais de Tutela do Trabalho 

CAPITULO V 
~a ~eguntnça_ e da Medicina do Trabalho 

SEÇÃO XII 
Das atiYJdades Insalubres ou Perigosas 

.-.~,c:;=-,-::;o= •• --.<= •• -.-., •• =.-·--; .... _ ••.......•. .: . .-,1,-)l. ·~··· 

Art. 192 .. -O exercício de trabalho em condições insa
lubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo 
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Ministério do Ttabalho, assegura a percepção de adicio
nal respectivamente de 40% (quarenta- por centO), 20% 
(vinte por cento) e 10% (dez por cento) do salário míni
mo da região, segundo se classifiquem nos graus máxi
mos, mêdio e mínimo. 

(Às ComissõeS de Legislação Socía/ e de Fi
nanças.) 

PROJETO DE LEI DA CÁMARA N• 132, DE 984 
(n9 764/75, na Casa de origem) 

Dispõe sobre a concessão de meia-entrada a estu
dantes em cinemas e teatros. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. )9 Os cinemf{S e teatros concederão, em todo o 
território nacional, meia-entrada a estudantes regular
mente matriculados em estabelecimentos d~ ensino. 

Parágrafo único. O preço da meia-entrada de que trata 
este artigo será equivalente a 50% (cioqilenta por cento) 
do preço Hquido cobrado pelos cinemas e teatros, acres
cido dos tributos incidentes em cada município.-

Art. 2'>' Para os efeitos desta lei, as carteiras de iden
tificação dos estudantes matriculados em estabelecimen
tos de ensino de qualquer natureza terão validade em 
todo o território nacional. 

Art. 39 A inobservância do disposto nesta lei acarre
tará aos infratores a aplicação de multa correspondente 
a Cr$ 2.000,00 (dois mil cruzeiros), e ao dobro desse va
lor nos casos de reincidência, com os reajustanli!iitOS 
anuais determinados pela Lei nQ 6.205, de 29 de abril de 
1975. 

Parágrafo único. No caso de persistência da infração, 
o cinema ou teatro poderá ser f.:Chado por praza de até 
30 (trinta) dias. 

Art. 49 O Poder Executivo, ouvidos o Instituto Na
cional de Art_es Cênicas- lNACEN_ e a Empresa Brasi
leira de Filmes S.A.- EMBRAFILME, rcgulamentarã 
esta lei no prazo de 60 (sessenta) dias. 

Art. 59 Esta Lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 69 Revogam-se as disposições em confi'ârio. 

LEGISLAÇÃO CITADA 
LEI N' 6.205, DE 29 DE ABRIL DE 1975 

Estabelece a descaracterizaçio do salário m(nlmo 
como fator de correçio monetária e acrescenta pará
grafo único ao art. 19 da Lei n9 6.147, de 29 de no
vembro de 1974. 

Art. 29 Em substituição à correção pelo salário 
mínimo, o Poder Executivo estabelecerá siStema especial 
de atualização monetária. 

Parágrafo úniCo.- O coeficiente de atualização mone
tária, segundo o disposto neste artigo, será baseado no 
fator de reajustamento salarial a que se referem os arts. 
(9 e29 da Lei n'>' 6.147, de 1974, excluído o coeficiente de 
aumento de produtividade. Poderá estabelecer-se como 
limite, pã.ra a variação do coeficiente, a Variação das 
Obrigações ReajustáveiS do Tesouro Nacional (ORTN). 

Art. 39 O art. )9 da Lei n9 6,147. de 1974, fica acres
cido de parágrafo úníco corri a- seguinte redação: 

.. Parágrafõ único. Todos os salários superiores a 
30 (trinta) vezes o maior salário mínimO Vige"nte no 
País terão, como reajustamento legal, obrigatório, 
um acréscimo igual à importância resultante de apli-
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cação àquele limite da taxa de reajustamento decor
rente do disposto no caput deste artigo." 

(Às Comissões de Economia e de Educação e Cul
tura.) 

PROJETO DE LEI DA CAMARA N• 133, DE 1984 
(N9 553{79, na Casa de origem) 

Altera o art. 33 e o § 29 do art. 64 da Lei n<? 3.807, 
de 26 de agosto de 1960- Lei Orgânica da Previdên
cia Social. 

_O Congresso Nacional decreta: 

Art. JO? A Lei n<? 3.807, de 26 de agosto de 1_960-
Lei Orgânica da Previdência Social, passa a vigorar com 
as .seguintes alterações: 

I -O art. 33 passa a ter a seguinte redação: 

"Art. 33 ~ O auxilio-natalidade garantirá, à 
segurada ~_stante, ou ao segura~o, pelo parto de 
sua esposa .ou companheira não-s~gurada, Ou d6 
pessoa designada na forma do inciso II do art. 11 
desta lei, uma quantia, paga de uma só vez, igual a 5 
(cinco) vezes o valor do salário mínimo. 

Parágrafo único. É_ obrigatória a assi~;>tência à 
maternidade, na forma permitida pelas condições 
da localidade de resid~cia Qa gestante.'_' 

II -O§ 20? do art. 64, acrescido de um iriCíso -numera
do como III, passa a viger com a seguinte redação: 

"Art. 64 

§ 29 Independem de carência: 
1- ............... , .......................... . 
II- a concessão do auxíÜo--fu:herat e do auxílio

natalidade; 
I li - a prestação da assistência mêdica, farma

cêutica e odontológica." 

Art. 29 Os ânus _decOrrentes da aplicação desta lei 
correrão à conta de recursos próprios da Previdência So-
ciaJ. -

Art. 39 Esta Lei entra em vigor nà data de sua publi
cação. 

Art. 49 Revogam-se as disposições em contrário. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N• 3.807, de 26 de agosto de 1960 

Lei Orgânica da Previdência Soclol 

TITULO III 

Das Pr<otacões 

--········--·························-·············-·-· 
CAPITULO VIII 

Do -AilxRio--Natalidade 

Art. 33. O auxí1io-natalidade garantirá, após a rea1i~ 
zação de 12 (doze) contribuições mensais,_ à segura!la 
gestante, ou ao segurado, pelo parto de sua esposa ou 
companheira não segurada, ou de pessoa designada na 
forma do item II do art. II, desde que inscrita pelo me
nos 300 (trezentos) dias antes do parto, uma quantia, 
paga de uma só vez, igual ao salário mínimõ vigente na 
localidade de trabalho do segurado. 
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Parágrafo único, É obrigatória, independentemente 
do cumprimento do prazo de carência, a assistência à 
maternidade, na forma permitida pelas condic_õ_es da lo
calidade em que a gestante residir. 

Art. 64. Os períodos de carência serão contados a 
partir da data do ingresso do segurado no regime da pre
vidência social. 

§ {9 Tratando~se de trabalhador autônomo, a data a 
que se refere este artigo serâ aquela em que for efetuado 
o primeiro pagamento de contribuições. 

§ 29 Independem da carência: 
I- concessão de auxílio- doença ou de aposentadoria 

por invalidez ao segurado que, após ingressar no sistama 
da Previdência Social, for acometido de tuberculose ati
va, lepra, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira, 
parallsia irreverSíVel e incapacitante, cardiopatia grave, 
doença de ParkinSon, espondiiOiirose anquilosante, ne
fropatia grave ou estados avançados de Paget (osteíte de
formante}, bem como a de pensão por morte, aos seus 
dependentes. 

11 -a concessão de auxílio-funeral e a assistência mé
dica, farmacêutica e odontológica. 

(Às Comissões de Legislação Social e de Fi
nança:<!.) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 134, DE 1984 

(N9 28/83, na Casa de origem) 

--Tó-rha eliminatória a prova de Língua Portuguesa 
no concurso vestibular. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. J9 Fica O ari. 21 da Lei n'>' 5.540, de 28 de no~ 
vembro de 1968, acrescido do seguinte§ 29, passando o 
atual parágrafo único a constituir o§ (9: 

"Art. 21. 
§ i' 

_ § 29 A prova de Língua Portuguesa terá caráter 
eliminatório e será obrigatoriamente parte integran~ 

_ te do _cor~:curso vestibylar para qualquer curso de 
nível ~uperior." 

Ai-t. 2~ O Poder ExecUtivo regulamentará esta lei no 
prazo de 90 (noventa) dias, contados de sua publicação. 

-Art. 39 Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 49 Revogam-se as disposições em contrário. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N• 5.540, DE28 DE NOVEMBRO DE 1.968 

Fix_a _normas de _organizaçio e fundonamento do 
ensino superior e sua articulação com a escola média e 
dá outra providências. 

CAPITULO! 

Do Ensino Superior 

_ Art. 21. O concurso vestibular, referido na letra a 
do art. 17, abrangerá os conhecimentos comuns às diver
sas formas de educação do segundo grau, sem ultrapas
sar ~ste nível de comp!exidade para avaliar a formação 
recebida pelos candidatos e sua aptidão intelectual para 
estudos superiores. 

Parágrafo único. Dentro do prazo de três anos, a 
contar da vigência desta lei, o concurso vestibular será 
idêntico, em seu conteúdo, para todos os cursos ou áreas 
de conhecimentos afins, e unificado, em sua execução, na 
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mesma universidade ou federação de escolas, ou nomes· 
mo estabelecimento isolado de organização piuricurricu
lar, de acordo com os estudos e regimentos. 

(À Comissão de Educação e Cultura.) 

PROJETO DE LEI DA CÃMARA N• 135, DE 1984 
(N~' 170/75, na Casa de origem) 

Dispõe sobre a contagem reciproca do tempo de 
serviço prestado pelo trabalhador como segurado do 
INPS e beneficiário di, -FÜ:NRURAL. 

O Congresso Nacional decreta: 

Arl I 'i' O trabalhador rural, beneficiário do Fundo 
de Assistência ao Trabalhador Rural - FUNRURAL, 
em conformidade com a Lei Complementar n~> 1 I, de 25 
de maio de 1971, terá computado, par efeito de aposen
tadoria por invalidez, por tempo de serviço:e-compul
sória, o tempo de serviço prestado em ativídade vincula
da ao regime da Lei n" 3.807, de 26 de agosto de 1960, 
com as alterações da Lei n9 5.890, de 8 de junho de 1973. 

Art. 29 Os segurados do Institt~to Nacional de Previ
dência Social - INPS, terão computado, para todos os 
benefícios previstos na Lei n"' __ 3.807, de 26 de agosto de 
1960, com as alterações coniidas na Lei n9 5.890, de 8 de 
junho de 1973, o tempo de serviço prestado como traba
lhador rural, beneficiário do FUNRURAL, na forma da 
Lei Complemeiltar n9 I 1, Cfe -25 de maio de 1971. 

Art. 31' Para os efeitos deSta Jei, -o tempo de serviço 
ou atividade, conforme o caso, será computado singela
mente, em conformidade com a legislação pertinente, 
sendo vedadas a acumulação e a contagem simultânea 
do tempo de serviço prestado como segurado do INPS 
ou beneficiário do FUNRURAL. 

Art. 4~ As aposentadorias e demais beneficias pre
vistos nos arts. l9 e 29, resultantes da contagem recíproca 
de tempo de serviço prevista nesta lei, serão concedidos e 
pagos pelo Instituto Nacional de Previdência Social -
INPS, e seu valor será calculado na form~ da legislação 
pertinente. 

Parágrafo único. O ânus financeiro decorrente cabe
rá integralmente ao Instituto de Administração Finan
ceira de Previdência e Assistência Social- lAPAS, com 
recursos originários das contribuições referidas no art. 
69 da Lei n9 3.807, de26 de agosto de 1960, earts. IS e 16 
da Lei Complementar n" 11, de 25 de maio de 1971. 

Art. 5~> O Poder Executivo regulanientará esta lei no 
prazo de 60 (sessenta) dias. 

Art. 69 Esta Lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 7~ Revogam-se as disposições em contráfío. 

LEGISLAÇÃO CITADA 
LEI ORGÂNICA 

DA PREV!DENCIA SOCIAL 

Lei n~' 3.807, de 26 de agosto de 1960, com as mo-
dificações introduzidas pela Lei n'i' 5.890, de 8 de ju~ 
nho de 1973. 

TITULO I 
Introdução 

CAPITULO ÚNICO 

Art. 39 São excluídos do regime desta Lei: 
I- os servidores civis--e-militares da União, dos Esta# 

dali, Municípios e Territórios, bem como os_das respecti~ 
vas autarquias, que estiverem sujeitas a regimes próprios
de previdência; 

DIÁRIO!)() CONGR,ESSO NACIONAL (Seção 11) 

II- os trabalhadores rurais, assim definidos na forma 
da legislação própria. 

TITULO II 
Dos Segutados, dos Dependentes 

e da Inscrição 
CAPITULO I 
Dos Segurados 

HArt. 59 São obrigatoriamente segurados, ressalva
do o disposto no art. 39: 

I - os que trabalham, como empregados, no terri
tório nacional; 
- (í -- Os brasileiros e estrangeiros domiciliados e con- . 

tratados no Brasil para trabalharem corno_ empregados 
nas sucursais ou agências de empresas nacionais no eX:te
rior; 

lU- os titulares de firma individual e os diretores, só
cit;>s, gerentes, sócios solidários, sócios quotistas, sócios 
de indústria, de qualquer empresa; 

IV - os trabalhadores autônomos. 
§ 1~ São equiparados aos trabalhadores autónomos 

os empregados de representações estrangeiras e os dos 
organismos oficiais estrangeiros ou internacionaiS que 
funcionam no Brasil, salvo se obrigatoriamente sujeitos 
a regime próprio de previdência. 

§ 29 As pessoas referidas no art. 39, que exerçam ou
tro emprego ou atividade compreendida no regime desta 
lei, são obrigatoriamente segurados, no que concerne ao 
referido emprego ou atividade. 

§ 39 Após completar 60 (sessenta) anos de idade, 
aquele que se filiar à previdência social terá assegurado, 
para sí ou seus dependentes, em caso de afastamento ou 
morte, um pecúlio em correspondência com as contri
buições vertidaS, não fazendo jus a quai.squer outros be~ 
nefícios." 

TITULO III 
Das Prestações 

CATITULO I 
Das Prestações em Geral 

Art. 22 As prestações asseguradas pela previdência 
social consistem em beneficias e serviços, a saber: 

I_- quanto aos segurados: 
a) auxílio-doença; 
b) aposentadoria por invalidez; 
c) aposentadoria por velhice; 
d)_ aposentadoria especial; 
e) aposentadoria por tempo de serviço; 
f) auxl1io-natalidade; 
g) pecúlio; e 
h) salário-família. 
II- quanto aos dependentes; 
a) pensão; 
b) auxílio-reclusão; 
c) auxílio-funeral; e 
d) pecúlio. 
UI -quanto aos beneficiários em geral: 
a) assistência médica,· (arrnacêutica e odontológica; 
b) assistência compleamntar; e 
c) assistência reeducatíva e de readaptação profissio

nal. 
§ 19 O salário-familia será pago na forma das Leis 

n9s 4.266, de 3 de outubro de 1963, e 5.559, de II de de
~embro de 1968. 

-§ 29 Para os servidores estatutários do Instituto Na
cional de Previdência Social, a aposentadoria e a pensão 
dos dependentes serão concedidos com as mesm-as vanta
gens e nas mesma bases e condições .que vigorarem para 
os servidores civis estatutários da União. 
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TITULO IV 
Do Custeio 

CAPITULO I 
bis Fontes de.Re"ceita 

Art. 69. O custeio da previdência social será atendi
do pelas contribuições: 
I- dos segurados, em gerai, na base de 8% (oito por 

cento) do respectivo salário de contribuição, nele inte
gradas todas as importâncias recebidas a qualquer título; 

II - dos segurados de que trata o § 29 do art. 22 em 
percentagem do respectivo vencimento igual à que vigo
rar para o Instituto de Previdência e Assistência dos Ser
vidores do Estado, com o acréscimo de I% (um por cen~ 
to), para o custeio dos demais beneficias a que fazem jus 
e de 2% (dois por cento) para a assistência patronal; 

IJI- das empresas, em quantia igual à que for devida 
pelos segurados a seu serviço, inclusive os de que trata o 
item III do art. 51', obededda quanto aos autônomos a 
regra a eles pertinente; 

IV- da União, em quantia destinada a custear o pa
gamento de pessoal e as despesas de administração geral 
da previdência social, bem como a cobrir as insuficiên
cias financeiras verificadas; 
V~ dos autónomos dos segurados facultativos e dos 

que se encontram na situação do art. 9~, na base de 16% 
(dezesseís por cento) do respectivo saJârio de contri
buição, obeservadas quanto a este as normas do_ item I 
deste artigo; 

VI- dos aposentados, na base de 5% (cinco por cen
to) do valor dos respectivos beneficias;· 

VII- dos que estão em gozo de auxílio-doença,- na 
base de 2% (dois por cento) dos respectivos benefícios; 

VIII- dos pensionistas, na base de2% (dois por cen~ 
to) dos respectivos benefícios. 

§ I~ A empresa que se utilizar de serviços de traba~ 
Ihador autónomo fica obrigada a reembolsá-lo, por oca· 
sião do respectivo pagamento, no valor correspondente a 
8% (oito por" cento) da retribuição a ele devida atê o Ilmi~ 
te do seu salário de contribuição, de acordo com as nor
mas previstas no item I deste artigo. 

§ 2? Caso a remuneração paga seja superior ao valor 
do salário de contribuição fica a empresa obrigada are
colher ao Instituto Nacional de Previdência Social a con
tribuição de 8% (oito por cento) sobre a diferença entre 
aqueles dois valores. 

§ J9 Na hipótese de prestação de serviços de traba
lhador autônomo a uma só empresa, mais de uma vez, 
durante o mesmo mês correspondendo assim a váriaS fa
turas ou _recibos, deverá a empresa entregar ao segurado 
apenas o valor correspondente a 8% (oito por cento) do 
seu Salário de contribuição, uma só vez. A contribuição 
de 8% (oito por cento) correspondente ao excesso será re
colhida integralmente ao Instituto Nacional de Previdên
cia Social pela empresa. 

§ 49 Sobre o valor de remuneração de que tratam os 
parágrafos anteriores, não será devida nenhuma outra 
das contribuições arrecadadas pelo Instituto Nacional de 
Previdência Social. 

§ 59 Equipara-se a empresa, para fins de previdência 
social, o trabalhador autônomo que remunerar serviços 
a ele prestados por outro trabalhador autônomo, bem 
cqmo a coo-pera"tiva de trabalho e a sociedade civil de di
reito ou de fato, prestadora de serviços. 

LEI COMPLEMENTAR N• li, 
DE 25 DE MAIO DE 197I 

Institui o Programa de Assistência ao Trabalhador 
Rural e dá outras providências. 

.............. ·-· .... ~ .. ·-· ...................... . 
Art. 29 O Programa de Assistência ao Trabalhador 

Rura]_consistirá na prestação dos seguintes beneficias: 
I - aposentadoria por velhice; 
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II - aposentadoria_ por invalidez; 
III - pensão; 
IV - auxílio~funeral; 

V - serviço de saúde; 
VI - serviço social. 
Art. 39 São beneficiários ·do Programa de Assistên

cia instituído nesta Lei Complementar o trabalhador ru
ral e seus dependentes. 

§ l~' Considera-se trabalhador rural, para os efeitos 
desta Lej Complementar: 

a) a pessoa física que presta serviços de natureza rural 
a empregador, mediante remuneração de qualquer espé
cie; 

b) o produtor, proprietário ou não, que, sem empre
go, trabalhe na ati vida de rural, individualmente ou_ em 
regime de economia familiar, assim entendo o _trabalho 
dos membros da família -indispensáVel à própria subsis
tência e exercício em condições de mútua dependência e 
colaboração~ 

Art. 15. Os recursos para o custeio do Programa de 
Assistência aõ Trabalhador Rural provirão das seguintes 
fontes: 

I - da contribuição de 2% (dois por cento) devida 
pelo produtor, sobre o valor comercial dos produtos ru
rais, e recolhida: 

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

b) pelo produtor, quando ele próprio industrializar 
seus produtos ou vendê-los, no varejo, diretamente ao 
consumidor. 

II -da contribuição de que trata o art. 3? do Decreto
lei n~>l.I46, de 31 de dezembro de 1970~ a qual fica eleva
da para 2,6% (dois e seis décim_o_s por cento), cabendo 
2,4% (dois e quatro décimos por cento) ao FUNRU
RAL. 

Art. 16. Integram, ainda, a receita do FUNRU~ 
RAL: 

I - as multas, a com::_ç_ã_o mo_n~tária e os·juros mora
tórias a que estão sujeítos os contribuintes, na forma do 
§ 3~> do artigo anterior e por atraso no pagamento das 
contribuições a que se refere_o item II do mesmo artigo; 

II - as multas provenientes de infrações praticadas 
pelo contribuinte, nas relações com o FUNRURAL; 

III -as doações e legados, rendas extraordinárias, ou 
eventuais, bem assim recursos incluídos no Orçamen'to 
da União. 

(Às Comissões de Legislação Social e-de Fi~ 
nanras.} 

PARECERES 

PARECERES NoS 323, 324 e 325, DE 1984 

Sobre- o Proje-to de Decreto Legislativo n~' 3, de 
1983, que submete à aprovação do CongressO Nacio
nal todos os ajustes, atos e contratos complementares 
ao Acordo sobre Cooperação no Campo dos Usos 
Pacíficos da Energia Nucle-ar assinado entre a Re
pública Federativa do Brasil e a Repúblic' Federal da 
Alemanha, em Bonn, a 27 de junho de 1975. 

PARECER NO 323, DE 1984 
Da Comissão de Constituição e: Justiça 

Relator t Senador Murilo Badaró 

O projeto sob, ex.ame, de autoria do nobre Sen(!.d_qr __ 
Itamar Franco, quer acrescentar parágraío único ao art. 
111 do Decreto Legislativo n~> 85, de 1975, que, como sabe
mos, foi o instrumento pelo qual o CongresSo Nacional 
aprovou o texto do Acordo sobre_ ~oope~ação -~-?- <:a_ll_l- _ 
po dos Usos Pacífic;os da .Energia Nuclear, assinaao en~ 
tre o Brasil e a República Federal da Alemanha. 

O parágrafo único- proposto é do" seguinte teor: 

"Todo ajuste, protocolo, contrato ou ato de 
qUalquer natureza qUe tenha por objetivo iinple
mentar ou dar executoriedade às disposições do 
Acordo referid_o no caput será submetido à prévia 
aprovação do Congresso Nacional". 

A proposição estâ respaldada em judiciosa justifi
cação, em relação à qual se pode discordar de alguns dos 
conceitos emitidos pelo seu autor, mas não se pode con
testar o espírito público que o move na sua iniciativa. 

O Congresso Nacional, e particularmente o Senado, 
tem, cfetfvamente, gfande responsabilidade na condução 
da nossa política externa, cabendo-n_os aprovar a escolha 
dos Chefes de missão diplomática de caráter permanente 
e autorizar empréstimos, operações ou acordos externos, 

· d_e qualquer natureza, de interesses dos Estados, do Dis~ 
trito Federal e dos Municípios (artigo 42, III e IV, da 
ConstifuiÇào), e~ corijuÍlttüilerlte com 3.Tâmara, reSolver 
definitivamente sobre os tratados, convenções e atas in
ternacionais celebrados pelo Presidente da_República; 
autorizar o Presidente da República a declarar guerra e a 
fazer a: paz, e a permitir que forças estrangeiras transitem 
pelo território nacional ou nele permaneçam, tempora
riamente, nos casos previstos em lei complementar (arti
go 44, I e II, da Constituição). 

Dentro desse leque de competência exclusiva, reserva
da ao Poder Legislativo, adequa-se harmoniosamente o 

-projetO--que ora debatelnOs. -
A proposição, além de constitu\;.ional, é jurídica e foi 

-elaborada em boa técnica legislativa, razões Cjue me le 
vam a opütar por sua aprovação. 

Sala das Comissões, 18 de maio de 1983.- José Fra
gelli, Presidente - Murilo Badaró, Relator - Martins 
F11ho - José Ignácio - Alfredo Carupos - Passos Pôrto 
- Benedito Canelas- Helvídio Nunes- Carlos Alberto. 

PARECER No 324, DE 1984 

Relator: Senador Alberto Silva 

O presente projeto de decreto legislativo, de autoria do 
ilustre Senador Itamar Franco, objetiva acrescentar pa
rágrafo único ao art. l~' do Decreto Legislativo n~> 85, de 
1975, que aprovou o texto do Acordo sobre Cooperação 
no Campo dos Usos Pacíficos da Energia Nuclear, assi
nado entre a República Federativa do Brasil e a Repúbli
ca Federal da Alemanha, em Bonn, a 27 de junho de 
!975. 

Aleinanha e Brasil, no ato internaciOnal re"ferido, con
sideraram propícias as condições para a cooperação in
dustrial no campo dos usos pacíficos da energia nuclear, 
afirmando a consciência de que semelhante cooperação 
será de proveito econômico e científico para os dois paí-
ses. 

Na Justificação, o- Autor refere-se às conclusões da: 
Comissão Parlamentar de InquéritO sobre o Acordo Nu
clear Brasil- Alemanha, que salientou as restrições dos 
Estados Unidos, os quaís nos legaram " ... 27 anos de 
frustração, sem que os brasileiros pudessem merecer a 
de.vída reciprocidade _de nossas _declaradas e renovadas 
preferências pela tecnologia norte-americana'1

• 

De acordo com o relatório da aludida CPI~ "os nossos 
vizinhos do hemisfério norte rião se contentaram em ape
nas impedir o estabelecimento de uma profícua coope
ração bilateral, mas passaram a atuar ativamente no sen
tido de evitar que outros países viessem a firmar acordos 
com o Governo brasileiro no setor nuclear". 

Para o Senaclor lta~ar Franco, ao procedimento sigi
loso recOmendado pela CPI, há. "necessidade~ de uma 
maior divulgação dos fatos pertinentes à vida internacio-
nal", p_ois... --

-:_ ... Não_ seríamos levianos a ponto de sugerir o 
amplo conhecirrlento público do teor dq _curso das 
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negociações tendentes a concluir tratado em área es
tratégica ou notoriamente sensível. Entretanto, uma 
vez concluídos os entendimentos e firmados os tex
tos definitivos, nada justifica que Se subtraia ao co
nhecimento do Congresso Nacional o conteúdo do 
pactuado. A melhor defesa contra as pressões es
púrias, influências maléficas ou tentativas de obs
truir a consecução de objetivosjustos e neceSs~r1os é 
sempre a mobilização da consciência popular.-

Enfatiza o Senador Itamar Franco, na Justificação do 
projeto, que para os serviçOs de segurança das grandes 
potências não há segre<!-o que possa ser mantido por 
muito tempo. Daí porque entende que. "desta forma, o 
sigilo só pode beneficiar aqueles que não têm inte~:esse 
em ver suas verdadeiras intenções desmascaradas". 

A Justificação alude, também, às recomendações fei
tas Pelo relator da CPI, no sentido da revisão de alguns 
a tos decorrentes do Acordo Nuclear com a Alemanha. E 
admite que. "teria sido melhor prevenir do que agora re
mediar". Assim, declara a Justificação -do projeto: 

-O caráter secreto que envolveu todos os _atas 
complementares ao Acordo não permitiu que as au~ 
toridades responsáveis pela conclusão dos entendi
mentos tivessem o devido respaldo político e da opi
nião pública interna. -

Por convicção, o autor da proposição é contrário à 
manutenção do sigilo de ajustes, protocolos ou contrato
de qualquer natureza internacional, em relação ao Con
gresso Nacional. Todos os atas internacionais firmados 
pelo Brasil devem, portanto, ser analisados e estudados 
- antes de tudo, conhecidos- pelos congressistas. E o 
projeto em exame traduz tal intenção, ao obrigar o co
nhecimento, pelo Congresso Nacional, de todo ajuste, 

_ protocolo, contrato ou ato de qualquer natureza que te
nha por objetivo implementar ou dar executoriedã:de às 
disposições do Acordo Brasil-Alemanha, sobre Co_ope
ração no Campo dos Usos Pacíficos da Energia Nuclear. 

A CoriüSsão de Constituição e Justiça considerou 
constitucional e jurídica a matéria. Entendemos que se
ria preferível a emenda dizer, apenas; "Acrescenta pará~ 
grafo único aO art. l~' do Decreto Legislativo n9 85, de 
19-75;-que aprova o texto do Acordo sobre Cooperação 
no Campo dos Usos Pacíficos da Energia Nuclear, assi
nado entre a República Federativa do Brasil e a Repúbli
ca Federal da Alema·nha, em Bonn, a 27 de junho de 
1975". 

Somos, portanto, pela aprovação do presente projeto 
de decreto legislativo. 

Sala das Comissões, 27 de março de l 984. - Gabriel 
Hermes, Presidente - Alberto Silva, Relator - Hélio 
Gueiros - __ Odaclr Soares. 

PARECER No 325, DE 1984 
Da Comissio de Relações Exte-riores 

Relator: Senador Severo GomeS 

Chega a esta Comissão de Relações Exteriores _o Pro
jeto de Decreto Legislativo n~> 3, de 1983, de autoria do 
ilustre Sen_ador Itamar Franco, objetivando acre~centar 
parágrafo único ao artigo I~> do Decreto LegislatiVo n~> 
85, de l 985, cujo texto é o Acordo _sobre Cooperação no 
Campo dos Usos Pacíficos_ da Energia Nuclear, assinado 
entre o Brasil e a República Federal da Alemanha, apro~ 
vado devidamente pelo Congresso Nacional e ratificado 
por sua Excelência o Senhor Presidente da República. 

À époê? ~a tramitação do aludido Projeto de Decreto 
Legislativo, ambas as Casas do Congresso Nacional, 
d(!saperceberam-se de que, no corpo do Acordo, estavam 
inSeridos textos a induzir dupla interpretação, como os 
casos do seu Artigo VI, que outorga a uma Coni_lsslo 
Mista instituída por outro Acordo (Acordo sobre Coo-
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peração nos Setores da PesqUisa Científica e do Desen
volvimento Tecnológico) o direito a "levar devidamente 
em conta as atividades previstas no quadro do presente 
acordo e fará, qu'ando for o caso, propostas relativas ao 
prosseguimento de sua implementação" e; do seu artigo 
VII- que prescreve (verbis) "A pedido de uma delas, as 
partes contratantes entrarão em consultas sobre a impté
mentação do_ presente acordo e, quando for o caso, em 
negociações para a sua revisio" (grifo nosso). 

O ilustre Senador Itamar Frãnco, com sua larga expC
riência nessa matéria,-·uma vez que foi membro ativo e 
eminente na CPI -Nuclear, entendeu ser de bom alvitre 
que o Congresso Nacional ficasse em· ateria permanente 
diante das suas atribuições constitucionais. 

E por assim também entendermos e reconhecermos o 
profícuo trabalho efetuado pela CPI -Nuclear, quando 
trouxe a público assunto de maior inlereSSe-- :Pafá--a 
Nação, frustrando, talvez, interesses maiores de grupos 
ou indivfduos e sofrendo pressões tendentes a obstruir _os 
justos objetivos a que se propunha, é que reconhecemos 
a necessidade da aprovação da presente matéria, na fOr
ma em que se encontra no Projeto de Decreto Legislativo 
n9 3, de 1983. 

Sal2. da Comissão, 20 de junho de 1984.- LuizViana, 
Presidente- Severo Gomes, Relator- Amaral Peixoto 
- Virgílio Távora - Saldanha Derzi - Octávio Cardoso 
- Itamar Franco, sem voto - Joio Calmon. 

PARECERES Nos 326, 327 e 328, de 1984 

Sobre I) Projeto de Decreto Legislativo o9 16, de 
1982 (n9 136-B, de 1982-CD) que "aprova o texto 
de Acordo Básico de Cooperaçíf.o Científica e Tecno
lógia entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República d Equador, concluí
do em Brasília, a 09 de fevereiro de 1982". 

PARECER No 326, DE 1984. DA COMISSÃO DE 
RELAÇÕES EXTERIORES 

Relator: Senador Lourival Baptista 
O Senhor Presidente da República, nos termos do dis

posto no artigo 44, inciso I, ~da ConstituiçãO Fedeiat;-
submete à apreciação do Congresso Nacional, o Texto 
do Acordo Básico de Cooperação Científica e Tecnológi
ca entre o Governo da República Federativa do Brasil e 
o Governo da República do Equador, concluído em 
Brasília, a 09 de fevereiro de 1982_ 

A matéria é acompaO.h"ãdi ae-EXposição de Motivos 
do Senhor Ministro de Estado das Relações EXteriores, 
na qual esclarece que este novo instrumento, resultado 
de cuidadosa negociação, possibilitará a cooperação bi
lateral no domínio da ciência e tecnologia, principalmen
te através das seguintes formas: 

-intercâmbio de informações e de documentação 
científica e Tecnálógica; 

-intercâmbio de cientistas, pesquisadores, professo
res, peritos, técnicos e estagiários, bem cOmo de repre
sentantes de organizações industriais e comerciais inte
ressadas nessa cooperação; 

- organização de seminários, simpós"ios e conferên
cias; 

-investigação conjunta de --pioblenúls -CieiltíficoS--e
tec-nológicos, com viStasa-utmzação prática dos resUlta
dos obtidos; 

-intercâmbio de resultados de pesquisas e experiên
cias, inclusive de licenças, entre institutos, universidades, 
companhias e outros organismos; 

-intercâmbio de equipamento e materiais neces
sários à realização de projetas específicos; e 

-outras formas de cooperação científica e tecnológi-
ca a serem acordadas pelas Partes Contratantes_ , 

A cooperação se realizará nas áreas da ciência e da tec
nologia sobre as quais ambos os Governos venham a 

concordar, através de Ajustes Complementares concer
tados por via diplomática". 

Na parte preambular do ajuste, ressaltam as partes 
que .. a cooperação nos campos da ciência e da tecnolo
-giã eiiii-e os dois países ê de proveito recíproco e contri
bui para alcançar objetivos comuns de desenvolvimento 
económico e aprimoramento da qualidade de vida em 
ambos os países". 

Pela leitura d~ seus artigos e o aprofundamento does
tudo da matéria, evidencia tratar-se de um texto progra
mático, basicamente de uma declaração formal de in
tenções, sep.do relegado para o plano dos. "Ajustes Com
plementares" a especificação dos programas, projetas, 
procedimentos, etc. 

O fundamental, será disciplinado posteriormente por 
instrumentos ajustado~ por v_ia diplomática. 

Entendemos e julgamos da maior conveniência o bom 
relacionamento do nosso Governo com os demais pafses 
amigos, cujos interesses e afinidades possam resUltar 
num bom acordo para ambas as partes. 

Não poderíamos, entretanto, deixar de assinalar, que 
os atos posteriormente formados, complementares ou 
modificativos, devem ser enviados à apreciação do Con
gresso Nacional, em face da competência privativa que a 
Constituição Federal determina ao Poder Legislativo. 

Ante o exposto e nada havendo que possa ser oposto 
ao tratado em epígrafe no âmbito desta Comissão, opi
namos pela aprovação do texto na forma da seguinte: 

EMENDA NO 1-CRE 
(Substitutivo) 

Ao Projeto de Decreto Legislativo 
Nq 16, de 1982 

Art. 19 Fica aprovado o Texto do Acordo Básico de 
Cooperação Cíentífica e TecriolOgica enti-e" O GOVerno da 
República Federativa do Brasil e o Governo da Repúbli
ca do Equador, concluído em Brasília, a 09 de fevereiro 
de 1982. 

Púágrafo único. Quaisquer atas que possam resultar 
revisã_o do Acordo, bem como aqueles que se destinem a 
estabelecer programas e projetas específicos de coope
ração, ficam sujeitos à aproVãção do Congresso Nacio
nal. 

Art. 29 Este Decreto Legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação. 

Art. 39 Revogam-se as disposições em contráiíO.
Sala da Comissão, 27 de abril de 1983.- Lulz Viana, 

Presidente - Lourivsl Baptista, Relator -- Gastão 
Müller - Amaral Peixoto- Lomanto Júnior- Marco 
Maciel - Pedro Simon - Severo Gomes - Enéas Faria 
_-:-- Guilherme Palmeirll - Martins Filho - Salda ha 
De-rzl. 

PARECER No 327, DE !984. 
Da Comissão de Constituição e Justiça 

Relator: Senador Hélio GueirOs 
O Excelentíssimo Senhor Presidente da República, de 

conforniiâade com o disposto no artigo 44, inciso I, da 
COnstituição Federal, submete à apreciação do COngres
so Nacional o texto do Acordo Básico de Cooperação 
CientífiCa e Tecnológica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República Federati
va do Equador, concluído em Brasília a 9 de fevereiro de 
1982. 

A matêria- ora sob nosso exame foi "aprovada" na Co
missão de Constituição e Justiça da outra Casa do Con
gresso Nacional. Nos termos regimentais, face à apresen
tação de emenda substitutiva na douta Comissão de Re
lações Exteriores do Senado se torna necessãria sua apre
ciação pela Comissão de Justiça. 
--Ao analísar-se a emenda substitutiva verifica-se que a 

mesma não altera o Acordo Internacional em pauta, 
aprovando-o Hipsis litteris". O parágrafo único, toda_yia, 
na forma como se encontra, torna complicado ou inexe-
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qüível o desenvolvimento do Acordo, por submeter roti
neiros ajustes complementares, "que se destinem a esta
belecer programas e projetas espectficos de cooperação ... 
à aprova_çãó_ do Congresso Nacional". 

Entendemos, que, tal indexação atribue às Casas dO 
Legislativo uma ingerência em atribuições tipicamente 
executivas, constituindo-se, além de um embaraço, em 
uma possível inconstitucionalidade. Não se deve, contu
do, liberar incondicionalmente a ação do Executivo, que 
deve obrigatoriamente voltar a consultar o Poder Legis
lativo no caso de revisão ou modificação do Accirdo a 
que se refere este processo. 

Nestas condições opinamos pela aprovação da seguin
te 

Subemenda ao Parágrafo único da Emenda n9 1-CRE 
(Substitutivo)- ao Projeto de Decreto Legislativo n9l6, 

-ae 1982, que passa ter a seguinte redação: 

Parágrafo único. Quais-quer Atas ou Ajustes 
Complimf:ntares, de que possam resultar revisão ou 
modificaÇão do presente Acordo, ficam sujeitos à 
aprovação do Congresso Nacional". 

b. o nosso parecer e voto. 
Sala da Comissão, 17 de agosto de 1983. -MUriloBa

daró, Presidente _- Hélio Gueiros, Relator - Passos 
Pôrto - Alfredo Campos - Ené~ Faria - Martin~ Fi
lho- Helvídio Nunes- Aderbal Jurema- Carlos Chia
relli. 

PARECER No 328, DE 1984 
Da Comissão de Educação e Cultura 

Relator: Senador Luiz Vianna. 
O Excelentíssimo Senhor Prçsiçiente da República, nos 

termos do disposto no artigo 44, inciso I, da Consti
tuição Federal, submete à apreciação do Congresso Na
cional, o texto do Acordo Básico de Cooperação Cientí
rtca-e-TéC:nológica entre o Governo da República Fede
rnuv-a-do Brasil e o Governo da República do Equador, 
concluído em Brasilia, a 9 de fevereiro de 1982. 

Em sua Exposição de Motivos, que acompanha a 
Mensagem, o Excelentíssimo Ministro de Estado das Re
la_ç?es Ext~riores esclarC?Ce que este novo instrumento, 
TesUltadO-Cfe cuidadosa negociação, possibilitará a coo
peração bilateral no domínio da _ciência e tecnologia, 
j}riri-dpalmente através das seguintes formas: 

-intercâmbio de informações e de documentação 
científica e tecrlológica; 

- inter6lnibio de cientistas, pesquisadores, professo
res, peritos técnicos e estagiários, bem como-de represen
tantes de organizações industriais e comerciais iriteressa
das nessa cooperação; 

-organização de seminários, siffipósios e coriferên-
cias.; , 

- imtestigação conjunta de problemas científicos e 
tecnológicos, com vistas à utilização prática dos resulta
dos obtidos; 

-intercâmbio de resultados de pesquisas e experiên
cias, inclusive de licenças, entre institutos, universidades, 
companhias e outros organismos; 

-intercâmbio de equipamento e materiais neces~ 
sários à realização de projetas específicos. 

A cooperação se realizará nas áreas da ciência e da tec
nologia sobre as quais ambos os Governos venham a 
concordar, através de Ajustes Complementares concer~ 
tados: por via diplomática. 

A cooperação de que trata este Acordo tem, pois, 
como objeiivo contribuir para a melhor avaliação dos re~ 
cursos naturais e humanos, e foi recentemente ajustada 
por ocasião da Visita ào Excelentíssimo Senhor Presiden~ 
te do Equador ao Brasil. 
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O Acordo terá uma vigência de 5 (cinco) arios preiTo~ 
gável automatie3:mente por períodos iguais e sucessivos. 

Assim, examinado este Ato Internacional, no âmbito 
da competência desta Comissão, consideramos que o 
Acordo em estudo é de grande interesse para o deserivol
vimento Científico e Tecoológíco das duas nações. 

Isto posto, e por considerar o PrOjeto de Decreto Le
gislativo n9 16, de 1982, justo e oportuno somos por sua 
aprovação. 

Sala das Comissões, 14 de junho de 1984. -J~i,g C;d
mon, Presidente - Luiz Viana, Relator- Passos Pôrto 
-José Ignádo F~rreira- Álvaro Dias- Eunice Michi
les - Gastão MUller - Aderbal JJJ.rema. 

PARECER N• 329, DE 1984 

Da Comissão de Educação e Cultura, sobre o Pro
jeto de Lei da Câmara n~" 132, de 1982 (n~" 2.612~8, de 
1980, na Casa de origem) que "torna obrigatório o 
policiamento preventivo contra o tráfico e o uso de tó
xicos nas escolas do País". 

Relatara: Senadora Emlice Micbiles 

O projeto em estUdo, de autoria do ilustre Deputado 
Gióia Júnior, tem por objetivo tornar-obrigãtório o poli.: 
ciamento preventivo contrã o tráficO e uso de drogas, nas 
escolas do País. 

Em sua justiflcação o autor do projeto diz que: 

"Sabemos que o ·nosso Pais tem uma expressiva 
maioria de jovens compondo o quadro de seus habi
tantes. Sabemos, igualmente, que essa maiofiã jo
vem ainda freqUenta escolas dos mais variados 
níveis, graus e especialidades, em períodos matuti
nos, vespertinos e noturnos. 

Ora, ê precisamente à porta das escolas que os 
amaldiçoados traficantes de substânciaS tóxicas pre
ferem atuar, arregimentando para o vício uma faixa 
de brasileiros e brasileiras que, embora inocente
mente ainda não saibam, representam o futuro da 
Nação. 

P~.>r isso, estamos sugerindo que o imprescindível 
policiamento preventivo nas escolas seja executado 
pelos vigilantes, profissionais que já comprovaram 
cabalmente suas qualídades ã porta de bancos, resi
dências, fábricas, lojas, cinemas, teatros, etc." 

Justifica-se, pOis~ ·a- preocupação do autor do projeto, 
sendo louvável sua intenção. A proposição no entanto, 
não nos parece merecedora de acoU:ümento visto que, 
uma escola, de modo geral, dispõe de outros mecanis
mos, inerentes à própria natureza de uma instituição de 
ensino, muito mais ricos e coerentes com o verdadeiro 
sentido da prevenção, do que a medida ora proposta. 
Ainda mais, que, muitas escolas do interior, não terão 
-condições de atender a esta legislação. 

Mais eficaz que o policiamento preventivo será o tra
balho de esclarecimento e c_onscientização profunda, 
junto aos alunos e a comunidade. __ _ 

Vale consignar que nada impede que as escolas façam 
u,so deste policiamento nos casos em que esta providên
cia se mostrar necessária. 

Não s_e deve, entretanto, é zeneralizar a medida para 
todas as escolasd_o_pªJs, çorn_o se cogita no presente pro
jeto, por afigurar-se tal pfov1dêilcia inconveniente e -de
saconselhável. 

Isto posto, e por considerarmos o projeto inexeqUível 
na prática, opinamos pela sua rejeição. 

Sala das Comissões, 14 de junho de 1984. -João Cal~ 
mon, Presidente - Eunice Michiles, Relator - Passos 
Pôrto, Josê Ignácio Ferreira - Álvar_o Dias - Gastão 
MOller - Aderbal Jurema. 
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PARECER N• 330, DE 1984. 

Da Comissão de Educaçio e Cultura, sobre o Pro~ 
jeto de Lei da Câmara nl'235, de 1983 (n94.141~B, de 
1980, na Casa de origem) que "altera dispositivos da 
Lei n9 5.507, de 10 de outubro de 1968, estendendo 
seus- beneficios aos filhos de policiais mortos em ser
viços". 

Relator: Senador José Ignácio Ferreira 

O projeto sob exame tem por objetivo alterar dispOsi
tivos da Lei n~" 5.507, de I O de outubro de 1980, com ã lí
nalídade de estender seus beneficíoS a·os ffihOs inenores 
de policiais mortos em serviço, equiparando-os aos fi
lhos dos ex-combatentes. 

Em sua justificação, o autor do projeto, o ilustre De
putado Gióia Júnior, diz que; 

"Urgia que se amparasse, ainda que de modo 
precário, os filhos menores de policiais mortos em 
cumprimento do dever. Afinal, os policiais nada 
mais são que combatentes que resguardam a paz e a 
tranqUilidade social, defendendo e procurando ex
tirpar da sociedade os corpos maléficos. 

Em sua função, não poucas vezes presenciamos o 
herOismo, e infelismente muitas mortes acompa
nham a bravura. Natural, portanto, que seus filhos 

- mereçam algum resguardo por parte da sociedade 
que defendem. ·-

Esse ê o objetivo da lei. Ao equiparar aos meno
res órfãos carentes de recursos e aos fllhos de ex
combatentes, a proposição apenas visa oferecer um 
mínimo de educação aos servidores da lei mortos no 
dever. É justa a medida. 

Além de justa, também é constitucional, e não in~ 
corre na vedação do art. 57 da Constituiç-ão Fede

- ral, eis que a medida proposta não aumenta a despe~ 
sa mas apenas cria facilidades para que. dentro do 
Programa de Bolsas de Estudo, seja concedida prio
ridade também aos filhos de policiais mortos no 
cumprimento do dever. 

Cremos nada mais ter a acrescentar. Somente es
peramos contar com o apoio de todos osinte_grantes 
do Poder Legislativo para que esta proposição, que 
reputamos justíssima, seja aprovada com a maior 
urgência possível." 

A alteração pretendida objetiva amparar os filhos me
nores de policiais mortos em serviça. 

A Lei n~" 5.507, de 10 de outubro de 1980, "estabelece 
prioridade para matrícula nos eStabelecimentos de ensi
no público de curso médio e dispõe sobre a concessão de 
bolsas de estudo para os filhos de ex-combatentes e ór
fãos menores carentes de recursos". 

A presente proposição, visa a garantir prioridade na 
- concessão de bolsas de estudo "aos filhos menores de po

_liciais mortos no cumprimento do dever, quando a solici
tação for encaminhada pela respectiva Corporação 
acompanhada dos documentos comprobatóriás". -0 
Projeto, nas alterações que introduz na Lei ii~"-5.S07, -de 
-rggo, prescreve qUe õ atendimento dependerá não só da 
inexistência de estabelecimento oficial no local de do
micílio do requerente, mas, também, da inexistência de 
vagas, mediante "declaração firinada pelo diretor do es
tabelecimento oficial existente no local de domicílio do 
requerente". 

Assim, julgamos que a iniciativa do ilustre Deputado 
Gi6ia Júnior, é, sem dóvida, louvável e humanitária. Isto 
posto, somos pela aprovação do projeto por considerá-lo 
justo e oportuno. 
~.§_ala .d-_as_.~missões, 14 de junho de 1984. -João Cal
mou, Presidente - JOsé Ignácio~ Ferreira: Relator :...... 
Passos Pôrto - Álvaro Dias - Eurtice Michiles - Gas
tão Müller - Aderbal Jurema. 
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PARECERES N•S 331 E 332, DE 1984 

Sobre- o Projeto de Lei da Câmara n9 285, de 1983 
(n~" 2.353~C, de 1976, na origem), que "equipara as 
associações de classe aos sindicatos parll os efeitos do 
Decreto nl' 57.870, de 25 de fevereiro de 1966, que 
institui Programa Especial de Bolsas de Estudo". 

PARECER N• 331, DE 1984 
Da Comissio de Serviço Público CivU 

_Rel_ator: Senador Passos Pôrto 

De iniciativa do ilustre Deputado Moreira Franco, 
vem a exame desta Comissão projeto de leí, equiparando 
as associações de classe aos sindicatos para os efeitos do 
Decreto n9 57.870, de 1966, que instituiu Programa Espe-

--cial de Bolsas de Estudo. 
JUstificando a matéria, o seu ilustre Autor esclarece 

que o Decreto nQ 58.377 de 1966, já equiparou as Asso
ciações de Classe aos sindicatos, para que seus membros 
pudessem ter acesso à aquisição da casa própria atravês 
de cooperativas operárias, embora a Lei nl' 6.185, de 
1975 e o Decreto n~" 75.478, de 1975, além de outros di
plomas legais, impeçam aos servidores públicos o _direito 
à sindicalização. 

Desta forma, procuraram os servidores públicos a sua 
reunião em associações, para fins de estudo, defesa e 
coordenação dos interesses econômicos oU profiS:Sloflais, 
sem nenhum caráter político. 

BuSCa agora, a proposição a equipaiação das Asso
siações de classe aos sindicatos, conquanto não se con
fundam, parã a finalidade de! extensão à elas dos benefi~ 
cios do Programa Especial de BoIs as de Estudo - PE
BEV, destinado a assegurar ensino mêdio através de bol
sas de estudo a estudantes carentes de recursos de que já 
desf.rutam os sindicatos há quase dez anos. 

Considerando o alcance social do projeto, somos no 
âmbito desta Comissão, pela sua aprovação. 

Sala das Comissões, 4 de abril de 1984.- Fábio Luce
na, Presidente- Passos Pôrto, Relator- Martin~ Filho 
- Alfredo Campos - Jorge Kalume - Carlos Alberto. 

PARECER N• 332, DE 1984 
Da Comissão de Educação e Cultura 

Relator: Senador Álvaro Dias 

O Projeto- de Lei nl' 2.353 visa a equiparar :a.f ãSso~ 
ciações de classe aos sindicatos no acesso ao Programa 
Especial de Bolsas de Estudo, operado pelo Ministério 
do Trabalho. E fundamenta-se no procedente já estabe
Jecído de que ambas podem, em iguais condições, atuar 
na obtenção de financiamento habitacional para as cate
goriãs que representam. -

Aprovado este projeto, os servidores póblicos e asse
melhados ~ segundo o art. li' da Lei nl' l.J34/50- po
deriam, através de suas associações de classe, 
candidatar~se a bolsas de estudo para o ensino de 2~" e 39 
graus. 

O ?r9grama Especial de Bolsas de Estudo, tem por 
objetivo proporcionar, aos trabalhadores de menores sa
lários t;: _aos seus filhos, oportunidades de prosseguimen
to de estudos para além do ensino primárió ou elementar 
obrigatório; e em muitas regiões do país, a oferta pública 
e gratuita de ensino pós-elementar é notoriamente escas~ 
sa. Assim, ao mesmo tempo em que atribui ao sindicato 
uma função que fortalece seus laços com a categoria re
presentada, o programa procura assegurar que a seleção 
e o encaminhamento dos candidatos a bolsas se faça sob 
critérios estabelecidos de acordo com as características e 
interesses dos associados do sindicato. 

Conquanto se trate de um programa com recursos li
mitados e, portanto,_ incapaz de proporcionar atendi
mento adicional a um número muito maior de candida
tos~ é válida a equiparação de direitos a ele, como plei
teia o Projeto de lei. 



Junho de 1984 

Entre os servidores públicos não é pequena a pro
porção dos que auferem baixos rendimentos e, Pois, dos 
que têm dificuldades de proporcionar continuidade de 
estudos aos seus filhos e a si próprios. E nada iinpede 
que suas entidades de representação venham a exercer o 
mesmo papel que os sindicatos neste particular. 

Por estas razões, somos de parecer que o Projeto de 
Lei n11 2.3_5_3 __ -=-_é justo e válido em seu mérito, contri
buindo para ampliar as oportunidades de acesso à edu
cação e para consolidar formas associativas de profissio
nais. Em conseqüência sugerimos sua aprovaÇão. -

Sala das Comissões, 14 de junho de 1984. -João Cal~ 
mon, Presidente- Álvaro Dias, Relator- Passos Porto 
- José Ignácio Ferreira - Eunice Michiles - Gastão 
Müller - Aderb41 Jurema. 

PARECER N• 333, DE 1984 

Da Comissão de Educação e Cultura, sobre r) Pro~ 
jeto de Lei da Câmara n9 5, de 1984, (n9 3.825-.B, de 
1977, na Casa de origem), que 01proíbe os estabeJeci~ 
mentos de ensino de receberem, adiantadantente, 
anuidades escolares, vedando, ainda, a emissão de 
título de crédito com a mesma finalidade, e dá outras 
providências". 

Relator: Senador Gastão Müller 
Nenhum estabelecimento de ensino poderá receber, 

adiantadamente pagamento de instrução. 
É o que determina o art. 19 do projeto de lei que passa 

a ser examinado por este Órgão Técnico, depf?iS de te_r 
sido aprovado pelas Comissões e pelo plenário da Câma
ra dos Deputados. 

De acordo com a proposição (art. 1<?, §único) o adíân-
tamento de anuidades escolares ou qualquer outra con
tribuição., também designa "a emissão, pelo aluno ou 
seu responsável, de títulos de crédito em favor do estabe
lecimento de ensino". 

O art. 29 do projeto pune o infrator com penalidade 
correspondente ao dobro da importância feCebi(f<i-OlldO 
valor do título emitido, cabendo ao Ministério da ~du
cação e CUltura eXpedii- In-struçÕes para a execução da 
lei. 

Na justificação, o autor, Deputado João Vargas, en
xerga na cobrança antecipada de anuidades ou mensali· 
dades escolares, uma prática condenável. Esse tipo de 
cobrança impõe ao aluno a expedição de Nota Promis
sória, ''alêitl de St.ijeitâ-lo aos pagamentos mensais, geral. 
mente feitos através de carnês". 

Efetivamente, grande número de estabelecim~tos de 
ensino utiliza essa forma de compulsão, com o objetivo 
de evitar o "inadimplemento por parte do estudante. O 
título de crédito é assinado antes da confecção do carnê, 
somente após ter este sido saldado, aquele é devolvido, 
porquanto perde significação, e não pode ser _usado em 
possível processo de execução contra o devedor. 

Na verdade, a assinatura de um título antecipado deve 
ser evitada. Se um aluno salda metade, ou mais da meta
de da dívida, o próprio credor terá dificuldades para 
forçar a execução do título integral, entregue compulso
riamente, por ocasião da matricula. 

Do ponto de vista étiCo, os estabelecimentos que usam 
tal procedimento parecem infdngentes do princípio de 
confiança que deve nortear o relacionamento entre esco
la e aluno. Ainda mais porque a expedição do carnê, 
conjuntamente com o título de crédito, deixa o.aluno em 
posição de devedor em dobro. E,_ só após o pagamento 
de uma a uma das parcelas, a dívida dobrada vai sendo 
reduzida, até o título de crédito perder a significação. 

De outrO parte, o título expedido força o alullo a per~ 
manecer no estabelecimento que fatores outros pode
riam obrigá·lo a deixar. 

Abuso mais grave reside no fato de o aluno que, findo 
o ano letivo, deseja mudar de estabelecimento de ensino 
sem pagar todas as parcelas. Nesse caso, os colégios se 
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negam a fornecer a ficha escolar e a conceder a transfe-
rêriCia. 

E o aluno que não teve condições dfi efetuilr o paga
mento, se vê impossibilitado de continuar os estudos, en
quanto não pagar. E dezenas de estudantes são compeli
dos a abandonar os estudos, porque os pais não pude
rain saldar o título expedido. 

E negativa da transfefência, por falta âe pagamento, é 
aberração que precisa ser extirpada. Os estabelecimentos 
de ensino podem execu"tar os devedores; jamais impedir 
que os alunos tenham acesso a outra escola .. 

SornóS,- portanto, pela aprovação do presente projeto 
de lei, com a seguinte 

EMENDA N• 1-CEC 

Acrescente-se ao projeto o seguinte art. 29, 
renumeranda-se os demais: 

.. Art. 29 É proibido ao estabelecimento de en
sino negar transferência ao aluno, para outro esta
belecimento escolar, por motivo de inadimplemento 
da anuidade ou mensalidade escolar," 

Sala das Comissões, 14 de junho de 1984.- João Cal
mon, Presidente- Gastão Müller, Relator- José Igoá
cl~ Ferreira - Passos Pôrto - Álvaro Dias - Eunice 
Michilles - Aderbal Jurema. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Daiia)- O Expedien
.. te lido_ vaí à publicação. 

No Expediente lido, consta o Projeto de Lei da Câma
r~_ll9 !J_8, de 1984 (n9 634/75, na Casa de origem), que 
institui o Código Civil. 

Nos termos do art. 389 do Regimento Interno, a_P.resi
dência, ouvída-s as Lideranças, designa a seguinfe ·cõrn.JS
são Especial que estudará a matéria, obedecido o calen~ 
dário previsto nos incisoS III a VI do referido artigo: 

Pelo Partido Democrático Social- Titulares Senado
res Murilo Badaró, l]:elvídio NuMs, Octávio Cardoso, 
Luiz Viana Filho, Roberto Campos, Carlos Chiarelli e 
José Sarney; Suplentes Senadores Odacir Soares, Rai
mundo Parente, João Castello, Gabriel Hermes e Mar
tins Filho. 

Pelo Partido do Movimento Democrãtico Brasileiro 
- Titulares Senadores José Ignãdo Ferreira, Hélio 
Queiras, José Fragelli e Nelson Carneiro; Suplentes Se
nadores Alfredo Campos e Enêas Faria. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) ~A Comissão 
ora designada reunir-se-ã no prazo de 24 horas para 

___ eleição do Presidente e do Vice-Presidente, e designação 
do Relator-Geral e tantos Relatores~ Parciais quanto fo
rem necessários. 

De acordo com o disposto nos incisos II e III do art. 
389 do Regimento Interno, a matéria receberá eniendas, 
perante a Comissão, pelo prazo de 20 dias a contar de 
sua publicação no Diário do Congresso Nacional, sendo a 
ela anexada_s a_s proposições porfentura em curso ou 
sobrestadas, e que envolvam matéria correlata. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) ~Sobre a me-
sa, Projeto de Lei que vai ser lido pelo Sr. }"-Secretário. 

E lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 109, DE 1984 

Altera dispositivo da Lei n_9 6.367, de 19 de outubro 
de 1976, que dispõe sobre o seguro de acidentes do 
trablllho a cargo do INPS, de modo a determinar que 
4 competência para apreciar litígios acidentários seja 
a da Justiça do Trabalho. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. {Q Oart.l9daLeinQ6.367,del9deoutubrode 

1976, passa a vigorar com a seguinte modificação: 
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11 -na via judicial, pela Justiça do Trabalho." 

Art. 29 Esta lei entrarã em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. J9 Revogam·se as disposições em contrário. 

Justificação 

Diz o art. 19, da Lei n9 6.367, de 19 de outubro de 
1976, através de seu inciso li, que os litígios judiCiais re
la!ivos a acide~tes do trabalho serão apreciados "pela 
justiça comum dos Estados, Distrito Federal e Terri
tQç!os, segundo o procedimento sumaríssimo". 
- -Quis o legislador, certamente, que a adoção do proce
dimento sumarfssimo resolvesse todos os problemas re
lacionados com a celeridade indispensável à atuação da 
Justiça nas causas acídentárias e por isto nem fez questão 
de que a competência fosse retirada da Justiça Comum. 

Entretanto, segundo amplos debates realizados a res· 
peito da matéria durante o X Congresso dos Trabalha
dores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Mate
rial E!étrico do Estado de São Pauto (realizado em Praia 
Grande, entre 20 e 24 dejunho/83), isto tem sido a causa 
principal da íoescondida morosidade verificada na so
Juçüo de causas envolvendo acidentes de trabalho, jâ que 
a Justiça Comum dos Estados encontra·se sobrecarrega
da em sua pauta normal. 

Pedem, por isto, ditos trabalhadores, qui! a legislação 
seja alterada para que a competência jurisdicional relati
va a causas acidentárias -volte a ser a da Justiça do Tra
balho1 sabidamente mais rápida. 

Sa!a das Sessões, 25 de junho de 1984. -Nelson Car
neiro. 

LEGISLAÇÀO CITADA 
LEI N• 6.367, DE 19 DE OUTUBRO DE f976 

............... ·- ....... · ......................... . 
••••••• ., •••••••• -•••••••••••••••• J ................ . 

Art. 19. A remuneração mensal dos professores, 
além do salário-base estabelecido para cada classe, com
preenderá: 

. ·-~ .. -. -~· ·---·- ·~ ........ ·-· ............... ;;; .... . 
(Às Comissões de Constituição e Justiça e deLe· 

gislação Social.) 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Concedo a 
palavra ao nobre Senador Almir Pinto, primeiro orador 
inscrito. 

O SR. ALMIR PINTO (PDS - CE. Pronuncia o se
guinte discurSo.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Preocupa Governo e povo brasileiro a presente si
tuação de endividamento do País, com uma inusitada re
cessão e galopante inflação que deterioram o organismo 
nacional, com reflexos imponderáveis para a sua econo
mia. 

Estamos todos cientes e conscientes das vicissitudes 
que teremos de enfrentar no decorrer dos amargos anos 
deste final de século, travando ingente batalha contra a 
feroz insaciedade dos credores que pretendem devorar, 
c.omo_jâ o fazem, as combalidas economias dos países 
pobres e dos que lutam pelo desenvolvimento. 

f: certo que a preocupação maior do nosso Governo ê 
como minímizar os efeitos danosos da dívida externa 
que, responsável ou irresponsavelmente, contraímos, en
leados pelas maliciosas e fáceis ofertas de empréstiinos 
em dólares, buscados no exterior. 

Foi, na verdade, um engenhoso estratagema, um au
têntic_o engodo lançado à face dos países pobres, que jul
gavam os- emprestadores possuídos de boas e louvá: veis 
intenções, mas que, na verdade, eram lobos vestidos de 
co.rdeiros, espreitando o momento para o preconcebido 
assalto às finanças dos devedores. 
· Não discutimos serem grandes as preocupações com a 

nossa dívida externa, mas não poderemos olvidar aquele 
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outro tipo de endividamento de significatiVa importân~ 
cia, e que merece a _maior atenção do Governo: a divida 
social, que, segundo observadores econõmicos e sociais, 
não têm ocupado um papel protagonista em nenhuma 
estratégia governamentaL 

Esses observadores fazem_ o s_eguínte comentáriO: 

"Ao longo das últimas décadas, a preocupação 
com o crescimento econômico e a modernização in~ 
dustrial rendeu yaliosos re$ultados. Pela sua capaci
dade produtiva, o Brasil ocupa hoje posição- de des
taque en_tre os países com economia de mercado. 
Não obstante, a crônica desatenção com a_s variá
veiS que inflilericiam a qualidade de vída d.a popu
lação fez com que, simultanemante, se acumulasse 
uma enorme dívida social. Na maioria das vezes, as 
melhorias obtidas decorreram muito mais da re
lação que guardam com o crescimento da renda do 
que de poHticos governamentais específkas." 

A seguir, mencionam as distorções no campo social, 
que, segundo eles, 

"podem ser explicadas pela própria definição de 
prioridades a nível governamental. 

Citam, aínda, que 

.. informações obtidas a partir do Relatório do 
Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID 
- 1980-1981, dão conta da participação relativa 
dos gastos governamentais em educação e saúde 
pública - para 24 países latino - americáilõs." 

Nesse relatório, infelizmente, iremos constar que, den
tre os_24 países que foram agendados, apenas a Guiana 
destina uma porcentagem menor que o Brasil para fazer 
face às despesas com edutação e saúde pública. Vejamos: 
Brasil- Educação: 8,7- Guíaila: 8,1 Brasil- Saúde: 
2,4- Gui~na: 2,0. 

O México, no setor educação, apresenta uma taxa infe
rior às do Brasil e Guiana: - 7,7. 

Para uma razoável avaJjação da prestação do serviço 
de saúde e educação, valeram~se aqueles observadores, 
da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios -
PNAD-1981- que lhes revelou um quadro que, se não é 
sombrio, não é também alentador. 

De logo, ficou constatado que o brasileiro, pelos da
dos obtidos, não tem acesso a m_~didas básicas de profi
laxia, isto a começar por uma alimentação adequada o 
que leva o órgão competente a reduzir a sua política de 
saúde a uma custosa tentativa de atendim~nto hospitalar 
que, em 1981, foi estimada em 8,6 milhões de pessoas, 
75% das quais através da previdência social. 

Um aspecto que nos parece da maior v:;~.J~dade é o rela
cionamento com a qualidade de vida, em que as con
dições de saúde são extremamente desiguais entre as va~ 
riadas classes de renda, ressaltando, de logo, que _o peso 
dos gastos com saúde é significativamente maior nas 
famílias de baixa renda. 

No bem elaborado trabalho sobre economia que me 
chegou às mãos, são delineados quadros demonstrativos 
cujos dados nos dão uma exata noção da assistência à 
saúde dentro dos diferentes parâmetros de vidª. 

Passemos então a apresentá-los: 

"Um trabalhador que ganha até um salârio míni
mo compromete ao _ser hospitalizado mais de três 
meses de seu rendimento mensal. Par~_ quem ganha 
mais de cinco salários míniffióS, no entanto, osgas
tos com hospitalização não ultrapassam em média o 
equivalente a apenas doze dias de trabalho. O maior 
peso dos gastos com saúde nas faixas de renda mais 
baixa também pode ser avaliado atravéz dos demos
trativos apresentados. 

Como ·se percebe, dos 1,3 milhão de domicílios 
cuja renda inensai é inferiOr a -um salário mínimo, 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11) 

aproximadfiinÇnte- uin quinto havia comprometido 
mais da metade dos rendimentos em gastos com 
saúde. Inversamente, m_a!s de quatro quintos dos 3,3 
milhões de domicílios de renda mensal superior a 
cinco salários minimos tinham gastos com saúde o 

- equivalente a menos de 10% de seus ·rendimentos. 
Esses dados também podem ser lidos no sentido ver
tical. Dos 587 mil domicJ1ios onde mais da metade 
dos rendimentos tinha sido comprometida com gas
tos em saúde, quase 20% abrigam famílias com ren
da inferior a um maior salário mfnirrici." 

Donde facilmente se conclui: quanto menor é a renda, 
maiores serão os gastos com saúde, impondo-se que, 
para minimizar tal situação, a ação governamental deve
ria ser orientada no sentido de assegurar a essas faixas 
mais penalizadas o acesso gratuito a um número de ser
viços médicos. 

A rigor, o Ministério da Saúde, hoje, superiormente 
dirigido pelo Ministro Waldyr Arcoverde, praticamente, 
não dispõe de uma estrutura para atendímentos ambula
toriaís e hospitalares. 

Tem a seu cargo um combate mais de profilaxia, de 
prevenções, com vacinação e combate às resistentes en
demias que ainda assolam o território nacional. 

1:: o caso, por exemplo, do Impaludismo, na região 
ama:zônica e parte do Centro Oeste. 

A bem orientada campanha contra a Paralisia Infantil, 
jâ agora a_coplada à vacinação contra Sarampo,- Téta.; 
no - Difteria e Coqueluche, não deixa de ser um traba
lho notável de prevenção, numa faixa etãria que, se bem 
protegida como está, diminuirá em muito a ·morbi
mortalidade no País. A mediciná Curativa está mesmo a 
cargo do INAMPS, acoplado ao Ministério da Previdên
cia Social. 

Uma outra faceta a ser encarada é a que se prende ao 
atendimento dos_ deficientes, que convive com grandes 
problemas. 

As_es~_atísticas demostram que- "dos 2,13 milhÕC§ de 
deficientes brasileiros, apenas 180 mil - ou seja 8% -
eram vinculados a associação ou instituiçãO de assistên
cia devendo-se registrar, por oportuno, que a grande 
maioria, mais de 80%, teve acesso simplesmente ao aten
dimento médico usuaL 

O Sr. Marcelo Miranda - Permite-me V. Ex• um 
aparte? 

O SR. ALMIR PINTO - Pois não, nobre Senador 
Marcelo Miranda. 

O Sr. Marcel~ Miranda - Senador Almir Pinfo, V. 
Ex'. hoje, traz ao Plenário um ponto de extrema ímpor
tância e trata particularmente da qualidade_ de vida da 
pessoa humana. 

Eu gostaria de acrescentar a essas suas palavras algu
mas anotações que fiz a esse respeitO atê mesmo 
lembrando _palavras do Presidente João FigtJeiredo: 

"Qualidade de vida 
1., "A melhoria da qualidade de vida do homem 

brasileiro e a sua valorização, através do aumento 
da renda, de sua melhor distribuição, entre regiões e 
indivíduos e da democratização das oportunida
des," 

Esta é uma afirmação do Presidente João Figuei~ 
redo. 

Na última década, de 1.970 a 1.980, o aumento 
em cruzeiros, do rendimento real médio dos 5% 
mais ricos foi de 40 vezes maior do que o obtido pe
los 50% mais pobres. 

Em termos de qualidade de vida, já se vé, não fi
zemos nenhum progresso, pe[o contrário, temos re-
gredido. -

2. No que respeita à qualidade de vida, tão 
apregoada pelo governo, o que se observa é uma to-
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tal inversão de valores. O plano soc:ial é extrema· 
mente dependente do plano econômico. O homem 

-Jlào Cvisto como fim, mas como meio, como instru
mento. 

Interessa à política do governo o homem produ
tivo,-~ homem força de trabalho. Os que não produ- · 
zem, como os velhos e as crianças e os incapazes es
tão desamparados. O homem é visto como animal ' 
de tra_ção. 

Em verdade a qualidade de vida do governo é 
quantidade de vida e quantidade de vida útil. Isso é 
o que interessa." 

Muito obrigado. 

O SR. ALMIR PINTO - Eu agradeço o aparte de V. 
Ex•, que veio trazer uma excelente contribuição aos da
dos deste modesto discurso que faço, nesta tarde, no Se
nado Federal. 

Na verdade, o que existe, o que quis frisar, logo de co
meço, é o problema da dívida social, que é muito grande. 

O Governo tem que assistir aquelas regiões, como a de 
V. Ex•, que é do Oeste mato-grossense, a nossa Região 
Norte e Nordeste, nas quais sabemos do desespero do 
homem para enfrentar-aS Vicissitudes da vida. É exigida a 
sua co()peração natural e ele a dá de acordo com as suas 
posses, com a sua capacidade física e mental. 

De acordo com o que está preceituado pela Organi
zação Mundial de Saúde o problema do homem, o que 
manipula a grandeza das Nações, Isto, para nós, está um 
pouco esquecido. t a grande dívida social do Góverno, 
como se pode ver por alguns dados que eu citei, no setor 
de medicina, como este do pobre que, ao se hospitalizar, 
compromete, nada mais, nada menos, do que três meses 
do seu vencimento, enquanto aqueles que recebem a par
tir de 5 salários mínimos só comprometem tO%. 

É muito pesada essa dívida social que o Governo terá 
que resgatar, 

Agradeço a V, Ex~ o aparte que, ao ser incorporado a 
este meu modesto pronunciamento darâ um novo colori
do áquilo que eu quis dizer. O que faltou em minhas pa
lavras foi complementado na hora exata por intermédio 
do excelente aparte dQ nobre colega. 

-Contit1uando, Sr. Presidente: 

Registre-se ainda, que os programas de reabilitação e 
habilitação profissional atingiram conjuntamente, pouco 
mais de lO% do total de deficientes. 

Com ísto, fica provada a deficiência mesmo no âmbito 
assistencial, 

Quanto à problemática questão educacional brasilei
ra, dela, hoje, não me ocuparei, fazendo-o noura oportu
nidade, mesmo porque esse assunto tem sido apresenta
do ao Senado com exuberância de dados pelo eminente 
Senador Capixaba João Calmon, a quem rendo minhas 
homenagens. 

Mas a divida social do governo, nesse setor, sabêmo-la 
ser de alentada magnitude, face a grave insufiCiência de 
verba para a educação, elo por onde se deve romper o ci
clo de miséria reinante-no País, 

Reportar-me-ei, apenas, a alguns dados característicos 
do lento progresso de erradicação do analfabetismo en
tre nós, bastando que se diga que a faixa que corripreen
de a população de t5 anos e mais de analfabetos ê a que, 
proporcionalmente, oferece ligeiro declínio, embora o 
seu número absoluto tenha aumentado em cerca 1.8 mi
lhão, entre 1978 e 1983. Nesse último ano, constatou-se 
que 17,9 milhões de brasileiros não sabiam ler e nem es
crever, o que é bastante preocupante para os que têm a 
responsabilidade do ensíno em nosso Brasil. 
~Buscando-se nos dados fornecidos em 1982 pela Pes-

quisa Nacional por Amostra de Domicílios- constata
mos que, mãis de 53 milhões de pessoas -o que repre
senta 54% da população com mais de 7 anos, tinham me
nos que 4 anos de instrução, o correspondente ao antigo 
4~" ano primário. 
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Se considerarmos- por exemplo -somente a região 
nordestina, esta cifra sobe para 73%. 

Um outro dado interessante: a população negra do 
País como um todo, atinge alto percentual- 68%. Com 
efeito, apenas 7% da população negra nordestina em 
1982, contava com 3 anos de instrução. O Nordeste, tal
vez, pelo baixo nível de instrução que ostenta, estã mes
mo fadado a demorar no rompimento do ciclo de misêria 
em que vive mergulhado. 

Agora _examinemos perfunctoriamente a distribuição 
dos alunos entre os diversos nfveis, e chegaremos a esta 
constatação."Dos 25 milhõ_es_de brasileiros que estuda
vam em 1982, 21,2 milhões- ou sejam- 8.5%, estavam 
no J<i> Grau; 2,6 milflões no 29 GraU C meilos de' 1,2 mi~ 
!hão eram universitários. Uma curiosidade: aÍente~se 
para a importância das instituições OfiCiaiS, de uma ma
neira global: mais de 80% dos S.lunos que enfrentam cur
sos regulares, estudam em escolas públicas; já-não acon
tecendo o mesmo em relação o-s cursós superiores, quan
do se invertem as proporções, sendo as faCuldades parti
culares responsáveis por 74% das vaias preenchidas. 

Não me. reportarei ã Merenda &cõlar, que oferece_um 
dos bons resultados da política educacional, preferindo 
eque.cionar o problema do enonne contingente de pes
soas ocupadas que freqUentam cursos regulares. A es
tatística demonstra que I em cada 5 estudantes, trabalha, 
perfazendo um total de quase 5 milhões de alunos traba
lhadores. Desses mais da metade, conforme os dados re
velados cumpre uma jorriada superior a 40 horas sema
nais, com evidentes conseqilências sobre a Ca-pacidade de 
aprendizagem e rendimento escolar, mas necessitam do 
ganha-pão, para fazer face aos estudos. 

Um tópico importante, retirado das estatísticas educa
cionais: "Dos 22 milhões de pessoas que em 1982 decla
raram' nunca ter freqUentado curso regular, mais de 7 mi~ 
lhões, portanto, aproximadamente um terço, alegaram a 
necessidade de trabalhar como impedimento fundamen
tal''! 

Encerro com esses dados o singelo discurso que venho 
de pronunciar nesta tarde. 

Era só, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Concedo a 
. palavra ao nobrec Senador Mário Maia, por cessão d() 

nobre Senador Jorge Kalume. 

O SR. MÂRIO MAIA (PMDB - AC. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) ---Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, nesta semana que passou, estive~ 
ram em Brasüia .oito representantes de miniagricultores 
da minha terra, principalmente aqueles c:iue estão aloCa
dos ou assentados nos chamados Projetas de Assenta
mento Dirigido do INCRA, em tornO da cidade do Rio 
Branco, mais precisamente no Projeto de Assentamento 
Dirigido Padre Peixoto. Esses pequeno-s agricuTi:OreS são 
constituídos de pessoas migradas, na sua grande maio~ 
ria, do sul d6 País, mormente das regiões onde houve, hã 
pouco tempo, uma grande concentração de trabalho_s n_a 
infra-eStrutura programâtica do GovernO Federal, no 
que diz. respeito a ltaipu, Tucuruí, e outros empreélldi
mentos. São pessoas não- qualificadas para a agricultu-
ra, patrícios nossos, com profissões -de ca:rpínteifo, fer
reiro, pedreiro, serYetJ.te. Pessoas que não estão acostu
madas ao amaino da terra, assim mesmo foram alocadas 
nesses Projetas de Assentamento com assistência míni
ma, ou melhor, sem nenhuma assistência dos poderes 
públicos a não ser aquela que favoreceu o seu desloca
mento de áreas onde trabalhavam, como Itaipu, para es~ 
sas regiões. A esses patrícios nossos foraffi -concedidos al
guns loteamentos, algumas parcelas de terras constitj..JÍ
das na sua maioria de glebas que encerram em média 60 __ 
hectares, algumas delas colocadas em lugares quase ina
cessiveis às pessoas humanas. Para ali iniciarem uma 
nova vida, explorando a terra através de uma agricultura 
incipiente. -----

Acontece, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que esses ci
dadãos, juntamente com outros moradores muitás deles 
acreanos, foram assentados nessas glebas e, quase que 
por iniciativa pr6pria, passaram a fazer o que era poSsí
vel para dominar o meio ambiente. Assim, muitos deles, 
côm instrumental até precário, munidos de machados, 
foices, terçados e enxadas, fizeram a clareira na _mata, 
uma espécie de mordida da civilizaç-ão na floresta ama
zôníca e, ali1 _começaram uma nova vida. 

Acontece que os recursos desses novos colonizadores 
são precários e eles foram obrigados a se soco_rrerem dos 
créditos oferecidos_ pelas casas bancárias, principalmente 
aquelas oficiais, isto- é, o Banco da Amazônia, o Banco 
do Estado do Acre e o Banco do Bra&il, nas sua_s_várias 
linhas de créditos, que oferecem a esses pequenos agri
cultores um financiamento mínimo para O início de suas 
atividades agrícolas. Entretanto, esses nossos patrfcios, 
que desconheciam compietamente a Região Amazônica 
se <Jlocaram de maneira a mais precária, muito deles, sem 
assistência médica, social, creditícia e mesmo sem assis
tência de espéCie -algUma; acreditando na boa fê do Go
verno; e colocaram as suas pequenas lavouras;-o·qulr-se 
chama na expressão de minha reunião: "botaram os seus 
roçados". 

Acontece que alguns deles, sem recurso algum, se so
correram, de alguns bancos da região, do Banco doBra
sil, comojâ disse, do BANACRE e do BASA para, -Com 
um financiamento muito pequeno, muito precário, com~ 
Pra r um instrumental mínimo e os meios de subsistência 
elementares para a sua sobrevivência. E assim se instala
ram naquela região, naqueles adentrados, em grande nú
mero, que passa do milhar. E aconteceu o que acontece 
em várias regiões deste nosso vasto Pais, que mais parece 
um Continente do que um país com características cli
mátie<ts bem defin_idas: em nosso Estado, o Estado do 
Acre, existem o que se chama regionalmente ~embora 
-contrariando a sistemática e a terminologia astronómica 
-na Região Tropical, na Região Amazónica, na Região 
Tórrida, principalmente a faixa que atinge-o nosso Esta
do, o Acre, praticamente duas estações, que os nativos, 
os que mor;;~m naquela região, chamam de verão e de in
verno, impropriamente. Chamamos de verão, impro
priamente em nosso Estado, a época da estiada, o que, 
paradoxalmente, corresponde ao inverno astronômko, 
porque não chove. Então, chamam de verão a época da 
estiada! a época que não çhove. E de inverno, inclusive 
tafnbém no verão, a época chuvosa, onde há as chuvas 
de \iúão, torrenciais e a _alagação dos rios e dos seus 
afluentes. --

Então,_esse fenômeno climático ê que comanda a vida 
dos agricultores no Estado do Acre e ria Amazônia de 
uma maneira geral. Durante o período da estiada, os 
agricultoies.se aproveitam dessa estiada, mais ou menos 
proloniiida, quC vai de ;;~briJ, maio até setembro, e mea
dos de outubro, para fazer as derrubadas, as queimadas 
e plantar as suas lavouras, as lavouras brancas, de co
lheita e produção em tempo pequeno, ~e três quatro me
ses, para colher quando começa a invernada, a época das 
chuvas. 

Aconteceu, Sr. Presidente, que no ano passado, em 
1983 e no anterior a este, 1982, os fenômenos climáticos 
do nosso Estado não ocorreram com a regularidade que 
sói acontecer. E, principalmente, no ano passado as chu
vas, que são escassas no período referido, no período da 

- estiada, se tornaram persistentes e se prolongaram pelos 
meses de maio, junho, julho _e entraram pelo mês de 
agosto. Jsso provocou um fenômeno interessante: é que 
chovendo todos os dias, as matas derrubadas para, na
quela área, se implantar a lavoura de suste_!ltação, a la~ 
Voura branca, não puderam ser ressequidas pelo calor do 
sol; então, ficaram sem condições de serem queimadas, e 
a grande m.iJ.ioria dos agricultores não pôde queimar o 
seu roçado e fica.rªm, portanto, no. ano_ de 1983, sem po
-der cultivar sua lavoura. 
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A grande maioria dos agricultores fez sua derrubada, 
fez sua lavour;;~ financiada pelos Bancos do Brasil, doEs~ 
cada do Acre e da Amazônia. Mas, como não tiverarii 
um meio, em virtude das intempérieS, de queirllar os seus 
roçados e plantar, aconteceu que eles empregaram infru
tifeniffiente os seus financiamentos na derrubada, uma 
vez que seu trabalho ficou in-tel-rompido na derrubada, 
não podendo chegar à queimada e ao plantio. Dessa for
ma, eles deixar_am de produzir, tornando-se inadimplen
tes, não puderam pagar suas dívidas referentes aos crédi
tos levantados nos referidos bancos. 

E não têm cOm o que pagar, Sr. Presidente e Srs. Sena
dores, a não ser que vendam as suas glebas para liquida
rem as suas dívidas nos bancos. Mas, perguntamos: ven
der as glebas a quem? Quem vai comprar aquelas parce
las'? Ninguém, não há quem compre. Então, os parcelei
ros, os pequenos agricultores, estão numa situação caóti
ca, numa verdadeira situação de calamidade porque eles 
não têm como pagar os bancos. Foram aos bancos e os 
baf!COS disseram que não era da sua competência fazer 
um perdão da dívida, perdoar as dívidas. O banco não 
tem esse meio legal de perdoar. 

Então, esses agricultores vieram a Brasília pedir a coo
peração da Bancada do Estado do Acre, diga-se de pas~ 
sagem, da Bancada do Estado do Acre em sua plenitude, 
independentemente das siglas partidárias, e todos os Srs. 
Senadores e Deputados Federais se interessaram pela re
solução desse problema. Assim, o nobre Senador Jorge 
Kalume, da Bancada do PDS no Estado do Acre, junta
mente com o nobre Deputado Nosser Almeida, provi~ 
denciou junto a vários Ministérios, com a facilidade que 
tem de ser membro do Partido do Governo, encontros de 
pequenos agricultores com esta comissão para apresen
tar, num documento que eles traziam, as suas reivindi
cações que consistiam em anistiar a dívida perante os 
bancos. Assim, nós percorremos juntos, a Bancada do 
PDS, e a Bancada do PMDB, os corredores de vârios 
Mini_stérios, estivemos com o Diretor do Banco Central, 
com o Presidente dO Banco do Brasil, com o Diretor da 
Carteira cfo Banco --Central referente a crêditos, ·com o 
Ministro Danilo Venturini da Segurança e também Mi
nistro Especial para Assuntos Fundiários, estivemos 
com o Ministro Leitão de Abreu, estivemos com o Mi
nistro Mário David Andreazza, estivemos com o 
Secretárío-Geáf-do Ministério da Fazenda, Sr. Flávio 
Pécora, e a todos eles foi entregue um relatório cricuns~ 
tanciado, descrevendo a .situação caótica em que se en
contra o agricultor acreano, também solicitando dessas 
autoridades um empenho, junto ao Banco Central e jun
to ao Conselho Monetário Nacional, para que achassem 
uma fórmula para perdoar essa dívida que foi contraída 
de 1981 a 1984. 

Sr. Presidente, os agricultores do Acre não querem 
permailcer num estado de esmoler, de pedinte da União. 

O Sr. Jorge Kalume ~-v. Ex• me permite um aparte? 

O SR. MÁRIO MAIA- Já concederei o aparte a V. 
Ex~. nobre Senador Jorge Kalume. 

Os agricultores querem apenas que se resolva esse 
problema que os colocou numa situação difícil de ina
dimplência, deCorrente das intempéries da natureza, ã re
velia da vontade de cada um. Esses agricultores represen
tam cerca de 5 a 6 mil pessoas. Veja que não é atitude de 
um, ou de meia dúzia, ou de dez agricultores que preten
dem ser beneficiados eventualmente, por uma falta de 
sua capacidade de trabalhar, são quase todos os agricul
tores de vários projetas de assentamento do Estado do 
Acre, cujos números estatísticos apresentarei à Casa 
após conceder, com muito prazer, o aparte ao nobre Se~ 
nador Jorge Kalume. 

O Sr. Jorge Kalume- Nobre Senador, efetivamente 
V. Ex' tem razão de ocupar a tribuna e fazer o apelo em 
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prol desses migrantes que foram ao Acre .ajudar o seu de
senvolvimento. A situação ê tão grave que tainbém já 
ocupei esta tribuna, na semana passada. E as bl:!ncadas 
tanto do meu Partido, PDS, quanto o de V~~-Ex~. o 
PMDB, sentindo essa gravidade, repito, uniram-se e lu
taram- e continuamos lutando- em favor desses agri
cultores, que hoje estão ínadimplentes, por força de cir
cunstâncias e por questões climâticas. E que, efetivamen
te, por falta de estrutura e por questões climâticas eles ti
veram pn::jufzos. Nada mais justo do que o Governo per
doar os valores desses débitos, que representam um áto
mo diante de débitos de outros tomadores de dinheiro 
deste País. V. Ex• tem razão em conclamar o Governo no 
sentido de dispensar, de arranjar uma fórmula, de per
doar ou anistiar, qualquer que seja o vocábulo, contanto 
que eles fiquem livres desse débito. Quero cumprimefltá
lo por esta defesa que estâ fazendo da tribuna, cujas pa
lavras são por mim endossadas, como por toda a Banca
da do PDS acreano. 

O SR. MÁRIO MAIA- Nobre Senador Jorge Kalu
me, nós não podíamos esperar de V. Ex' outra atitude se
não esta, porque não só _nesta oportunidade, como em 
outras, quando os problemas maiores do Acre estão em 
pauta, V. Ex', como eu, assim como seus companheiros 
de Bancada na Câmara _Federal e nossos correligio
nários, sempre cOloca à parte qualquer divergência parti
dária e se une em torno dos grandes problemas do Acre. 
Assim como, recentemente, V. Ex' e outros companhei
ros de seu Partido e nossos ilustres _adversários, porêm 
amigos, fizeram-no quando do problema da liberação de 
créditos para custeio e financiamento da borracha. V. 

Ex' roTi.im dos baluartes, assim como outros companhei
ros nossos- da Bancada do PDS, do Estado do Acre, que 
também contribuíram grandemente com a sua interfe
rência junto aos órgãOs competentes para que fossem li
berados, senão toda aquela quantia que necessitamos 
para o financiamento do custeio da Borracha e comer
cialização, senão em parte. Estivemos juntos, na semana 
passada, V. Ex.' e eu, juntamente com outros Deputados 
do PMDB e do PDS, no Ministério da Indústria e do 
ComérCiO para prestigiar, assistir, a assiriatui'a de um 
convênio liberando alguns pouquíssimos milhões, num 
total de 9 bilhões, para o custeio e financiamento da bor-

-racha, para todos os Estados da Amazônia: Pará, Ama
zonas, Acre, Rondônia. Quando apenas para o nosso Es
tado, como V. Ex~ sabe, esses 9 bilhões ainda não eram 
sufideriteS, sequer para o custeio, financiamento e co
mercialização da borracha, do Estado do Acre. 

q Sr. Jorge Kalume- Só para ajudar o raciocínio de 
V.- Ex~. esses -9 bilhões representam apenas, vamos dizer, 
30% das necessidades primárias para o financiamento, 
custeio e comercialização _da borracha, que precisaría
mos em dezembro, ao preço da borracha, àquela época, 
de 33_ bilhões e meio. E _foi conseguido, agora, apenas, 9 
bilhões e pouco, como V. Ex_~ acabou de mencionar. 

O SR. ~ÁRIO MAIA- Veja V. Ex', isso não repre
senta sequer um terço, mas quase um, quarto das nossas 
necessidades, que foram atendidas. E ao nosso Estado, 
nobre Senador Jorge Kalume, como v_. Ex• foi testemu
nlla, tocou apenas a importância de 2 bilhões e SOO mi
lhões para custeio da comercialização da borracha, 

quando a nossa necessidade, como V. Ex~ sabe, seria de 
12 bilhões de cruzeiros. Não é? 

O -Sr. Jorge Kalume - Exatamente. 

O SR. MÁRIO MAIA - Pois bem, Sr. Presidente, 
como V. Ex• está a verificar e os nossos pares, também, 
dos vários Partidos desta Casa, nós, do Acre, quando deM 
fendemos os interesses de nosso Estado, as siglas parti
dárias desaparecem. E aqui estamos propugnando para 
que as autoridades federais atentem para o apelo que foi 
deixado através de um documento circunstanciado, pe
dindo uma anistia para esse débito, que foi feito pelos 
vãrícis mlniagrlcilltores, qüe vieram trazidos também 
pelo seu ól-gão de classe representativa: a Federação dos 
Agricultores do Estado do Acre, e outras classes mais, 
tarilbém, que representam o pequeno agricultor no Esta~ 
do do Acre_ Em apoiamento a esta solicftação; vamos 
elaborar um documento que será assinado por toda a 
Bancada Federal do Estado do Acre, pelos Senadores do 
PMDB e do PDS, pelos Deputados do_PDS_e do PMDB, 
no Congresso Nacional, como uma moção de apoio às 
reivindicações apresentadas pelos miniagricultores ina
dimplentes do Estado do Acre. Nós pedimos a anistia to
tal dos débitos contraídos, até junho de 1984, pelos mi
niagricultores do Acre, através dos financíiiriientos. n,1~ 
rais para custeio de lavoura e de investimentos. E aqui, 
apresentamos alguns dados que gostaríamos de deixar 
registrados para a curiosidade da apreciação de nossos 
pares e da Casa. 

Os créditos concedidos, de 1981 até 1984, forã.m os se
quintes. nobre Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Créditos concedidos de 1981 até 1984: 
Banco do Brasll: 

Ano N"' operações 

1981/82 4,317 
1982/83 6.524 
1983/84 

Total 10.841 

Banco do Estado do Acre: 

Ano N'i' operações 

1981/82 986 
1982/83 1.486 
1983/84 1.057 

Total 3.529 

Banco da Amazônia: 

Ano N"' operações 

1981 199 

Totais de operações e volume de dinheiro: 

Buco 

Banco do 
BANACRE 
BASA 

Total 

N'i' operações 

Brasil 10.841 
3.529 

199 

14.569 

valor 
(aprox.) 

500.000.000 
700.000.000 

1.200.000.000 

Valor 

78.971.000 
248.395.800 
612.397.600 

939.764.400 

Valor 

36.747.000 

lndice de inadimplêncla 
(aprox.) 

80% 
90% 

lndice de inadimplência 

75% 
80% 

80% (estimativa) 

lndice de inadimplêncla 

90% 

Valor Total 

1.200.000.000,00 
939.764.400,00 
36.747.000,00 

Cr$ 2.176.511.400,00 

Obs.: O valor total referente a ina.dimplência, calculado com base nos índices apresentados corres~ 
ponde aproximadamente a Cr$ 1.810.900.000,00, sem considerar juros- e correção monetária. 



Junho de 1984 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, estamos fazendo wn 
apelo a todas autoridades, aos oito ou nove MinistériOs· 
percorridos, principalmente ao Senhor Presidente daRe
pública, para que encontrem uma solução, que consigam 
uma verba especial, porque estamos num verdadeiro esw 
tado de calamidade creditícia, à revelia da vontade de 
nossos pequenos agricultores, vítimas de um elenco 
enorme de circunstâncias que, dado o adiantado-da ho
ra, cito apenas a principal, que foram as chuvas em ex
cesso, durante o verão, que iriipedirain- a queima dos 
roçados derrubados. 

Assim, encerro a minha fala que não é um discurso, 
mas um apelo em nome de todos os agricultores do Acre, 
para que o Senhor Presidente da República e as autori
dades financeiras deste País, sensibilizados dêem uma so
lução efetiva a este pro_blema, concedendo a anistia soli
citada pelos miniagricultores qÚe são verdadeiras senti~ 
nelas avançadas da Pátria, assegurando as fronteiras 
Oeste de nosso Brasil. 

Muito agradecido, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O -Sii. 
MÁRIO MAIA EM SEU DISCURSO: 

FETACRE 
FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES 

NA AGRICULTURA DO ESTADO DO ACRE 
Documento 

Referente ao problema da -inadimplência dos minipro
dutores do Estado do Acre. 

Rio Branco -Acre, em junho de 1984. 
Título: Documento referente ao probleinci -da inadim
plência dos míniprodutores do Estado do Acre. 
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PARTE I 
DOCUMENTO SINTESE 

Ano 

1981/82 
1982/83 
1983/83 

Total 

2..2. Banco do Acre: 

Ano 

1981/82 
1982/83 
1983/84 

Total 

1. Reivindicação: 

Anistiá total dos débitos contraidos atéji.Inho de 1984 
pelos miniprodutores do Acre através de financiamentos 
rurais para custeio de lavouras e investimentos. 

2. Créditos c:oncedidos de 1981 até 1984: 

.2.1. Banco do Brasil: 

No operações Valor(aprox.) [ndice de inadim.. 
plência (aprox.) 

4.317 500.000,000 80% 
6.524 700.000.000 90% 

10.841 1.200.000.000-

N' operações Valor Indico de 
inadi~plência 

-· 
986 78.971.000 75% 

1.486 248.395.800 80% 
1.057 612.397.600 80% estimativa 

3.529 939.764.400 

Terça-feira 26 2225 

2.3. Banco da Amazônia: 

Ano N9 operações 

1981 199 

Valor 

36)47.000 

fndfcede 
lnadiplência 

!10% 

2A. Totais de operações e volume de dinheiro: 

Banco N• Valor Total 
operações 

Banco do Brasil 10.841 1.200.000.000,00 
BANACRE 3.529 939.764.400,00 
BASA 199 36.747_000,00 

Total 14.569 2.176.511.400,00 

Obs.: O valor total referente a inadimplência, calcula
do com base nos índices apresentados correspon
de aproximadamente a Cr$ 1.810.900.000,00, 
sem considerar juros e correção monetária. 

3. Cá usas da Inadimplência: 
3.1. Causas Diretas: 

-ChuVa em excesso durante o verão, o que impediu a 
queima das derrubadas. 
-- Intrafegabilidade das Estradas principais e vicina-iS 

durante a época chuvosa. 
-Epidemias de malária e hePatite, de dimensões cala

mitosas, coincidindo sua maior intensidade com a época 
da colheita, de um lado a falta de assistência de sallde, de 
outro lado. 

-Custo muito alto para transporte da produção. 
-Falta de Armazéns no interior para estocar e con-

servar a produção 
- Falta de estrutura eficiente para escoamento c co~ 

mercialização. 
-Problemas de cultivo, como pragas e doenças de 

difíceis combates uso de sementes selecionadas não 
adaptadas às condições regionais. 

3.2. Causas Indiretas: 
- Política de crédito agrícola não ajustada à realidade 

do meio rural acreano, no que diz respeito de tipo de fi
nanciamento, juros prazos, valores básicos de custeio 
(VBC's), época de liberação das parcelas, PROAGRO, 
processo burocrático, fiscalização, etc. 

-Orientação técnica deficiente, que não consegue al
cançar a maioria dos produtores-de maneira eficiente. 

-Falhas na política global para o setor agrfcola no 
Estado. 

4. Justificativas para a Anistia: 
- Objetivamente, as condições sódo-econômicas da 

quase totalidade dos mínimos produtores impossibilitam 
a restituição de seus débitos, a não ser a um preço social 
muito alto, pois seriam obrigados a vender suas proprie
d_ades e a se.deslocar para as periferias da cidade, o quC:: 
teria sérias e imprevisíveis conseQUências para a eêono
mia do Estado, a situação de abastecimento das popu
lações urbanas e afetaria o quadro, jâ bastante grave, do 
desemprego. 

-A situação de inadimplência impede a realização do 
.. Plano de Operação Conjunta", ídealizado pelo MEAF, 
que certamente abrirá novas perspectivas para as popu
lações rurais. além de proporcionar fortes impulsos para 
o seta r agrícola. Prejudicado estará, do mesmo modo, o 
Pti~J, uma vez, que a permanência dos mini-produtores 
em suas propriedade está em questão. 

..,....,Em risco estão também os PADs, posto que a 
maioria dos devedores são parceleiros assentados pelo 
INCRA. 
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1. Introdução: 

PARTE II 
Relatório Geral 

Os Sindicatos dos Trabalhadores Ru,r_ais do Estado do 
Acre, coordenados pela Federação dos Trabalhadores 
na Agricultura do Estado do Acre-FETA..CRE, soli
dários aos problemas detectados junto aos seus ass_oci<;l
dos, sensibilizir3:tiHe sobre a necessidade de reivindica
rem às autoridades competentes, alternativas adequadas 
à regularização da situação diagnosticadas, notadamente 
as relacionadas a compromissos bancários. 

A pretensão-inicial objetiva a: solução imediata dos dé
bitos de aproximadamente cinco mil mini-produtores 
que contraíram financiatnentõs agrícolas para investi
mentos em pequenas áreas, em média 5 ha, e que por 
motivos adversos· às suas atividades ficaram impossibili~ 
lados de cumprirem suas obrigações nos prazos estabele
cidos em contratos. Em buscas de solução para o proble
ma apresentado, ficou caracterizado que, tendo em vista 
a situação atual desses mutuários, é inteiramente im~ 
possível os pagamentos dessas dívidas financeitãs em 
funções de fatores analizados posteriormente, que justifi
quem o pleito de uma anistia total dos débitos juilto-a:OS 
Bancos Credores, objetivando desta forma, assegurar a 
permanência dessas pessoas nas áreas exploradas, 
evitando~se, em conseqUência a geração de um grave 
problema social em todo o Estado do Acre. 

2. Caracterização do Estado: 
O Estado do Acre, ocupa aproximadamente 1,80% do 

território nacional (152.589 km2), está situado na parte 
sudoeste da Amazônia, cobrindo mais ou menos dez mi~ 
lhões de ha. de florestas tropicais. Seu clima predomi~ 
nante é quente e úmido, fazendo parte da conjuntura cli~ 
mática da Região Amazônica. Sua temperatura média é 
de 26 graUs com pequenas variações e precipitações plu
viométricas anuais atingindo mais de 2.000 milímetros. 

O Acre possui duas estações Climáticas bem definidas 
- Inverno e Verão, verificando-se no verão uma estia
gem que vai em média de maio a setembro e no Inverno 
fortes chuvas que vão de outubro a abril. 

O Setor primáriO constitui-Se; <iinda, no grande res
ponsável pela geração da renda interna do Acre, assu
mindo papel relevante os sub-setores da lavoura, pro
dução animal e extrativismo vegetal. 

Apesar da importância desse último sub-setor, tanto 
em termos de geração de rendas, como do próprio pro
cesso de ocupa-ção territorial, evidencia-se seu declínio 
nos últimos anos. 

Globalmente considerando, o Acre mostra uma eco
nomia deficitária, uma densidade demográfica baix.fssi
ma, (2 habjkm 2) com quase 50% da população concen
trada na zona urbana. Uma participação insignificante 
na renda nacional (cerca de 2%) e baixa renda per cápita, 
equivalente a metade da mêdia nacional. 

Isto ocorre porque, apesar do Acre constituir-se numa 
das fontes de expansão da fronteira económica dO -País, 
agropecuâria, -einbora esteja ocupando suas terras na 
realidade serve no desenvolvimento de latifundios liga~ 
dos a grandes grupos económicos do Sudoeste e Sul do 
Brasil. Desta forma, êjustificável a a_usência de correntes 
migratórias para o ACre, a exemplo do que ocorreu em 
Rondônia. Ao contrário, o Acre tomou-se, pelã.s cir
cunstâncias, uma área de repressão ·de população rural, 
com a inchação de suas cidades, principalmente de Rio 
Branco. 

3. A Agricultura na Economia Acreana: 
No Estado do Acre, o extrativismo tem sido, historica

mente, o setor de maior destaque._ Nas últimas décadas, 
normalmente a partir de 1962;quando da transformação 
do Território em- Estado. A Agropecuãria tem asSumido 
um papel realmente significativo na economia aCrCàna. -. 

As prioridades com menos de 200 !la. São respoilsã
veis por cerca de 75,3% do emprego total do Estado e 
61% do valor total da produção interna, gerando a totati-

DJÃRlO_DO CONGRESSO NACIONAL (Seçãoll) 

dade das exportações acreanas, considerando que o Se
to r Industrial se dedica exclusivamente a suprir parte da 
demanda interna de manufaturados. Ainda que persis
tam vários entraves devido á fatores de natureza estn,ltu
ral, ec:.onômica e tecnológica, a agricultura local destaca
se significativamente no contexto dos demais setores. A 
medida que sejam superados os impedimentos existentes, 
o setor agrícola terá condições de prestar uma contri
buição mais efetiva, nãO só em terrllos de maior interiori~ 
zaçào do desenvolvimento estadual, como tambêm cons
truir de forma destacada para a alcance dos objetivos da 
poHUca nacional para a agricultura~ 

No que diz respeito à participação das diversas explo
rações no valor bruto da produção agropecuária, 
destaca~se a borracha natural, madeiras e lenhas, casta~ 
nh~ do brasil, arroz, milho, feijão, café, carnes e frutas 
regionais, dentre outras. 

Os problemas por que passam os produtores das prin~ 
cipais explorações agrícolas devem ser objetos de perma~ 
nente preocupação do Governo tanto no âmbito da esfe~ 
ra Estadual como na Federal. 

4. Quadro atual da agricultura no Estado: 
A agricultura acreana atualmente estâ distanciando-se 

paulatinamente dos centros de fomentos e _comerciaJi~ 
zação da produção. Afirmação essa, fundamentada na 
desagregação observada nesse setor, tendo em vista as 
~quisições de grandes áreas rurais por grupos potencial~ 
nlente econômicos, que constantemente tem expulsados 
os mii"li e pequenos produtores agrícolas para localidades 
inviáveis à estrutura disponível na região. 

A problemática caracterizada tem encontrado respos~ 
tas com os (Projetas de Assentamentos Dirigidos) desen~ 
volvidos por entidades das esferas Estadual e Federal, 
que tem constituído em saídas para os impasses políticos 
e sociais geradas em outros pontos do País, e concomi~ 
tantemente vem atendendo de forma desbaratada o se
ringueiro, obrigado a transformar-se em colono em 
função da inviabilidade da exploração do extrativismo
das áreas concedidas. 

A migração dirigida não tem avaliado_ as condições 
mínimas para os assentamentos populacionais, aja vista 
que as áreas dimencionadas são disprovidas de infra
estrutura viária, de saúde e educação, e a maioria dos 
parceleiros tem a realização de suas produções inviabili~ 
zadas permanecendo isoladas principalmente no período 
invernoso. 

5. Reivindicações Pretendidas: 
5.1. Considerações Gerais 

A partir-de 1981, observa~se o crescimento acelerado 
dos projetas de assentamentos provocados pela mi~ 

gração interna e externa de famírias que estavam causan~ 
do tensões sociais em outras regiões do País, bem como o 
contigente de trabalhadores rurais do extrativismo local, 
partindo para a exploração agrícola ofertada nas diver~ 
sas localidades acreanas. 

Essa disposição fluiu a partir das vantagens apresenta~ 
das para a exploração da atividade evidenciada e da ne
cessidade desses migrantes em desenvolver suas poten~ 
cialidades produtivas, objetivando o melhoramento de 
seus próprios padrões sociais, além da contribuição que 
seriam capazes de oferecerem para o fortalecimento eco~ 
nômico do Estado. 

No período de 1981/83, somente para os Projetas de 
Assentamentos Dirigidos, administrados pelo INCRA, a 
migração total passou de 1.423 para 7.603 famílias. V a~ 
lendo destacar que o deslocamento migratório de outros 
pontos do País apresenta um contigente de 162 famílias 
em 1981, alcançando a 556 no exercíci-o d~ 1983. 

Em se tratando de acelerar o desenvolvimento notada~ 
mente dos empreendimentos institucionais e consideran
do que um dos principais incentivos para estimular a 
produção demandada é o Crédito Bancário, e tendo em-
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vista que os Bancos OficiaiS são obrigados a apoiarem os 
investimentos rurills, foi concedido empréstimo a todos 
os parceleiros e demais mini produtores que postularam 
apoio finai1ceiro necessário ao desenvolvimento de suas 
ativTdades produtivas. 

5.2. Operaçõe~ de Crédito Rural: 
Para que se tenha idéia do volume de recursos aloca

do_s__e o nívelde inadimpléncia gerado, convém ressaltar 
a situação a seguir junto aos três principais agentes fi
nanceiros locais. 

5.2.1. Banco do Brasil: 
No exercício de 1981 foram realizados: 
- 2.368 operações para custeio de lavoura de arroz e 

milho, em áreas médias de 5 h a. financiado, 
- 568 operações para custeio de mandioca, em ãrea 

média de tO ha. financiado, 
- 597 operações para aquisição de moto-serra, 
- !56 operações para implantação de cafezais, 
- 628 operações para aplicações diversas (aquisição 

de pequenas mâqtiinas agrícolas, trilhadeiras, fornoS e: 
motores para fabricação de farinha, construções de resi~ 
dências rurais, aquisição de animais). 

O valor dessa assistência montou aproximadamente 
em 500 milhões, e foram beõeficiadoS-cerca de 2.000 rurí
colas, dos quais apenas 20% liquidaram suas responsabi~ 
Jid.ades. 

No "e>rercieio de 1982 foram realizados: 
- 2.537 financiamentos para desmatamento, 
- 2.057 operações para custeio de arroz e milho, em 

âreas média.s __ de 5 ha. financiados, 
- 576 operações para aquisição de moto-serras, 
--1.354 operações para custeio de feijão, em áreas 

médias de 3 ba. financiados. 
O valor dessa assistência beneficiou aproximadamente 

3.000 rurícolas com crêdito da ordem de 700 milhões. 
Somente cerca de 10% dos financiados liquidaram suas 
res-j:iOT'lSabilidades. Referente ao exercício_ de 1983 não 
foram fornecidos os dados. 

- 5.2.2. Bam:o do Estado do Acre - BANACRE: 

No exercício de 1981 foram realizados: 
- 3L7_operações para custeio de arroz., milho e man

dioca no valor total de Cr$ 26.132.000,00, 
- 658 operações para custeio de feijão no valor de 

Cr$ 46.757 .000,00, o índice de inadimplência ocorreu em 
75%. 

Em 1982 foram realizados: 
-646 operações, correspondentes a t 13 milhões para 

atendimento das necessidades de exploração das culturas 
de arrozjmilho. 

- 4 operações, totalizando, 1,6 milhões destinados ao 
cultivo exclusivo do milho. 

-- I operação para exploração exclusiva de arroz, no 
valor de 612 mil 

- 835 operações, para o cultivo de mandioca, no va
lor de 133 milhões. 

Aproximadamente 80% dos beneficiados se tornaram 
inadimplentes. 

Em 1983: 
-919 operações para custeio de arroz e milho, nova

lor de 593 milhões 
-138 operações para custeio de mandioca, no valor 

de 19 milhões. 
-Conforme a previsão do próprio Banco, essas con

tratações estão sujeitas à um nível inadimplência corres
pondente a 80% do valor liberado. 

5.2.3.. Banco da Amazônia - BASA 
O BASA realizou apenas no exercício de 1981 ope~ 

rações com pequenos produtores atendendo 199 mu
tuários, com o valor total de CrS 36,7 milhões a taxa de 
inadimplência ficou em 90%. 
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5.3. Causas da Inadimplência: 
No momento a tua! desnecessári_CJSe faz enfatizar todU.S 

as causas que influenciaram para os déficits dos investi~ 
mentes realizados pela maioria dos financiados, tendo 
em vista acreditar-se que as autoridades de todas as ínsti· 
tuições responsáveis pela política agrícola do País são 
profundas conhecedoras dos potenciais disponíveis em 
cada região e suas limitações em função dos difÚentes 
níveis de desenvolvimento. Entr~ta_nto_ é importante que 
sejam encaminhadas as principais causas geradoras da 
situação evidenciada: 

- Notadamente do exerdcio de 1982, além das difi
culdades.cara.cterísticas da região, ocorreram fenômenos 
climáticos (antecipação do período invernoso), que im
pediram a queima nas áreas preparadas para o cultivo 
agrícola (ver memorial da EMATER no anexo ... ). 

-A intrafegabilidade das .estradas principais e vici
nais, durante o período de inverno, coincidindo com a é
roca de colheita e comercialização, torna-se o principal 
ponto de estrangulamento d~ realização da produção 
agrícola. Vale ressaltar que nessa época, o preço dos fre
tes inviabiliza a comercialização por parte dos agriculto
res diretamente nos centros consumidores. -

As doenças tropicais, princípalmcrite a malária e a he
patite, tem reduzido acentuadamente a produtividade do 
trabalho nas áreas produtivas, ocorrendo inclusivc_~igfil= 
ficativos casos de morte, dadO a falta da _assistência 
médico-hopitalar, bem como das precárias condições de 
saneamento. 

Considira-se ainda fazendo parte deste item aquelas 
causas apontadas no Memorial da EMATER, anexo ... 

5.4 Justificativas para a Anistia. 
-A inadequada política de cfédito agrícola, no que 

concerne no valor do V.B.C., a inoportunidade das libe
rações dos_recursos, dentro outros fatores, aliadas a in
suficiente distribuição de insumos básicos pelos órgãos 
de Fomento do Esw.do e a deficiente ass!Stêncí<i TéCnica e 
extensão rural prestadas aos agricultores, bem como a 
deficiência dOs serviços básicos, compoeJ!l junto com as 
causas acima citadas o quadro atual de dificuldades par 
que passa os agricultores da Estado. 

-A fnadimplênciado pequeno produtor inviabilizar 
o programa de açãa conjunta, para ·a-poio dos Pr~jetos 
de Colonização, sobretudO no que se refere- ao crédito 
rurul que prevê a alocação de recursos para _ç_ustçjo in
vestimento, conforme protocolo de intenções assinados 
pela SEPLAN, MEAF, MA, MF, e MI. 

A persistir o atual quadro milhares de_ produtores não 
poderão contrair novos empréstimos, descaracteri:lãndO--- -
os objetivos do programa. 

- D<l mesma forma, a inadimplência dos peq~enos 
produtores afetará significativamente a a.ção do PDRI 
no Estado, principalmente a partir do próximo ano, 
quando será implantado o programa plurianual que de
verá envolver todo o Estado. Este projeto, que visa 
sobretudo o apoio de desenvolvimento da unidade pro
dutiva de modo integral e, como conseqüência a fixação 
do homem à terra, o que deixará de ser viáYel, devido a 
falta de acesso ao crédito, meio indispensável ao sucesso 
de suas atiYidades agrícolas. 

-Como a maioria dos empréstimos foram concedi
dos a parceleiros dos PAOs, se não for encontrada uma 
solução para os seus débitos c-orrcse o risco de se inviabi
liz:ar estes projetas, porquanto os trabalhadores acossa
dos pelas instituições creditíciaS: forçosamente venderão 
suas terras para se dedicarem a: outras atividades. 

Ern função da situação demonstrada e tendo e_m vista 
a incapacidade de pagamento imposto aos finanç_ia_cfos -~ 
justificável a reivindicação de anistia total desses _débitos 
juntos aos bancos do Brasil, Banacre c BASA. 
6.SUGEST0ES: 

O caratér desse documento é de solução imediata da 
situação detectada dos miniprodutores rurais do estado 

do Acre. Razão por que, é considerado oportuno apre
sentar sugestões capazes de direcionar os beneficias aqui 
propostos Uquc!cs produtores que realmente estão so
frendo com o problema caracterizado. 

O propósito em que é reivindicado a anistia das dívi
das junto aos Bancos do Brasil, BANACRE e BASA, re
g~~ _uma decisão coerente com o objetivo do pleito, no 
sentido de que os proYç:itos advindes venham contem
plar os agricultores comprovadamente prejudicados e 
que sejam classificados, em conformidade com as nor
mas vigentes como mini-produtores. Portanto, convêm 
apresentar como principais sugestões, dentre outras, utí
lizução critérios coerentes aos entendimento da propo
sição, visando beneficiar tão-somente os mini produtores 
prejudicudos e adequar a política de crédito agrícola às 
curacterísticas du região, atravês-d:;;- u~~ i~tegração com 
os órgãos- responsáveis pelo_ Fomento Agrícola no Esta~ 
do e entidades representativas dos miniprodutores ru
rais. 
7 .Conclusão: 

Uma decisão favorável e coerente das autoridades 
competentes, com relação ao pleito hora apresentado, 
não implicará na eração de precedentes corrompidos 

- paw reiVindicação semelhantes à presente, considerll:ndo 
que sua _viabiliç[ade determinará providências imediatas 
relacionadas a estu_dos fundamentados, necessários a um 
redirecionumento positivo do setor agrícola acreano, a 
partir de diagnóstico aprofundados dos déficitS detecta~ 
dos. 
8. Anexos: 
8.1. Memorial da EMATER 
8.2. MOÇ,\0 DE APOIO DO PDS 
8.3. Moção de Apoio do PMDB 
8.4. Moção de Apoio do PT 
8.5. -1\fe-mOrial do ex-Governador do Estado do Acre 
Joaquim Falcão Macedo. 

Federação dos Trabalhadores na ~gricultura do Esta
do- do Acre - José Saraiva de Freita, Presidente. 

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Rio Branco
Pedro Castilho, Presidente~ 

ESTADO DO ACRE 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

Moção de Apoio 

Prezado Senhor: 
Nós, Deputados Estaduais do Partido Democrático 

Social - PDS, no Acre, através desta vimes so\idtar a 
V. Ex~ que seja atendido o pleito dos miniprodutoresru~ 
rais no nosso Estado, impossibilitados de cumprirem 
com suas obrigações financeiras junto aos bancos fede
rais e estaduais, instalados_ no Acre pelas razões expostas 
no documento: "problema da inadimplência dos mini~ 
produtOres do Estado do Acre, de autoria dos Sindicatos 
dos Trabalhadores Rurais, com o que concordamos ple
namente, por não yermos outras saída satisfatória-para o 
problema. 

Vale ressaltar que o não atendimento ao pedido con
tribuirá decisivamente para agravamento da situação 
hora existente, com conseqUências económicas ç sociais 
imprevisívcís, face o·momento crítico -que atravessa mi
lhares de produtores rurais no Estado. 

Na certez;:t de que será encontrada a soluc;ão adequada 
para o caso, antecipadamente agradecemos. - Adauto 
Frota- Edgard Fontes- Hermelindo Brasileiro- Is
nard Leite - Kleber Campos - Luiz Pereira - Maria 
das-Vitórias- Railda Pereira- Romildo Magalhães
Narciso Mendes. 

Moção 

A -EXecutiva do Partido do Movimento Democrático 
Brasileiro -- (PMDB) e os Deputados com assento na 
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Assembléia Legislativa do Estado, através de sua Lide
rança, que esta sub.screve, vêm hipotecar sua inteira soli
dariedade ao movimento coordenado pela Federação 
dos Tmbalhadores na Agricultura do Estado do Acre
FETACRE, conforme memorial que precede esta e cuja 
pretensão pr.ecípua objetiva solução imediata dos débi
tos que contrafram os minisprodutores, impossibilitados 
de sanarem seus compromissos oriundos de· financia
mentos efetuados em 81, 82 e 83, na rede bancária do Es
tado. As causas que os tornaram inadeplentes, estão cla
ramente demonstradas pela cuidadosa análise constante 
no citado memorial, e que justifica plenamente o pleito 
da anistia total dos débitos citados a que visam alcançar. 
Com a medida solicitada '.!isa-se, ainda, fixar a perma
nência dessas pessoas nas áreas que exploram, evitando· 
se conseqUentemente, o agravamento do problema social 
existente, determinando o inchamento das periferias das 
cidades-sedes dos municípios, notadamer1te na Capital, 
fruto dos continuados desmatamentos para implantação 
dos inúmeros projetas de agropecuárla. 

Rio Branco, 8 de junho de 1984.- Deputado Francis
co Tha.umaturgo, Presidente do PMDB cm exercício, 
Líder da Bancada. Estadual. 

Moçilo de Apoio 

O Partido dos Tn.l.balhadores - PT, atraYés de suas 
Lideranças, no Acre, vem de público prestar aos mini
produtores rurais do Estado seu total e irrestríto apoio 
quanto à anistia dos débitos bancários que está sendo so
licitada ao Banco Central pela Federação dos Trabalha
dores na Agricultura, no documento que leva o titulo de 
"Problema da Jnadimplência dos Miníprodutores doEs
tado do Acre". 

Entende o Partido dos Trabalhadores da impossibili
dade de miniprodutores rurais saldarem suas dívidas 
bandrias, em face da interrupção das estradas, por anos 
SeguidoS, ocasionando a perda de safras. Também enten
de que a falta de _subsídios para os juros bancários, para 
o mini-produtor, numa região de dificeis escoamento e 
comercialização, é responsável pela atual inadimplência. 

As lideranças locais do Partido dos Trabalhadores es
peram que as autoridades Federais se sensibilizem e 
al:eOdam à justa reivindicação dos miniprodl,!tores rurais _ 
do Estado do Acre. 

Rio Branco, 9 de junho de l 984.- Ivan Melo, Deput
do Estadual - Francisco Alves Mendes Filho, 19-

Suplente de Deputado Estadual - José de Melo, 2Q
Suplente de Deputado Estadual. 

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE 
GABINETE DO GOVERNADOR 

E.M-/GA/N' 07 
Á 
Sua Excelência o Senhor 
General-de-Exercito João Baptista de Figueiredo 
MD.-PrCSidente_ dà República 
Brasília ---DF 

Rio Branco, Acre em 4-11-1982 
Senhor Presidente: 
Através de Memorial da Empresa de Assistência Téc

nica e Extensão Rural dO Estado do Acre, acabo de to
mar oficialmente ciência da difícil situação sócio~ 
econômica em que se encontram os mini e pequenos pro
dutores rurais de nosso Estado, que por uma série de cir
cunstâncias adversas se vêem impossibilitados de lauda
rem seus compromissos com os agentes financeiros lo
cais. 

Os míni e pequenos produtores foram atendidos pelo 
Crédito Rural Simplificado para custeio de arroz, milho 
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e feijão, estando essa grande maioria, cerca de 90%, na 
condição de inadimplente, junto às organizaçõês finanR 
ceiras. 

E.M./GA/N• 07 
Rio Branco, Acre em 4-ll-1982 

Entre as causas que geraram essa-situaÇão"_- podem ser 
apontadas as seguintes: 

"' falta de crédito de seleção dos produtores; 
"' custo de produção acima dos valores estipulados pe-

los valores básicos de custeio (VBC); 
"' falta de recursos para investimentos; 
* altas taxas de Juros; 
* inexistênCia de postos de comercialização de_ gêne

ros alimentícios e insumos; 
* severo regime pluviométrico. 
Anexo, para melhor conhecimento e julgamento da si

tuação, trabalho técnico da EMATER-ACRE, onde 
exaustivamente são analisados. 

Frente a essa solicitação que atiilge cerca de 5.000 (cin
co mil) produtores, cuja divida se eleva a Cr$ SOO mi
lhões, é que, solicito a Vossa Exc_elência que, a exemplo 
de medidas semelhantes verificadas no Nordeste, e ainda 
pelo caráter calamitoso e naturalmente inquietante do 
ponto de vista sócio-econômico-financeiro, seja concedi
da anistia da dívida aos miniprodutores rurais acreanos 
cuja situação se enquadre no levantamento proCedido 
pela EMATER-ACRE. 

Certo de que Vossa Excelência, sempre sensível aos 
problemas que de perto afligem o so_frid_o homem do 
campo, atenderá a esse apelo, em nome pessoal desses 
produtores, agradece. 

Respeitosamente,- Joaquim Falclo Macedo, GOver
nador. 

OF. PRESl/N~' 188/82Rio_ Branco, 11 d~ outubro de 
1982 
Excelentíssimo Senhor 
Joaquim Falcão. Macedo 
Dignlsslmo Governador do Estado do Acr_e 
NESTA 

Senhor Governador, 
Conforme entendimentos mantidos com Vos.sã--Exce

lência, estamos remetendQ_"Memorial sobre a situação 
sócio-econômica dos míni e pequenos produtores rurais 
do Estado do Acre frente a seus compromissos com o 
crédito rural", a fim de ser remetido à Presidencia da Re
pública. 

Permita-nos sugerir a emissão de uma EXp-õSição de 
Motivos firmada por Vossa Excelência para encarriinhar 
o documento em questão. 

Na oportunidade, aproveitamos para reiterar a Vossa 
Excelência protestOs de elevada estima e apreço.- Mlr
celino Batista da Cunha, Dii-etor Presidente. 

MEMORIAL SOBRE A SITUAÇÃO SÓCIO
ECONÓMICA DOS MINI E PEQUENOS PRO
DUTORES RURAIS DO ESTADO DO ACRE 
FRENTE A SEUS COMPROMISSOS COM Q 
CRtiiiTO RURAL. 

Com o atendimento maciço-de míni e pequenos pro
dutores através do Crédito Rural Simplificado para cus
teio de arroz/milho e feijão, verifica-se elevado índice de 
inadimplência jUnto aos agentes financeiros, que pode 
ser conseqílência dos seguintes fatores: 

1. Falta de Crédito de Seleçilo dos Produtores 

O carâter desburocratizante do Crédito Rural Simpli~ 
ficado, permite que o produtor rural ten_ha acesso ·a fi
nanciamento diretamente nos agentes financeiros, sem a 
interferência- da assistência téCriíca -oficial e particular, 
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em que seria feita a seleção do produtor observando os 
segUinTes aspectos: 

-Conhecimento da exploração da cultura; 
-Capacidade gerencial; 
-Disponibilidade de mão-de-obra familiar. 

2. Custo-de Produção acima dos valores estipulados pe-
los valore..'i bá"slcos de custeio (VBC). -

Os altos preços de insumos (sementes, defensivos, 
mão-de-obra, transporte) fazem com que os custos de 
produção das culturas fiquem muito acima dos Valores 
Bãsicos de Custeio (V BC). 

3. Falta de recursos para investimento 

Normalmente o mini e o pequeno produtor que explo
ram cultura de subsistência, embora já descapitalizado, 
realiza as operações de preparo de área (desmatamento), 
com recursos provenientes de terceiros, esperando a épo
ca do financiamento de custeio propriamente dito, para 
saldar seus compromissos. 

4. Altas taxas de juros_ 

Em função das características sócio-climáticas da re
gião, o custeio de qualquer cultura de ciclo anual é altís
simo, tornando a sua exploração em termos económicos 
praticamente inviáveis. 

Acrescido aos altos custos de implantação soma-se os 
percentuais de juros (35%) e o adicional do PRO AGRO 
que varia de 3% a 7% conforme o cãsO.-

5. _Inexistência de Estrutura de Comercialização 

A carência de organização da produção, a exemplo de 
caixa agrícola, cooperativa ou outra forma de organi
zação do produtor que garanta o siStema radical de co
mercialização assegUrando melhores preços, tem contri
buído para que o produtor caia na mão do intermediário 
e se descapitalize dia a dia. 

6. Inexistência de Postos de Comercialização de Gêneros 
Alimentícios e Insmnos 

A ausência de postos de comercialização de gêneros 
alimentícios, insumos e demais bens de consumo do 
meio rural constituem mais um fator de descapitalização 
do produtor que se vê obrigado a procurá-los nos gran
des centros, sujeitando~se ao pagamento de fretes exorbi~ 
tantes, quando não são presas -dos comerciantes que 
adentram na zona rural, atribuindo valores aviltantes a 

-- seus produtors na troca pelos bens de que_ necessitam. 
Alêm da série de entraves de diagnosticados anterior

mente, os quais tem causados sérios problemas ao desen
volvimento da agricultura estadual, caracterizamos o ex
cesso de chuva que está caindo no corrente ano como 
uma anormalidade climática. 

7. Severo Regime Pluviométrico 

Cõmptirtamento climático nos anos anteriores 

Os índices pluviométricos anuais normais do Estado 
do Acre, atingem valores bastante variáveis, oscilando 
entre 1.000 mm a 3.000 mm. Embora assim ocorram, o 
regime pluviométricO em toda a região tem a mesma ca~ 
racterística, a de apresentar duas épocas bastante defini
das: a mais chuvosa e a menos chuvosa. Em geral a épo
ca chuvosa ocorre a partir de novembro/dezembro e tem 
a duração aproximada de 5 a 6 meses, sendo o mês mais 
chuvoso janeiro ou fevereiro. 

Esta época, varia bastante com relação à intensidad~ e 
freqUênCia -das chuvas nas diferentes localidades da re
gião. 

Junho de 1984 

A época menos chuvosa onde dominan as chuvas de 
caráter convictivo, abrange os demais 6 meses do ano, 
notando-se maior diferenciação com relação ao período 
de estiagem, sendo este mais acentuado nas regiões altas. 

Comportamento climático no corrente ano. 

No corrente ano a precipitação pluviométrica apresen
tOu grande variação no que diz respeito ao índice efetivo 
de umidade ou índice hídriCo, não ocorrendo duas épo
cas definidas, característiCa própria da região. 

Ao contrário dos anteriores, no corrente não houve 
período seco propriamente dito em nosso Estado, haven
do apenas uma amenização na ocorrência d_e precipi
tação pluviométrico. 

(Vide quadro e gráfico anexo) 

Preparo da área (desmatamento e queima) 

Com a mudança nas condições climáticas da região, 
nossos técnicos puderam constatar que aproximadamen
te 90% dos mini e pequenos produtores não conseguiram 
queimar as suas áreas. 

Normalmente as operações de preparo de área (broca 
e derruba), deverão ser executados de maio a fins deju~ 
lho. - --

Devido a falta de recursos financeiros- para in-vesti
mento (preparo da área), houve um atraso significativo 
no iníciQ dessas operações por parte dos mini e peqUenos 
produtores que não possuíam recursos próprios para 
esse fun. 

O -crédito para custeio, baseado no VBC (Valor Básico 
.de Custeio), começou a ser liberado em meado de julho. 

Percentual bastante baixo de mini e pequenos produ
tores, conseguiram fazer o preparo da área na época cer
ta, porque se beneficiaram de alguns recursos para inves
timentos que foram liberados pelo Banco do Brasil. 

Parcela bastante significativa dos mini e prequenos 
produtores que não conseguiram preparar suas áreas 
pertencem ao Projeto de Assentamento Dirigido Pedro 
Peixoto e ao Projeto de Colonização Redenção. 

Os produtores pertencentes ao PAD Pedro Peixoto 
são os mais atingidos com essa anormalidade climática, 
pelos seguintes aspectos: 

-Uma parte desses produtores chegaram er.n nosso 
Estado em outubro do ano passado, fazendo o preparo 
da área para safra 81/82 precarias condições; 

-parte desses produtores receberam seus lotes no 
corrente ano, estão descapitalizados, dependendo de re
cursos de agentes financeiros para fazer o preparo da 
área; 

- de um modo geral, os produtores dos Projetas de 
Colonização- não possuem recursos que lhes permitam 
fazer as operações de preparo da ârea, haja visto que o 
tempo que estão na área não ê o suficiente para que te
nham conseguido estabilidade econômica; 

-como conseqaência do atraso nas operações de bro~ 
ca e derruba, a grande maioria dos produtores rurais que 
se beneficiaram do Crédito Rural não conseguiram quei
mar suas áreas; 

- a demora nas operações de preparo da ârea, agra
vados pela ocorrência anormal de chuvas no período que 
seria de estiagem no qual ocorre a seca da derrubada, 
agr(\vados pela continuação da precipitação pluviométri
ca;- fez ~om que houvesse frustação geral na queima das 
áreas para culturas _de subsistência, adquirindo aspectos 
cã.lamitoso. 

Conseqiléncia: 

Como conseqUência da frustação geral na queima das 
áreas para o plantio de culturas de subsistência, agravã
dos pelos problemas estruturais diagnosticados anterior-
mente, tivemos: --

-abandono progressivo das âreas (Exodo Rural); 
-venda das áreas a especuladores; 
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-queda na produção estadual; 
-aumento significativo dO preço dos produtos; 
-endividamento progressivo do produtor; 
- sérios problemas sociais. 

Em situação de liquidez considerada por esta EMA
TER como irreversível estão cerca de 4.000 a 5.000 pro
dutores, com montante da dívida em torno de SOO mi
lhões de cruzeiros. 

Sugestão: 

Dada a gravidade do problema, que por certo trará 
para o Estado sérios problemas sociais, econômicos e fi
nanceiros, vista· que se reveste de caráter calamitoso, 
haja visto que as frustacões ocorreram não por negligên
cia dos produtores, mas sim, por fenômenos c!imãdcos 
que sejam estudada a possibilidade de conceder anistia 
da dívida, por parte dos agentes financiadores, a exem
plo de medidas semelhantes que foram tomadas no Nor
deste. 
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QUADRO COMPARATIVO 
PRECIPITAÇÃO PLUVIOMii:TRICA 

Meses 
JANEIRO 
FEVEREIRO 
MARÇO 
ABRIL 
MAIO 
JUNHO 
JULHO 
AGOSTO 
SETEMBRO 

-OUTUBRO 
NOVEMBRO 
DEZEMBRO 

198!1 
206,8 
429,2 
75,3 
46,2 

l07,5 
17,7 
84,6 
17,6 

182,6 
136,8 
174,7 
209,4 

1981 
259,9 
201,3 
181,2 
155,7 
30,8 

1,4 
4,4 

-74,0 
137,8 
251,2 
162,8 
213,2 

1982 
376,4 
359,0 
181,9 
157,7 
192,8 
37,9 

100,4 
51,4 

208,6 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -Concedo a 
palavra. ao nobre Senador Passos Pôrto, para uma breve 
comunicação. 

O SR. PASSOS PÓRTO (PDS- SE. Para uma co
municação, Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, as entidades do meu Estado, ligadas à in
dústria da construção civil, enviaram, hoje, um telex que 
resolvi transformá-lo numa comunicação à Casa e numa 
reivindicação à Secretaria Especial de Abastecímento e 
Preços, com o seguinte teor: 

Telex Mr. 199/84. 
Exm"' Sr. 
Senador Passos Pôrto 
Senado Federal 

Transcrevemos abaixo telex enviado pelas enti
dades ligadas a construção em Sergipe para o 
SEAP. 

Solicitamos V, Ex• apoio, endosso e divulgação 
nosso documento. 

:-~ -::8$ entídades abaixo preocupadas co,m a grave si
tuado qUe atraves~a a indústria da construção em 

:-nosso Estado, vem a_ V. ~· expor o seguinte: 
J) --Ã partir do último dia ll~a Cia. de Cimento 

_ · P_ortl_and -de _Sergipe está praticando um preço de 
~ Fr$ 7~2§2,24 _ {§ete_ mil, d~:~-~en~os e sessenta,~ dpis 

cêozeir9s .e vinte e_qu~tro centavos) por saco de 50 
:Kg de cimento FOB, a vista, aumentando assim seu 
preço que era dê! Cr$ ~.775,17 (cinco mil,_sejeceptos 
·e-seJénla- e CiJico ci'üzeiros e_ dezessete centav_os) ou 
sitia ,2S,14%, (Vinte e cinço virgula setenta e quatro 
poi-~cenÍo). 

;- ,_2}=-Qúe Co'ril-0 iUn1Crito''citado saco de 50 Kg de 
· ~êfriiefúô clfstà~~i.tualmente 0,5983 ORTN. 
~-_- .. -·,_3) ··_Que no mês de maio próximo passado o refe

~_rido Saco custava 0,5181 ORTN e em janeiro de 
,-''I98d- CUsüiva- ô,217.1 ORTN, havendo, assim, no 

- ·--preÇo-citado um acrés~imo acima da ORTN de 
-:'-- ~15,47%-SClbre--o _preço de maio e 175,08% Sobre o 

-pt~Cõ -dejaneiro"- de 1980. 
-4). _o_Que, se calculadopelo valor da ORTN a cor-

~~,Ç~Ó~ ~o preç_o do_ saco de 50 _Kg de cimento de ja~ 
~- :rle"ffO 1980. atê._este_ mês, o valor_ seria de CrS 

-i64Õ,42, _oU s.:ta_ 

~ -5) - Que, em _-uma obra estrutural 9 custo _do ci
mentº-. i-epresei-1ta api-oXinladàmente 15% do custo 
t_otal_ e que se. o preço do cim~nto fosse reduzido. a 

:..--:.=---llm terço haveria Uma redução de 10% no custo total 
~c---Pas obras. . 

~-: _(;)_-· Que, se nâo houve no período estudado au
mentos _extraordinários no custo do cimento, os 

_ fa_bricantes est~o- pratican9o um preço arti[lci_al-_ 
inente e!eVàdo, obtendo lucros excessivos. 

?> Que, no mês próximo passado, algumas 
___ fábilcas no sul do_ País venderam cimento a preços 
~c=-- abaixo do _calculado pela correção das ORTNs, o 

que co~robora nossa argu~entaçào, 

~~ ~ 8)- _ Qúe O _aumento artificial de preços está pre
judicandO sobremaneira nosso Estado, diminuindo 
a quantidade de obras públjcas que beneficiaria a 
pópulação, inviabilizançlo nossa construção imobi
Jiá~la e diminuindo a oferta de .empregos e para têc
nicos e trabalhadores não qualificado~_. 

Assírri, vinlos por esta, Soiidúlr a V, S• Providên~ 
cias nece~sãriaS e efetivas para coibir o abuso cit8:00 
qUe preJUdica .todo um setor empresarial, de cuja 
'átuaçãó depcn~de parte significativl:! da nossa popu-

~-:::_Iação.__ _ _ 

Eng. L~nio Mendonça de Morais, Presidente do 
Sindicato da Indústria da Construção Civil do Esta-
do de -s~ê~gipe. -
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Dr. Tart:iso Mesquita Teixeira, PreSidente de 
ADEM I - Associação dos Dirigentes das Empre
sas do Mercado Imobiliário de Sergipe.-

Geólogo Artenisio Cardoso Rezende, Presidente 
da 21~ Região do Conselho Regional 9-e Engenha
ria, Agronomia e Arquitetura. 

Eng. Luiz Durval Tavares, Presidente do Club~ 
de Engenharia de Sergipe. 

Arquiteto Anf_ônio José Aboin Freire, Presídente 
da Seção Sergipe de Instituto dos Arquitetos do 
Brasil- IAB. 

Sr. Januârio da Conceição, Presidente da- A~s_o
ciaçào Comçrcial de Sergipe. 

Eng. Getaldo José Nabuco de_ Menezes, Presi-
dente da Associação Brasileira de Ç0f.-13_S.- ______ _ 

Sr. Huberto de Oliveira, Presidente do SiÕdicãtO 
dos Trabalhadores da Indústria da Cqns_t_ç_y_ç~o. 

Diante disso, observa~se que hã alguma coisa com o 
preço do cimento no Brasil, com a cartelizaçào de um 
dos insumos mais importantes na· in-dúsfria -de cons
trução civil, justaincnte a indústria que mais interessa ao 
emprego não -qualificado em nosso País. 

Eu pediria, qUe a Secretaria Especial de Abastecimen
to e Preços se envolvesse com esse problema do preço do 
cimento no Brasil, visto que hã pouco tempo o cimento 
custava Cr$ 2.000,00 ou Cr$ 3.000,00 a saca, ~ agora 
eleva-se de uma forma que inviabiliza a indt1stria da 
construção civil, sobretudo no Nordeste, num instante 
em que precisamos de todos os componentes para reati
var o emprego em nossa região. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Oalla) ~ Concedo a 
palavra ao nobre Senador Roberto Saturnino, para uma 
breve comunicação. 

O SR. ROBERTO SATURNINO (PDT- RJ. Para 
uma comunicação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, apenas para registrar o nosso re
gozijo e os nossos cumprimentoS aos ·trabalhadores da 
Companhia Síderúrgica _Nacional de Volta Redonda, 
pela maturidade, pelo senso de responsabilidade, pela 
consciência de defesa dos _seus interes.ses-legitin1QS, que 
demonstraram na greve que vem de terminar de forma 
vitoriosa com conquistas substanciais para OS-trabalha~ 
dores da Usina de Volta Redonda. 

A verdade é que toda essa política de exportação a 
qualquer custo e de submissão aos ditam_es do Fundo 
Monetário Internacional estã fazendo com que aumente
mos as nossas exportações, em particular, as exportações 
de aço, à custa do salário do trabalhador, à c_usta do avil
tamento do valor do _trabalho do operário brasileiro. 
Mas os nossos operários, os nossos trabalhadores de 
Volta Redonda compreendem muito bem isso e, em de
fesa de seus legítimos interesses, diria atê mais, em defesa 
mesmo dos interesses nacionais, porque af está em jogo o 
próprio interesse nacional, desencadearam aquele movi
mento de for_m_a__o_rganizada, ordeira, madura1 e conse
guiram uma vitoria expressiva, que foi o r~_m __ da greve 
com c-onquistas substanciais em "tOda a relação de reivin
dicações que apresentaram. 

CumpiimefitO tambêfu aos Líderes do moyimento, aos 
Líderes do Siil-dicatci dos Trabalhadores Metal6rgicos de 
Volta Redonda, ao Juarez e o seu Presidente, os seus 
companheiros de diretoria pelo modo competente e sério 
como conduziram o movimento que vem terminar. 

O Sr. Nelson Carneiro - V. Ex• poderia __ dizer pelo 
modo exemplar com que conduziram o movimento. 

O SR. ROBERTO SATURNINO - Pelo modo 
exemplar, diz muito bem o Senador_ Nelson Carneiro. 
Realmente deram uma demonstração, deram um exem
plo à classe trabalhadora fluminense. Agradeço a contriw 
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buição do Senador Nelson Carneiro que, pot certo, está 
de_ac_o_rdo com o registro que est~u fazendo, com o rego
zijo que estamos manifestando nós, Senadores represenw 
tantes do Estado do Rio de Janeiro, pela forma como se 
conduziram os trabalhadores de Volta Redonda. 

Era o _que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

O_ SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Concedo a 
palavra ao nobre Senador Mui-ilo Badaró, para uma brew 
Ve--COmuniCação: -

SR. MURIW BADARÓ (PDS - MG. Para uma 
comunicação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, na última quarta-feira na cidade de Ba:r
bucena aconteceu algo inusitado. Cerca de 30 mil pes
soas, aproximadamente, compareceram ao "'comício da 
cobrança", organizado pelos jovens do PDS daquela ci
dade. Não faltaram ao ço_mfcio-todos os ingredientes que 
costumam dramatizar e tornar emocionante _aconteciw 
mentes como esse. Os anteced~ntes e asoe:gociações que 
precederam o início do grande acontecimento, como, 
por exemplo. a tentativa da empresa concessionária de 
iluminação da cidade negar energia elétrica para ilumi
nar o loca!, as dificuldades para se obter garantias e se
guranças especificas para a realização do meetlng, tudo 
isso acabou por criar um arrlbiente extraordinariamente 
eletrizante e, ao mesmo tempo, apropriado a que a popu
lação de uma cidade civilizada, de uma cidade de gran
des tradições comparecesse em massa para exigir dos adw 
ministradores locais o cumprimento das promessas e dos 
compromissos que durante a campanha foram feitos, 
através dos quais obtiveram uma grande massa de votos 
que acabou por propiciar-lhes a conquista da prefeitura 
municij:lal. 

Si. Presidente, o que me faz-comuiiicarô faiO e, não só. 
pela importância política do acontecimento, mas tam
bém pelas circunstâncias de que em meio a enorme mas
sa havia um atropelo de trinta pessoas tentando pertur
bar, fato este já indentificadO nOs comícios em favor das 
eleições di retas. Em váriaS cidades onde os comícios pró
di reta, organizados pelas Oposições, estavam estes mes~ 
mos grupos enquistados em meio à multidão, tentando 
tumultuar a realização do comício e perturbar o discurso 
dos oradores. Isto é muito próprio de grupos de vocação 
nitidamente: aut_oritária que ainda povõariJ. ·alguns parti
dos políticos existentes no Brasil. De qualquer forma o 
espetáculo de Barbacena, onde prontificou a liderança 
jovem de Antônio Carlos Andrada, uma expressão ex
traordinária da nova geração de políticoS __ -m.meifõs,TOi 
realmente um espetãculo de democracia, -~ulto ã altura 
das tr~dições de Barba_cena, cidade que tem a sua his
tória incorporada e ju-stapoSta à gloriosa história política 
de Minas Gerais. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Concedo a 
palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro, para uma 
breve comunicação. 

O SR. NELSON CARNEIRO :PTB- RJ. Para uma 
comunicação. S_em revisão do orador.)- Sr. Presidente, 
Srs. Senadores: -

Recentemente falei sobre um drama que angustia to
dos os amigos das aves e da natureza a terrível prãtica de 
se cegar os pássaros pretos para que eles possam cantar 
mais e sobre venda desses pássaros nas feiras desta cidaw 
de e de todo o País. 

O meu apelo ainda não encontrou acolhida por parte 
das autoridades públicas. Mas, quero registrar novamen
te o meu apelo para mostrar que são as crianças que nos 
ensinam, ·a nós, os mais velhos, o camin-ho a seguir. 

Leio em O Globo de hoje, Sr. Presidente, a seguinte 
notícia: 

"Effi vez de balÕes, _cri~nças d~ Barra da Tijuca 
soliãram passarí"rlhOs oiiiem à tarde ~uma Xeita ju~ 
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-nina "ecológica" na pracinha ainda sem nome da 
Rua Jornalista Pierre Planchet. Após libertar os 
pássaros- entre eles um galo de campina ·eurn:·Cã~ 
nãrio - as crianças- queimarãm gaiolas vazias numa 
fogueira que à noite - realimentada com madeira 
,:__ assou aipiffi e batata - doce ao som de música 
caipira. 

- Ora, Sr. Presidente, nós, os mais velhos, pensamos que 
sabe~o~ e ª-evemos ensinar às crianças. Pelo Contrário, 
são as crian-ç<i.s que se reunem para dar a nós, os mais ve-_ 
lhos, o grande exemplo. Sejamos criança outra vez e 
ap-renaa~os com elas o caminhõ a seguir. (Muito bem!) 

COMPARECEM MAIS OS SR. SENADORES: 

Altevir Leal - Eunice Michiles - Fâbio Lucena
Gãfvão Modesto- Alexandre Costa- João Castelo
José Sarney- Carlos Alberto- Martins Filho - Mar
co Maciel- Guilherme Palmeira- João Lúcio......:. Al
bano Fran_co - Passos Pôrto - Jutahy Magalhães -
José Jgnácio Ferreira - Amaral Peixoto - Alfredo 
Campos- Fernando Henrique Cardoso -Severo Go
mes- Benedito Ferreira- Henrique Santillo- Mauro 
Borges- Gastão MUller- Carlos Chiarelli. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dal\a)- Sobre a me
sa, r~querimento que serã lido peJo Sr. 1'1-Secretãrio. 

~ lido o seguinte 

REQUERIMENTO No 125, DE 1984 

Requeremos, na forma regimental, e de acordo com as 
tradições da Casa, as seguintes homenagens pelo faleci
mento do ex-Deputado Lobo Coelho: 

a) inserção em ata de um voto de profundo pesar; 
b) apresentação de condolências à família e ao Estado 

do Rio de janeiro. 
Sala das Sessões, 25 de junho de 1984.- Nelson Car

neiro. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - O requeriw 
menta que acaba de ser lido depende de votação, em cujo 
encaminhamento poderão fazer uso da palavra os Srs. 
Senadores que desejarem. 

O Sr. Nelson Carneiro - Sr. Presidente, peça a palaw 
vra para encaminhar a votação. 

_()_SR. PRESIDENTE (Moacyr Daliaj- Concedo a 
palavra, para encarõinhar a võtação, ao nobre Senador 
Nefson Carneiro. 

O SR. NELSON CARNEIRO (PTB- RJ. Para enca
minhar a votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presi
dente, Srs. Senadores: 

Dentre os homens públicos deste meio século em que 
tenho participado da atividade política poucos terão a 
estatura moral de Lobo Coelho. 

Este homem, que passou por vârios postos, foi Depu~ 
tado vãrias vezes; Vice-Govemador do Estado da Gua~ 
·nabara, quando Governador o saudoso Carlos Lacerda; 
Ministro do Tribunal S.uperior do Trabalho; represenw 
tante do Brasil no exterior, foi um homem que entrou na 
vlda pública e saiu dela com as mãos limpas, sem que 
sobre ele se fizessem quaisquer acusações. 

Nós, que somos vítimas de tantas injustiças e, aqui, a 
cada momento sofremos tantas acusações infundadas, 
tantas suspeitas sem fundo de verdade, compreendemos 
quanto vale uma vida transcorrida no acervo das lutas 
partidárias sem se jogar um salpico sequer sobre a probi
dade _e a capacidade de Lopo Coelho. 

O Sr. Roberto Satumlno - Permitewme V. Ex• Um 
_aparte? 
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O SR. NELSON CARNEIRO- Com muito prazer. 

O Sr. Roberto Saturnlno- Nobre Senador, parabeni
zo V. Ex.' pela iniciativa do requerimento. Efet!vamente 
é dos mais justos, ·constitui mesinO uma obrigação de· 
nossa parte prestar a homenagem, que V. Ex~ propõe no 
seu requerimento. Lopo Coelho é um dos patrimônros 
da política do nosso Estado, homem público de grandes 
qualidades, de raras qualidades no que tange tanto_ à se
riedade, quanto à competência, à dedicaÇãO,-ao espírito 
público que sempre demonstrou ao longo de _toda a s~:~a 
vida, com enormes serviços prestados ao nosso Estado e 
à Nação. Homem, por conseguinte, cujo desaparecimen~ 
to exige de nossa parte demonstraçãO como e_ssa, que V. 
Ex~ está dando, uma homenagem, que é justa, partind-O 
dos representantes, não só do Estado do Rio, como dos 
outros Estados. Ele foi parlamentar federal -e prestou 
também imensos serviços à Nação e à causa pública bra~ 
sileira de um modo geral. Meus cumprimentos à iniciati
va de V. Ex~ 

O SR. NELSON CARNEIRO- Muito obrigado a V. 
E1t• As suas palavras são o coroamento da homenagem 
que desejava prestar à memória de Lopo Coelho. 

O Sr. João Lobo- Pcrmite~me V. Ex' um aparte? 

O SR. NELSON CARNEIRO - Com muita honra. 

O Sr. João Lobo - Senador Nelson Carneiro, em 
nome do meu Partido, quero juntar a nossa solidarieda
de ao requerimento que V. Ex' faz de pesar ao ilustre ho
mem público que foi Lopo Coelho. V. Ex• tem a solida~ 
riedade do PDS no seu requerimento. 

O SR. NELSON CARNEIRO - Lopo Coelho, quan
do o conheci, Sr. Presidente, era integrante do PSD e 
nele continuou durante toda a sua carreira pública, até 
que o Partido foi desfeito. 

O Sr. Josf Fragelli - V. Ex' concederia um ap~rt~?--

O SR. NELSON CARNEIRO - Mas, onde quer que 
estivesse, era o mesmo homem, aberto a todas as convi
vências e capaz de -inTerpretar dignamente as aspirações 
do povo que representava. Com muita honra concedo o 
aparte a V. Ex~ 

O Sr. José Fragelli- Sr. Senador Nelson Carneiro, 
em meu nome particular, e também representando a Li
derança da PMDB, associo-me ao requerimento de V. 
Ex~ e à homenagem inicia( que presta a Lopo Coelho. -
Pessoalmente, digo eu, porque fui colega do ilustre De
putado na Câmara dos Deputados, ainda no Rio de Ja
neiro, antes da mudança para Brasília. Fomos colegas na 
Comissão de Finanças e pude testemunhar a maneira ex~ 
trema mente dedica-da com q'ue ele se entregava ao estudo 
de todas as matérias de interesse público. Lopo Coelho, 
realmente, era uma figura que tinha uma linha de condu~ 
ta exemplar., Era muito procurado pelos funcionários 
públicos, cujos direitos ele sempre defendeu com ardor. 

O Sr. Roberto Satumillo ---Muito bem lembrado. 

O Sr. José Fragelli- Mesmo assim, recordo-me que, 
às veZes, quando algumas reivindicações pareciam ir 
além do que as possibilidades financeiras do Estado per~ 
mitiam atender, ele, honestamente, cotocava~se numa 
posição de defesa dos interesses nacionais, mesmo con
tra, às vezes, àquilo que evidentemente seria do seu inte
resse político e eleitoral. Era um homem realmente 
exemplar, Eu o acompanhei durante os quatro anos; tive 
a honra de participar, como disse, como Lopo Coelho, 
dos debates em plenário e, sobretudo, na Comissão de 
Finanças. Ele era um dutrista- dedicado, apaixonado e 
extremamente respeitado por toda a Câmara dos Depu-

tados,justamente pela conduta retilínea em todos os mo
mentos na defesa, sobretudo, dos interess_es mais altos da 
Nação. 

O SR. NELSON CARNEIRO- Eu agradeço a remi
niscência que V. Ex~ traz ao cOrihecimento do Senado, 
porque queria ajuntar: Lopo Coelho colocava tão alto os 
interesses nacionais, mes"rriú diante daqu-eles do funcio
naJlgn,o_p!J_blico, de quede era o defensor extremo, que, 

_ _por isso mesmo, quando da_~:eclassificaçào do funciona
lismo público, ele, designado relator, teve que desatender 
às muitas solicitações ... 

O Sr: José Fragelli- Foi nessa fase que eu o acompa
nhei. 

O SR. NELSON CARNEIRO - ... e isso lhe custou, 
em 1958, quando se candidatou novamente a Deputado 
Federal pelo então Distrito Federal, não ser reeleito at~ 
guns funcionários não lhe perdoaram haver colocado o 
interesse superior do País acima dos interesses ocasionais 
dos servidores públicos. 

Ê esta figura. Sr. PreSidente, que eu recordo e peço que 
o-Senado Federal, já agora com a expressão de todos os 
ilustres colegas, faça chegar à sua dedicada esposa, D. 
Maria Lopo Coelho e à sua filha, Ana Maria Co_elho, o 
nosso pesar que ê o pesar de quantos o conheceram e o 
pesar que a Nação deve a quem tanto a serviu com desín~ 
teresse, com desambição, com patriotismo. (Muito 
bem!) 

O SR. PRESIDENTE (MÕ-acyr Dalta)- Em votação 
o reqúerfrife-~fõ~ 

Os Srs. Senadores que o aprovam queíram permanecer 
sentados. (Pausa.) 

Está aprovado. 
Ã Mesa associa-se às homenagens e fará cumprir a de

liberação da Casa. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Está finda a 
Hora do Expediente. 

Passa~se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

Votação, em turno único, do projeto de Lei da 
Câmara n~> 5, de 1981, (n~> 3.035/80, na Casa de ori-

--gem), alterando o art.l~>da lei n~>6.226,de I4deju~ 
nho_de 1975, que dispõe sobre a contagem recíproca 
de tempo de Serviço Público Federal e de atividade 
privada, para efeito de aposentadoria, e dá outras 
providências, tendo 

PARECERES FAVORÃVE!S, sob nos 971-e 
972, de !981, das Comissões: 

- de Segurança Nacional ;e 
- de F1nanças. 

Em v()tação o projeto 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentã~ 

dos. _(Pausa.) 
Rejeitado. 

O Sr. Hélio Cueiros- Sr. Presidente, requeiro verifi
cação de votação. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -É regimen
tal o requeriment() de V. Ex• 

Sendo evidente a _falta de quorum, vou suspender a ses~ 
são por _]_Q_ minUtos e acionarei is camPainhas a fim de 
convocar os Srs. Senadores ao Plenário. 

Está suspensa a sessão. 

(suspensa às 15 horas e45 minutos, a sessão é rea
berta às 15 horas e 55 minutos.) 
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O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Está reabcr-
ta a sessão. 

Persistindo a falto de quorum, a Presidência se dispen~ 
sa de proceder à verificação solicitada. A votação do 
projeto fica adiada. 

Em conseqüência os demais itens da pauta, constituí
dos dos Projetos de Lei da Câmara n~'s 10/81, 44/81, 
53/77 e 65/79; Requerimentos nqs 784/83, 104/84 e 
840/83; Projeto de Lei da Câmara n~' 79/79; Projetos de 
Lei do Senado n~' 145/81 e 76/83, todos em fase devo
tação, deixam de ser submetidos a votos, ficand9 sua 
apreciação adiada para a próxima sessão ordinária. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Da lia)- Há oradores 
inscritos concedo a palavra ao nobre Senador Nelson 
Carneiro. 

O SR. NELSON CARNEIRO (PTB- RJ. Pronuncia 
o seguinte discurso)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Não é possível acreditar no desfrute pleno da liberda
de- sem a propriedade, daí por que, geralmente, nos siste
mas políticos onde há total proscrisçào da liberdade 
também não existe o direito de propriedade, toda a orga~ 
nização fundiária baseada na estatização. 

Por isso mesmo, quando se iniciou, no Brasil, a cha~ 
mada reforma agrária, com a aprovação do Estatuto da 
Terra, fugimos a uma solução coletivista, baseada na ex
propriação, para optar pela distribuição das reservas 
fundiárias da União entre os agricultores sem terra. 

Outro aspecto do direito da propriedade se configura 
na solução do problema da casa própria, a ser conferida 
a todas as famílias, libertando-as do regime injusto do 
inquilinato. Nesse _sentido surgiu, no Pafs, o Sistema Fi
nanceirC! de H?bitação, tendo como agente financeiro o 
BNH, utilizando recursos do Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviços e das Cadernetas de Poupança, para 
a construção de residências, oferecidas, pelo preço de 
custo e de administração, mais a correção monetária e os 
juros, a quantos pretendam, liberta-se da situação de in
quilinos. 

Na verdade, esse sistema está em crise, não por erros 
de planejamento ou execução, mas em decorrência da in
flação e da recessão, que não apenas produzem o desem
prego, mas não corrigidos os salários na proporção do 
envilhecimento da moeda, incrementam a inadimplência 
e ameaçam o próprio sistema em sua sustentação tinan-
ceira. 

De qualquer modo, construíram-se, nesses vinte anos, 
seis milhões de residências, o que- valeria, por si mesmo, 
para absorver o sistema de quaisquer erros possíveis ou 
alguns insucessos. 

Entretanto, seria bom estudar~se a aplicação de um 
modelo: semelhante quanto à aquisição da propriedade 
fundiária Pelos lavradores sem terra, junto aos centros 
urbanos, seln- abandonar a sistemática do lNCRA, na 
distribuição de títulos, nas novas fronteiras agrfcolas. 

Na verdade, o principal problema agrário não consiste 
em ocupar novas fronteiras agrícolas, o que signiftca, na 
verdade, a promoção de migrações internas, para ocupá~ 
las, com desvantagem de comunicação entre os centros 
produtores e consumidores, além de outros problemas, 
no que tange a incentivos e alocação de recursos e insu~ 
mos. o· que se pretende é uma redistribuição do espaço 
agrário já ocupado, com centros consumidores próximos 
e escoamento garantido das safras agrícolas. Para tanto, 
é necessário um órgão que, à semelhança do BNH, ti~ 

nancie a _compra de _pequenas propriedades agrárias pe
Jos lavradores sem terra. 

Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente. (Muito 
b_em!} 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Concedo a 
palavra ao nobre Senador Humberto Lucena. 
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O SR. HUMBERTO LIJCENA (PMDB - PB. Pro
nuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Sena
dores, falar do~ "bóias-frias", é falar de uma estrut.ura 
agrária ainda precarríssima, como a do nos_so País. 

O homem do campo continua marginalizado. Ou_ foge 
para os centros u_rbanos, onde continuarã mais margj.na
lizado ainda, ou, permanece como pâria nos vastos lati
fúndios de que o Brasil é pródigo. 

Mesmo que não fosse eu homem do Nordeste, mesmo 
que não fosse trabalhador rural, não poderia ser insensí
vel, com relação aos., "bóias-frias'', com relação aos 
obreiros da terra, como o fOi, recentemente, um alto re
presentante de nossas Forças Armadas, cujas rãpidas e 
poucas palavras, e imagem, a televisão transmitiu pai-a 
todo o Bras_il e, quiçá, extra muros. E piiri passu, os 
meios de comunicação mostravam um triste retrato, 
onde homens, mulheres e crianças, lutavam por uns cru~ 
zeiros a mais nos seusjâ salários deJome. E, quando falo 
do Nordeste, estou-me referindo não somente ao proble~ 
ma dos "bóiãs-frias", mas à crôriica situaÇão dos traba
lhadores rurais, de um modo geral. 

A posição do~- "bóias-frias" ê mais abrangente. Den
tro do quadro dos trabalhadores rur_ais, esSa grande par
cela de desprotegidos homens do campo- que, segundo 
os últimos levantamentos, atinge ao número de oito rri.i
lhões de brasileiros- espalha-se por Norte, Sul, Leste e 
Oeste do País. encontram-se os. "bóias-friis" nos Esta
dos pobres e nos Estados menos pobres. 

Já tive oportunidade de tecer considerações sobre o 
absurdo jurídico que é a institUição do trabalho _tempo
rário dentro de nossa legislação trabalhis~~Eiz ess:as ob
servações, em minha justificativa ao projeto-que apresen
tei perante esta Casa, modificando dispositiVo de lei que 
regulamenta o trabalho temporário nas empresas urba
nas. E, como disse mesmo, em minha proposição, enten
do inconcebível prosperar no nosso ordenamento jurídi
co, essa patente forma de exploração do trabalho huma
no, que é a contratação de humildes trabalhadores em 
termos temporários. ~. evidentemente, um meio que en
contraram empregadores, urbanos e rurícolas, para que 
não haja- entre eles e empregados, obrigações sociais, teiil
do em vista que a nossa legislação trabalhista cQns.idera 
empregado aquele que se subordina à pessoa físíéa <nr 
jurídica, por preStação de serviços não eventuais. 

Aí, está, pois; S-r. Presidente, Srs. Senadores, a grande 
válvula de escape que se oferece aos empregadores, do 
campo e da cidade. Contratar para serviços eventuais e 
que, de eventuais, diga-se, nada têm. No campo, mesmo 
que sazonais, mesmo que periódicas, as tareras-se-suce
dem, amiudadamente, e são os mesmos_ "bóias-frias", as 
mesmas turmas de trabalhadores que, depois de um cur
to período de volta aos arrabaldes perifeiiCoS; são nova
mente arregimentados pelos. .. turmeiros", pelos ... gatos", 
para os cortes, para as colheitas. A temporariedade, na 
realidade, inexiste, como inexiste a· eventualidade. En
quanto isso, Q. ''bóia-fria" vai vegetando, não se lhe dan
do nenhum amparo previdenciãrio,-não se lhe propor
cionando a proteção das leis trabalhistas, onde permane
ce marginalizado. E, no seu ir e vír pará ·o PSCudotraba
lho temporário, Q_ .. bóia-fi"ia" é jogado, corno um gado 
maltratado, dentro de caminhões sem um mfnímO -de se
gurança e que têm sido causa de inúriterãS Wãgédias sem 
que, até hoje, nada se fizesse para prevenir esses aciden
tes, acrescendo a circunstância de estarem os "bó~as
friis" sem o direito, também, a seguro por acidente de 
trabalho. 

Tenho tomado conhecimento de algumas soluções que 
se pretende dar ao problema dos_ "bóias·=friis". Mas não 
me parece que essas medidas venham, realmente, desa
guar numa proteção válida para esses _chamados traba
lhadores volantes do campo. 

Fala-se, por exemplo, que o Ministério do Trabalho 
estuda a possibilidade de se criar cooperativas para os 

"bóias-frias". Sinceramente, não vejo no fato de se ter~ 
nar cooperado, que esse tipo de trabalhador rural terâ o 
amparo, que deveria ter, das leis trabalhistas. Entendo, 
inclusive, que muito pelo contrário, pois, passa o "bóia
fria" a ser só~io, e, ·nessa qualidade, reclamar direitos 
com base na legislação trabalhista, parece-me pouco 
provável ou improvável mesmo. Ademais, conforme se 
propala, a cooperativa tornar-se-ia mais um interme
diãrio entre empregado e empregador rural, com a agra
vante~- ainda, de o "'bóia-fria" s~: ver compelido a descon
tar determinado percentual do seu minguado salârío, -is
so, em razão da sua qualidade de sócio. E, ademais, 
quem pode afirmar que essas cooperativas, no final das 
contas, não seriam dirigidas pelos próprios interme
diários de hoje, os "turmeiros", os .. gatos" ou que ou
tros nomes possam ter. 'Se', nos centros Urbanos, essas 
empresas de trabalho temporário, que deixam os empre
gados por elas contratados) em total instabilidade, admi
tindo e demitindo numa rotatividade que chega a setenta 
por cento, e com remunerações abaixo do salário míni
mo, essas empresas, repito, não sofrem- uma fiscalização 
como seria de se esperar, imaginem essas cooperativas 
rurais, perdidas por aí, nesse nosso "hinterland"? E é o 
próprio Ministériõ do Trabalho, por sua assessoria, que 
teme o fracasso do plano de formação de cooperativas, 
pois reconhece mesmo a máfia existente no meio rural, 
entre tomador de serviços e empreiteiros, que considera 
bem organizada. E, segundo essa assessoria, abro aspas, 
''é difícil mexer nela em profundidade, sem o risco de de
sequilibrar a própria produção". 

Outra solução, Sr. Presidente, Srs. SenaOores, e que 
vai se chocar com a própria proteção do trabalhador ru
ral, é a que indica como fornecedor de mão-de-obra os 
sindicatos. Creio que nem precisaria me alongar sobre 
esse fato. Sindicato não é criado para ser patrão e, sim, 
para defender direitos dos que a eles estão filiados. 

Recebi da Secretaria de Estado de Relações de Traba~ 
lho, do Estado de São Paulo, cópia de alentado trabalho, 
contendo sugestões aO Senhor Ministro Oo Trabalho 
para solucionar a situação dos "bóias~frias" ou do cha
mad_o tr_ab_alhacior_ t~mporário. Reconheço o esforço da
quela Secretaria, Cjúe-teriho como válido por fazerdes
perta-r no GoVei-no Federal a necessidade de se amparar 
esse tipo de trabalhador ruraL Entretanto, por uma po~ 
sição que adotei em meu projeto sobre o trabalho tempo
rário, trabalho que não admito, nos termos como está 
sendo adotado, por achar uma forma de exploração do 
trabalho humano, reservo-me o direito de, a princípio, 
não aceitá-lo, porquanto, como- diz mesmo o oficio ao 
Ministro do Trabalho, capeando o estudo daquela Secre
taria de Estado, esse estudo tomou por base justamente a 
Lei n9 6.019, de 1974, que, julguei, na minhá propoSição, 
uma afronta ao nosso ordenamento jurídico, por serre
gulamentadora de atividades de empresas que exploram 
o trabalho temporário. 

Na realidade, Sr. Presidente, Srs. Senadores, esse va
zio socfal, jurídico e económico em· iúúb se encontram Os 
trabalhadores rurais, entre eles, o~ "bóias-frias", deixa
me na dúvida se já não são passados uns bons cem anos 
das primeiras reivindicações trabalhistas que tiveram por 
palco o mundo de ontem. As "Vinhas da Ira", o "Ger
minal", estão a se repetir e, lamentavelmente, quando já 
beiramos o Século XXI. 

Esses recentes acontecimentos relacionados com os 
"bóias-ff!as", é preciso que determinadas autoridades 
não vejam neles si·mples badernas, .. coisas de idiotas", 
obra de agitadores. O que é preciso é que vejam, sim, 
nessas reivindicações, a luta por direitos inalienáveis de 
qualquer trabalhador. Eu, pelo menos, não posso aceitár 
que se faça uso do "suor e músculos'' de um trabalhador, 
sem que se lhe dê o m-ínii11Q_amparo, seja sOcial_. seja eco-_ 
nômico. 
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Não desejo ser radical com respeito a essas sugestões 
que .. Õra estão aflorando para se enco'ntrar uma Solução 
com relação aos chamados trabalhadores "volantes" ou. 
temporários ou eventuais, até porque acho-as válidas 
como premissas para se chegar a uma posição justa, 
eqUânime, que venha, de fato, atender aos reclamos des
ses párias ruricolas. 

Entretanto. Sr. Presidente, Srs. Senadores, acho que 
devemos ir ao cerne da questão. Não se deve criar mais 
uma lei para que se all::nda, especialmente, aps "bóias
frias". No caso do trabalhador rural, e com vistas ao am
paro que se deve dar ao~ "bóias-frias", entendo que bas
taria se eliminasse o caráter de eventualidade que se quer 
emprestar ao trabalho desse operário do campo. Se, por 
exemplo, formos ao Estatuto do Trabalhador Rural, 
nele encontrar-se·á a definição do empregador rural 
como sendo toda pessoa física-que, em propriedade rural 
ou prédio rústico, presta serviços de natureza não even
tual a empregador rural, sob a dependência deste e me
diilnte salário. 

Pois bem, Sr. Presidente, Srs. Senadores, bastaria que 
se redefinísse_ o trabalhador rural como pessoa tiSica, 
prestadora de serviços a empregador rural, sob sua de
pendência e mediante salário. Esc_oima-se, assim, dá le
gislação em vigor, o vício de se considerar eventual o 
trabalho do empregado rural chamado d~ "bóia-fria", 
de volante ou de temporário. 

É esse rumo que entendo deva-se tomar com relação 
aos trab<!_lhadores rurais. O que não s-e pode, é deixar 
oito M ILHOES de trabalhado_res_ do campo, servindo ao 
enriquecimento de intermediários ou de donos de lati
fúndios e, ainda mais, sendo rnal-inte_rpretados por de
terminadas autoridades, quando eles, diante do a bando
rio em que: se encontram, pro pugnam por seus direitos. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, antes de dar por findo 
este meu pronunciamento, regozijo-me em saber que a 
posição que assumi, rebelando-me contra o_ denominado 
trabalho temporário, volante, eventual ou que outra de
nominação possa se lhe dar, posição essa inscrita no Pro
jeto de lei n9 294/80 que apresentei ã Casa, encontrou 
guarida, mesmo que ainda seja em termos de expectati~ 
va~ Refiro-me ao anteprojeto da Consolidação das Leis 
do Trabalho, onde, a ilustre ComiSsão que o preparou 
entre os seus componentes, o nobre Senador Carlos AI~ 
berto Chiare' li- houve por bem eliminar a eventualida
de do trabalho do empregado rural. Está, dito, iriclusive, 
na eXpo~ção de motivos, com relação ao trabalho rural 
que; abro aspas, "omitiu-se deliberadamente, da defi
nição de empregado rural, a expressão ''serviços de natu
reza não eventual", que, constante de lei em vigor, ao 
correr do tEmpo tem valido aos intérpretes mais apressa
dos para eximir os empregadores das obrigações traba
lhistas em relação aos empregados de curto ciclo de pres· 
tação de serviço, como os safristas, por exemplo". 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dal\a) - Concedo a 
pãlavra·ao-nobre Senador Lourival Baptista. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PDS- SE. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. -Presidente, Srs: senado
res, três acontecimentos de indiscutível importânda, di
retamente vinculados ao Banco do Nordeste e seu ilustre 
Presidente, o renomado economista Camil!o Calazans de 
Magalhães, são dignos de referência especial nos limitci:s 
sumários deste pronunciamento. 

Reftro~me, em primeiro lugar, à reeleiç--d.o do primeiro 
brasileiro- a ser reconduzido ao cargo de dirige-nte -máxi
mo da A LIDE- Associação Latino-Americana de Ins
tituições Financeiras de Desenvolvimento. 

A reeleição de Camillo Calazans de Magalhães para 
p~esidir a ALIDE, no período de 1984/!985, indepen
dentemente de sua grande ressonância nos círculos 
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económico-financeiros e empresariais do continente, 
contribui para ampliar e fortalecer o prt:stígio intern-a
cional do Brasil. 

Fundada há 16 anos, em Washington, a AUDE con
grega 191 instituições financeiras áe desenvolvlffientÕ de 
23 países do hemisfério, 16 das quais brasileiras. Como 
"membros aderentes", ela tem cinco ~rganismos_interna
cionais, dentre os quais o Banco Mundial, o Banco Inte
ramericano de Desenvolvimento (BfD), quatro bancos 
multinacionais e mais l 1 entidades financeiras da ingla
terra, Alemanha Federal, Portugal e Espanha, além de 
21 membros colaboradores (Bancos Centrais Latino
Americanos). O objetivo fundame-ntal da entidade é de 
estimular a cooperação entre seus membros ativos para 
fortalecer o sistema financeiro de des"envolvimento da 
Amêrica Latina. 

A sessão inaugural da XIV Reunião da Assemblêia 
Geral da A LIDE se reaHzou no dia 15 de maio de 1984, 
no Centro de Treinamento do Banco do Nordeste, em 
Fortaleza, com a presença do Governador e Vice do 
Ceará, respectivamente Luiz de Gonzaga Fonseca Mota 
e Adauto Bezerra; do Prefeito da Capital cearense, Cêsar 
Cais de Oliveira Neto; do Comandante da 10• Região 
Militar, General Francisco Baptista Torres de Melo; do 
Prefeito de Aracaju, Heráclito Rollemberg; do 
SecretáriowGeral da A LIDE, Carlos Garatea Yori; além 
de centenas de participantes. 

O Presidente e os novos dirigentes do Comitê Diretivo 
da ALIDE foram anunciados no dia 16 de maio. 

No discurso que proferiu durail-te a Sessão inaugural 
da mencionada Assembléia Geral, Cami1lo Calazans de 
Magalhães analisou, com Iuci de~~ _f?l?jetividade, a draw 
mática situação dos paíSeS-em desenVolvimento, que são 
os mais duramente afetados pela crise financeira internaw _ 
cional. Revelou que a divida externa acumulada desses 
países atinge a US$ 612 bilhões, sendo que mais da meta
de desse total, ou seja, US$ 320 bilhões, é da responsabi
lidade de apenas 10 países da América Latina. -

O problema do endividamento externo, na opinião do 
economista Cami!lo Calazans de Magalhães, é ainda 
mais crucial em face da prevalência de taxas flexiveis de 
juros no mercado financeiro. 

"Essa prática chega a ser iníqua- asseveroU- porw 
que influi no volume das responsabilidades dos de_yçdow 
res, independentemente de sua vontade". A esse respeito, 
lembrou que um simples aumento de 0~5% na prime rate 
ou na libor, taxas médias de juros cobradas em Nova 
Iorque e Londres, respectivamente, faz com que a dívida 
externa brasileira, por exemplo, cresça em mais de USS 
500 r:nilhões. O recém--eleito Pfesiderite-da A LIDE acenw 
tuou, ainda, que a amortização da divida brasileira é um 
dilema de dificil solução~ "'A deterioração da relação 
dívida externa versus exportações, ocasionou a transfe
rência de recursos líquidos dos países em desenvolvimen
to para o exterior, devendowse ressaltar que, em 1983, a 
América Latina pagou de juros 27,4% da stia receita de 
exportações, cerca de USJ 30 bilhõeS, que ajud?ram a 
cobrir déficits Junto aos norte-americanos. 

No decorrer da XIV Assembléia Geral da A LIDE fa
laram, sobre problemas técnicos de grande importância e 
atualidade, entre outros conferencistas, o Diretor-Geral 
da Nacional Financeira do México, Gustavo Petricioli; Õ 
Presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Eco
nômico e Social (BNDES), Jorge Luís Freire; o econo
mista Rubens Vaz Costa, presidente da Companhia Hi
drelétrica do São Francisco (CHESF); o econo'!lista 
William R. Cline, do Instituto Internacional de Econo
mia (EUA). A exposição do economista William R. Cli
ne, teve como debatedores osSrs. Angelo Calmon de Sá, 
Presidente do Banco do Brasil, Ex-Ministro da Indústria 
e do Comércio e Diretor-Presidente do Banco Econômiw 
co S.A., e Fernando Pcrichc Vida!, Presidente da Asso
ciação de Bancos de Desenvolvimento da República Do_
minicana. 

DIÁRIO DO CONGRESSO~ACIONAI.. \Sedio-fi) -

A programação técnica- foi encerrad? no dia 18, com 
uma exposição do Senador Roberto de Oliveira Campos 
sobrç "Políticas Corretivas para o Desenvolvimento do 
Comércio Externo e das Finanças da América Latina", 
sendo dcbatedores Karlos Rischbieter, exwMinistro da 
Fazenda, e Jorge Spinosa ca-rranza, Assessor Especial 
do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). 
Em seguida, realizou-se a sessão de encerramento presiw 
dida pelo Ministro do Interior, Mário Dayid Andreazza. 

b _-segundO assunto cuja importância desejo realçar -é 
que o Banco do Nordeste deverá completar 32 anos de 
ininterrupto e fecundo desempenho no próximo dia 19 
d_e julho, data que assinala o seu advento no cenário na
cional, quando o saudoso estaçlista e Presidente Getúlio 
Vargas propôs e sancionou a Lei n' 1.649, de 19 de julho 
de 1952. 

A fim de comemorar, condign~mente, o tra~scurso 
dessa data que se reveste de excepcional importância 
para o Nordeste, o Presidente do BNB Camillo Calazans 
de Magalhães presidirá a inauguração do "Centro Ad
ministrativo Presidente Getúlio Vargas'', amplo conjun
to arquitetônico Cuja construção, ocupando 60 mil me
troS quaarados, formada por 18 blocos de dois pavimen
tos, fntefcalados pela vegetação natural, representa aso
lução definitiva para· o alojamento doS órgãos da Di
feção Geral do Banco do Nordeste. 

Na mesma ocasião, será inaugurada a "Creche Paulo 
VI", com capacidade para abrigar 200 crianças entre 3 
meses 4 anos, cOnstrufda em área arborizada, dispondo 
de play-ground e outros equipamentos para uso comuniw 
târiO. 

A programação relativa às comemorações do Banco 
do Nordeste do Brasil compreende vários eventos que se

I-íilOngo enumerar, nos dias 19 e 20 de julho vindouro. 
Aproveitando o ensejo, desejo expressar meus agrade

cimentos ao ilustre Presidente Camillo Calazans de Maw 
galhães, pelo atencioso convite que me ,enViou, 
felicitando-o pela amplitude dos empreendimentos e rea
lizações característicos de sua dinâmica gestão. 

São demonstrações relevantes de sua comprovada efi
CiênCiã: a solene inauguração das novas instalações da 
Ag_ência do BNB, em Aracaju, no próximo dia 2 de ju
lho, e _de Boquim, no dia seguinte, 3 de ju-l&o, concreti
zando destarte, uffia- ailtiga reivindicação do Deputado 
Cleonâncio Fonseca. 
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Finalmente, em terceiro lugar, desejaria chamar a 
atenção desta Casa para o suscinto documento enviado 
pelo Presidente Camillo Calazans de Magalhães ao Mi
nistro da Fazenda, Ernane Galvêas, no qual logrou con
densar os resultados do Banco do Nordeste pertinentes 
ao J<:> semestre-do corrente exercício financeiro. São qua
dros e tabelas relativas às demonstrações das aplicações 
do BNB, evolução, das receitas, despesas, operações di
versas e resultados obtidos. 

.Tra!awse de uma síntese, cuja incorporação ao texto 
destes comentários solicito neste momento, pelas inforw 
rria-ções nele contidas, reveladoras, simultaneamente. da 
solidez do BNB, bem como do invulgar talento adminiS
trativo e capacidade técnica do seu eminente Presidente. 
(Muito bem! Palmas.) 

DOCUMENTOS A- QUE SE REFERE o $/1. 
LOURIVAL BAPTISTA EM SEU DISCURSO: 

ExcelentíssimO S(mhor 
Dr. Ernane galvêas 
DD. Ministro da Fazenda 
70048 --Brasília (DP) 
Senhor Ministro, 

~praz-me apresentar a v_ ossa Excelência os resultados 
do Banco do Nordeste do-Brasil pertinentes ao J9 semes
tre deste exercício. 

2.- Nada obstante as dificuldades de ordem conjuntu
ral que vêm afetando a economia brasileira, particular
mente a nordestina nesse longo período de seca, o saldo 
dos empréstimos do BNB atingiu a soma çie Cr$ 944,6 
bilhões, muito próxima portanto do teta de Cr$ 1,0 tri
lhão previsto para ser alcançado no fitlal dO aOO-:-Em re
lação a dez/82, registrouwse um incremento nominal de 
67,5%, superior à taxa de inflação do período. 

3. Do total das aplicações deste Estabelecimento, 
74%, ou seja, cerca de Cr$ 700,0 bilhões, correspondem 
às operações de médio e longo prazos em beneficio dos 
setores rural, industrial e de infra-estrutura, fato que for
talece a Instituição como banco de fomento, preponde
rantemente. Essas aplicações cresceram 72,6% no perío
do, contra um incremento de 54,6% nas operações típicas 
de banco coJmerciãl, conforme mostra a tabela seguinte: 

EVOLUÇÃO DAS APLICAÇ0ES DO BNB, 
POR FINALIDADE 

Cr$ Milhões COrrentes 

Incremento % 

Especificação Dez/82 Jun/83 Nominal Real 

I - Operações de Banco de 
Desenvolvimento 405.570 699.942 72,6 3,2 
• Produção Industrial 143.317 239:029 66,8 (0,3) 
• Formação de InfrawEstrutura 166.965 333.765 99,9 19,5 
• Produção Agropecuãria 95.288 127.148 33,4 (20,3) 

II- BANCO COMERCIAL 158.329 244.699 54,6 (4,6) 
• Cointb-rciiilização da produção 147.789 '227.727 54,1 (7,9) 
• Crédito Pessoal 10.540 16.972 61,0 (3,8) 
Total(!+ fi) 563.899 944.641 67,5 0,1 

FONTE: Departamento de Administração Financeira - DEPAF. 
(*) - Corrigindo os valores pelo IGP 
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4. AuferiU -o- Banco no semestre recêm-findo re~itas 
de Cr$ 269,9 bilhões e realizou despesas no total de Cr$ 
217,5 bilhões, aprc:.entando um resultado bruto de CrS 
52,4 bilhões- superior em 121,1% ao o_btid_o no semes
tre anterior. Ressalte-se que 99,5% das receitas resulta
ram ex.clusivamente de ativid~des _operacionais, enquan
to que no âmbito das despesas 76,1% referem-se a custos 
financeiros, que elevaram sua participação no córnputo 
dos gastos globais. 

5_. Feitas as deduções de praxe - correção mone
tária do balanço, provisão para imposto de renda e parti
cipações estatutárias, obteve a Instituição um lucro líqui
do de Cr$ 10,5 bilhões, 57,7% maior do que o relativo ao 
211 semestre de 1982, em termos nominais. 

6. Esses resultados permitiram destinar aos acionís
tas dividendos no valor de Cr$ 2.475 milhões, à base de 
Cr$ 1,32 por ação, remuneração que supera em 88,6%, a 
preços correntes, o montante distribuído no 21' semestre 
de 1982, o que-corresponde a um aumento real de 12,7%. 

7. O quadro seguinte apresenta a demonstração dos 
resultados do Banco no período sob relato. 

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS~ 
Cr$ Milhões Correntes 

2• 1• Variação 
Sem/82 Sem/83 Percen-

(A) (B) tua! 
Especificações (B/A) 

Receitas 149.032,6 269.963,3 81,1 
Despesas 125.328,9 217.546,2 73,6 
Resultado 23.703,7 52AI7,1 121,! 
Resultado da Correção 
Monetária 12.615,8 27.873,1 120,9 
Resultado Antes do 
Imposto de Renda 11,087,9 24.544,0 121,4 
Provisão para o 
Imposto de Renda 4.206,7 13.598,2 223,2 
Resultado após o 
Imposto de Renda 6.881,2 10.945,8 59,! 
Participações Estatutárias 
Lucro - 202,5 414,8 104,8 
Lucro Liquido do Exercício 6.678,7 10.531,0 57,7 

8. A par da significativa ·evolução das atividades 
operaciOnais, cresceu também o Banco no tocante a sua 
rede de agências, a qual foi acrescida de mais ro i.ufida
des, prevendo-se a instalação de ma-is- 8 até o finã.I. do 
ano, quando o BNB contará com um total de 163 agên~ 
cias e 32 postos avançados de crédito rural. 

9. Relevante, também, a atuação do BNB com~· ór-.
gão operador do Fundo de Investimentos do Nordeste 
(FINO R), tendo realizado no l~' semestre deste ano três 
leilões, em que foram colocados 5,6 bilhões de ações de 
empresas nordestinas junto ao público investidOr, com 
negócios da ordem de Cr$ 10,3 bilhões. 

10. Destaque-se ainda o desempenho do Banco 
corno instituto de estudos e pesquisas econômicas, de
senvolvendo trabalhos destinados a ampliar os conheci
mentos sobre a !:!COnomia regional, apoiando programas 
de formação de recul:'sos humanos e patrocinando, com 
recursos a fu_ndo perdido, diversos projetas de pesquisa e 
difusão de tecnologia em todos os Estados nordestinos, 
que absorveram cerca de CrS 236 milhões no l~' semestre 
de 1983. ~ 

II. Para a consecução desses resultados, muito con
tribuiu o apoio que o ilustre Ministro dispensou aos p1ei~ 
tos do BNB, pelo que me confesso sincer:irriente grato. 

Neste ensejo, renovo a Vossa Excelência o testemunho 
da minha admiração e de mett apreço, - Camillo Cala .. 
zans de Magalhães, Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Concedo a 
palavra ao nobre Senador Henrique Santillo. 

O SR. HENRIQUESANTILLO (PMDB- GO. Pro
nUncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Depu~ 
tados: 

Dos homens se costuma dizer que a memória é muito 
frágj[ para lembrar, além de uma geração os que lhe fize
ram o bem. Perde-se fácil a memória do passado, sobre~ 
tudo com o azáfama e o fifmo acelerado dessa s6frega 
vida moderna. Mas há sempfe os raros espfritos que nos 
puxam as rêdeas do pragmatismo, fazendo-nos retornar 
ao berço esplêndido da exístência verdadeira, ainda que 
por breves intervalos.- tornando presente a afirmação de 
Hooker: 

'"A posteridade poderá saber que não deixemos, 
pelo silêncio negligente, que as coisas se passassem 
como num sonho." 

Ou:; como no dizer do poeta Wallace Stevens: 

.. Numa época de descrença ( ... ) cabe ao poeta 
proprorcíonar as satisfações da fé, pela sua medida 
e em seu estilo". 

Assim foi Gllenêo Marques de Araújo Valle, cujo 
pseudônimo literãrio foi Leo Lynce. Magistrado, profes
sor de Direito,- jornalista, poeta e literato, Leo Lynce, 
nascido a 29 de junho de 1884 e falecido a 7 de julho de 
1954, em Piracanjuba, Estado de Goiás, é figura proemi
nente da poesia brasileira, soube ser um dos três maiores 
poetas de Goiás. -

Homem culto e de espírito inquieto e questionador, foi 
o introdutor do modernismo nas terras de Anhanguera, 
ainda em 1922. "Ontem" foi seu único livro publicado 
em vida, o bastante para que ficasse marcada sua pre
sença no cenário das letras nacionais. 

Foi combativo jornalista, responsável pela fundação 
de vãriosjornais em Goiás. Tambérrt_ polrtico impOrtan~ 
te, foi eleito quatro vezes deputado estadual, exercendo 
seus mandatos com a mesma combatibilidade. 

Pela importância de sua obra poética, por ocasião do 
centenário de seu nascimento, a Secretaria de Cultura do 
Estado_de Goiâs, por seu tftular Dr. Iron Jaymt! Nasci
mento e o Departamento d~ Cultura do estado, dirigido 
pelo Prof. Álvaro Catelan, em colaboração _com _a Uni
versidade Católica de Goiás, realizam, emjlista homena
gem ao poeta, a I Semana de Cultura, "Leo Lyn«.e" e 
Concurso Literário sobre sua vida e obra. 

Associo-me a essas justas homenagens, soHcitando a 
trans-crição nos anais da Casa do poema de sua autoria 
Goyaz, os primeiros versos modernistas esàitOs em meu 
Estado. 

GOYAZ 

"Terra moca e cheirosa, 
de vestido verde e tou-ca azul, doirada, 
entre todos, gentil! 
Ninho dos sofredrires 
coração dos pastores cantadores! 
- <;'oração do Brasil!" 

"Quando se vem de fóra 
e salta o Paranahyba, 
o trem de ferro tem um ruido differente 
uma son1?ra vibraçãÕ df'; "jazz"- ' 
a enternecer a alma da gente ... " 

"Nome bonito - Goyaz! 
Que prazer experimento 
sempre que o leio 
nos vagões em movimento, 
com aquelle Y no meiot" 

_ "O fçrdinho e o chevrolet, 
rasgando camPos, furando mattas, 
vão. a trancas e barrancos, 
rumo às cidades pacata~ 
que brotaram no sertão." 

"'()s Poemas escriptos a carvão 
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nas pÕrtciras das estradas boiadeiras 
ou nas paredes caiadas dos alpendres: 
"Lindaura Mendes - Cabo Assumpçào ... " 
"Sodade do Rio dos Boi." 
.. 5/5/22. Francisco" .. 

""Nas pautas musicais 
do arame dos mangueiras, 
que genio virá compôr 
os motivos dos curraes 
os desafios brejeiros 
e as cantilenas de amor'?" 

"Goyaz! rescendente jardim, 
feito para a volúpia dos sentidos! 
Quem vive neste ambiente, 
sorvendo o perfume de seiva 
que erra no ar; 
quem nasceu numa terra assim, 
Por que não há de cantarr• 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Nada mais 
havendo que tratar, vou encerrar a presente sessão, de
sigliã:rido Para a se.~ão ordinãria de amanhã, a seguinte 

ORDEM DO DIA 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câma
ra ri<T 5, de 1981 (n\' 3.035/80, na Casa de origem), alte
rando o art. I 'i' da Lei n'i" 6.226, de 14 de julho de 1975, 
que dispõe a contagem recíproca de tempo de Serviço 
Público Federal e de atividade privada, para efeito de 
apoSentadoria, e dã outraS providências, tendo 

PARECERES FAVO RÃ VEIS, sob n's 971 e 972, de 
198 1, das Comissões: 
-de Segurança Nacional; e 
-:-de Finanças. 

2 

-VOtação, em turno único, do Projeto de Lei da Câma
ra n'i" tO, de 1981 (n~' 1.5:29/79, na Casa de origem), que 
dispõe sobre a aposentadoria, com proventos integrais, 
dos ex-coffib3.tentes segurados da Previdência Social, 
tendo 

PARECERES FAVORÃVE!S, sob n's 354 e 355, de 
1981, das Comissões: 

-de Legislação Social; e 
- de Finanças. 

3 

V o faÇão, em turno único, do Projeto de Lei da Câma
ra n'i" 44, de !98 t (n'i" 587/79, na Casa de origem), que 
veda aos veículos de comunicação de massa (rádio. tele
visão, cinema, jornais, revistas, cartazes, anuãrios Ou 
qualquer outro tipo de publicação) aceitar a autorização 
ou a veiculaçào de anúncios e de comerciais que não se
jam negociados, produzidos, criados, fi[mados, grava
dos, copiados - imagem e som - por profissiOnais e 
empresas brasileiras, tendo 
P~RECERES, sob nQs 186 e 187, de 1983, das Comis-_ 

sões: --

~de Economia, favorável, com voto vencido dos Se:
nadores Bernardino Viana, José Lins e Lenoir Vargas; e 

de Finanças, favorável. 
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4 

Votação, em turno único"; do Projeto de Lei da Cãma-.. 
ra n9 53, de \977 (n9 227 /75,na Casa de origem), que dis· 
põe sobre condições a observar na renovação de contra
tos de atletas profissionais, e dá outras providências, ten
do 

PARECERES FAVORÃVEIS, sob nos 1.360 e"Li6J, 
de 198 I, das Comissões: 

- de Legislação Social; e 
- de Educação e Cultura. 

s 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câma
ra n9 65, de 1979 (n9 4.25.7(77, n-a Casa de origem), qué"-
autoriza a alienação de imóveis residenciais da Rede Fer
roviária Federal a seus ocupantes, tendo 

PARECERES, sob nos 335 e 336, de 1980 e 635 a 637, 
de 1981, das COmissões: - ----

- de Transportes, Comunicação e Obras Públicas, 19 
pronunciamento: c_ontrário; 211 pronunciamento: favorável 
ao Projeto e à Emenda de Plenário; 

"--de Finanças, 1'1 pronunciamento: favorável; 2'1 pro-
nunciamento: favorável à Emenda de Plenário; e 

-de Constituiçio e Justiça, pela constitucionalidade e 
juridicidade do Projeto--e da Emenda de Plenário. 

6 

Votação, em turno único, do Requeririleiüo-i)q'784, de 
1983, de autoria do Senador Henquique Santillo, solici
tando, nos termos dos arts. 75, 76e 77, do Regimento In
terno, a criação de uma comissão esPeciit mistá, com
posta de li (onze) senadores e 11 (onze) deputados, pa
ra, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, com a colabo
ração das entidades mais representativas da sociedade ci
vil, discutir e apresentar soluções para a crise 
economico-financeira do Pais, 

(Dependendo de Parecer da Comissão de Economia) -

Votação, em turno único, do Requerimento n9104, de 
1984, dos Senadores Nelson Carneiro e Humberto Luce
na, solicitando, nos termos do art. 371, c, do Regimento 
Interno, urgência para o Projeto de Lei do Senado n'i' 
290, de !983, de autoria do Senador Nelson Carneiro,
que revoga a Lei n~' 7.138, de 1 de novembro de 1983. 

8 

Votação, em turno único, do Requerimento n~' 840, de 
1983, de autoria do Senador Humberto Lucena, propon
do a inserção em Ata, de um voto de aplauso aos termos 
da carta com que o ex-Minstro Hélio Beltrão se demitiu, 
e um voto de louvor pela sua eficiente gestão nos Minis
térios da Previdência e AssiStência SoCial e Extraordi
nário para Desburocratização, tendo 

PARECER FAVORÃVEL, sob n'i' 302, da Comissão
- de Constitufçio e Justiça. 

9 

Votação, em turno único (apreciação preliminar daju
ridicidade, nos termos do art. 296 do Regimento Inter
no), do Projeto de Lei da Câmara n~' 79, de 1979 (n'i' 
1.511/75, na Casa de ori&:em), que acrescenta Pará8rafo 
ao art. 5'i' da Lei n~' 3.807, de 26 de agosto de 1960, que 
dispõe sobre a Lei Orgânica da Previdência Sociãl, alte
rada pela Lei n'i' 5.890, -de 8 de junho de.l973, tendo 

PARECERES, sob n~'s 692 e 693, de 1982, das Comis-
sões: 

de Legislaçio Social, favorável, nos termos de Substi
tutivo que apresenta; .e 

-de Constituição e Justiça, pela injuridicid3.de do 
Projeto e do Substitutivo da Comissão de Legislação So
cial, com voto vencido, em separado, do Senador Franco 
Montoro. 

lO 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Se
nado n'i' 145, de 1981, de autoria do Senador Nelson Car
neiro, que atribui às Secretarias de Agricultura dos Esta
dos, dos Territórios e do Distrito Federal a competência 
exclusiva para fix·ar as quotas de farelo de trigo cabentes 
a cada produtor rural, tendo 

PARECERES, sob n'i's 248 a 250, de 1982, das Comis
sões: 

....=.... jle Cogstitulção e JuStiça, pela constitucionalidade e 
juridicidãde, e, no mÚitO-. fav_O_r~.:el, com as En{endas 
n~'s I e 2-CCj que apresenta; 

-de Agricultura, favorável ao Projeto e às ~mendas 
· da Comissão de Constituição e Justiça; e 

-de SerYiço Público Civil, favorável ao projeto e às 
emendas da Comissão de Constituição e_Justiça. 

II 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de_ Lei do Se
nado n~' 76, de 1983, de autoira do Senador Nelson Car
neiro, que acrescenta dispositivo à Lei n~>-5.107, de 13 de 
setembro de 1966 visando restabelecer o privilégio da in
denização dobrada ao trabalhador que conta mais de 10 
anos de serviço e é despedido sem justa causa, tendo 
"PARECERES, sob nos LOIS e L019, de 1983, das Co

missões: 
-de Constituiçio e Justiça, pela Constitucionalidade, 

juridicidade, e, no mérito, favorável, com voto vencido 
dos Senadores Helvídio Nunes e José Fragelli; e 

-de Legislação Social, favorável. 

"12 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução 
n~' 33, de 1984 (apresentado pela. Comissão de Economia 
como conclusão de seu Parecer n~' 286, de 1984), que au
toriza o Governo do Estado Rio de Janeiro a elevar em 
Cri 60.406.704.949,55 (sessenta bilhões, quatrocentos e 
seis milhões, setecentos e quatro mil, novecentos e qua
renta e nove cruzeiros e_ cinquenta e cinco centavos) o 
montante de sua dívida cçmsolidada, tendo 

PARECER, sob n~' 287, de 1984, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 

juridicidade. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Está encer
rada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 15 horas e 58 minutos.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR" 
HUMBERTO LUCENA NA SESSÃO DE 2Ni-84 
E QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO O(I.ADOR. 
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE" 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB - PB. Pro
nuncía o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Sena
dores: 

Afinal, o Governo decidiu encaminhar à apreciação 
dO- Congresso Nacional c;Jois projetas que estabelecem 
nofinas d~ isenção tributária e de tratamento favorecido, 
diferenciado e simplificado à microempresa, no campo 
administrativo, tributário, trabalhista, previdenciá(io e 
creélitício. -

Os Projetas que foram de inspiração do ex-Min.istro 
Hélio Beltrão despertaram muitas críticas, não só da 
parte do empresariado nacional, bem como de técnicos e 
da classe política, inclusive de vários Senad(ifes, dentre 
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os quais destaco os companheiros Henrique Santilho, 
Saturnino Braga, Marco Maciel, Albano Franco· e· 
Gabriel Hermes. 

A demora, até que se materializasse o envio ao Con
gresso, deveu~se à resistência da área económica, notada
mente do Ministério da Fazenda, que findaram por in
trOduzir- inOditícàÇões substanciais no projetO originaL 
Com efeito, a proposta original tornava obrigatória a 
destinação de 2% dos depósitos ã vista da rede bancária 
ao financiamento da microempresa, previa uma faixa de 
isenção mais ampla e excluía dos benefícios apenas as 
empresas dedicadas à importação de produtos. 

Devo, em primeiro lugar, Sr. Presidente, Srs. Senado
res, saJientar l! importância de que se reveste a proposta 
do Governo, precisamente por que cabe, agora, ao Con
gresso Nación-8.1 a iniciativa de alterar e introduzir modi
ficações nos projetas, a fim de torná-los efetivamente be
néficos à sobrevivéncia das pequenas e médias empresas 
brasileiras. 

É, também, imperiOSo dizer que o Governo levou mui
to tempo para propor a correção de um modelo econô
mico de tratamento perverso com relação à microempre
sa. Não é, pois, de se espantar que o IBGE tenha desco
berto recentemente a existência de uma "economia in
visível" estruturada em atividades que se desenvolvem à 
margem do controle econômico e social. t; a economia 
dt: "fundo de quintal'' que cresceu devido aos entraves 
criados pelo mod_elo econômico desses últimos 20 anos. 

Basta voltar os olhos ao passado para ver o que foi 
instituído nO BrasiLem termos de obrigações e encargos 
de natureza financeira e tributária, além dos encargos 
pára-fisCa"ís~-Pri"meiro inventaram a correção monetária; 
depois Vfeiam os tributos de toda a espécie: Imposto 
sobre CirCUlaÇão de Mercadorias, Imposto sobre Produ
tos Industrializados, Imposto sobre Serviços, Imposto 
sobre Transporte Rodoviário, Imposto sobre Operações 
Fími.nceii-as: Imposto de Renda, além do PIS, INPS, 
FGTS, FINSOCIAL e outras taxas que tornam insupor
tável a sobrevivência legal de quaisquer empresas peque
nas e até mesmo de porte médio. 

Essa asfixia 6 agravada ainda mais pelo estimulo cres
cente ao modelo exportador da atual política econômica. 
O sistema brasileiro dessas duas décadas passadas favo
receu e tratou difencialmente as grandes empresas e be
neficiou notadamente àquelas que apartavam capital es
trangeiro, na vã ilusão de que contribuiriain para a re
dução do endividamento externo. Por isso, já não é sem 
tempo que cuidemos nós de proteger o setor que ê res
ponsável por 50 a 80% da produção nacional. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores: 
Estou certo de que haverá um amplo debate no Parla

mento sobre o assunto e que envolverá todos os segmen
tos interessados em propiciar melhores condições opera
cionais às microempresas. De antemão creio que existem 
pontos fundamentais que o Governo abandonou em face 
do projeto original e outros que deveria ter introduzido 
nos Projet()~. a fim de alcançar os objetivos a que Se pro
põe. 

A meu ver, na caracterização da microempresa, quan
do estipulou que se enquadrariam no tratamento dife
renciado aquelas que tiverem receita bruta anual igual 
ou inferior ao valor de 10 mil ORTNs, tomando-se ova
lor nominal de janeiro do ano-base, o Governo esqueceu 
de que somente a correção monetária no exercício finan
~iro de 1983 foi da ordem de 156%, sem falar na taxa de 
inflação - agora qualificada de .. sem vergonha" pelo 
Ministro Brnane Galveas- que no ano passado ultra
passou a barreira dos 200%. Entendo que esse valor esti
pulado sobre o faturamento das empresas deva ser aufe
rido no último mês do ano e não no primeiro como pre
vêem os projetas originais. Que significará um fatura
mento máximo de 75 milhões de cruzeiros em dezembro 
desse ano? Esse montante calculado em janeiro estará re-



2236 Terça-feira 26 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção li) 

duzido em 200% quando chegarmos a dezembro deste 
ano. Por isso considero imprescindível que o valor nomi
nal dus ORTNs seja o de dezembro e nà9 o de janeiro, 
como está no projeto. 

Considero, também, Sr. Presidente, Srs. SenadQres, 
que deve ser lixado por lei e não deliberação do Conse
lho Monetário o percentual de aplicação compulsória da 
rede bancária des_tinad_o ã_s rnicroempresas. Entregar essa 
decisão ao Conselho Monetário é o mesmo que deixar as 
empresas ao sabor das exigências de saldo médio intro
duzidas, também, no modelo pós-64. Já não bastam as 
atribuições legislativas na área do M_erçado F_inançeiro 
que esse_ Conselho subtraiu do Congresso? Por isso nós_ é 
que devemos introduzir essa obrigação. 

Parece, entretanto, que a supressão dessa obrigação 
não é questão do Governo, mas do FMI._ Nã_o é preciso 
acrescentar nada sobre as instruções desse _organismo 
que fez mergulhar o País na mais profunda recessão de 
sua história. 

Ao que consta, o Governo também suprimiu a isenção 
de todos os imposto!> prevista no projeto original e, de 
fato, propõe isenção _de Imposto de Renda, Imposto 
sobre Circulação de M_ercadoria e Imposto sobre S_er- _ 
viços. 

Em todas as análises, inclusive oficiais, sabe-se que 
68% dos contribuintes- pessoas jurídicas- que corres
ponde a 784 mil empresas, não pagaram Imposto de 
Renda no exercício de 84. 

Ora, a isenção de Imposto de Renda que o Governo 
prevê no projeto, já existe, na realidade. O que _fica,_en
tão? O ônus da diniin_uição de receita tributária recai 
sobre os Estados e MunicípiOs.- Por is_so, entendo que as 
isenções sobre impostos, encargos e taxas federais deve
riam ser mais amplas. Por que não isentar iri_tC:gralmente 
o I PI, o ISTR, o FINSOCJAL? Por que não reduzir os 
percentuais de recolhimento do PIS e do INPS~ aumen
tando o das grandes empresas? 

Da forma como_ está o projeto, há certa procedência 
na reação negativa dos Secretários de Finanças dos di-

versos Esta<!o~da Federação. Dar ise~ção retirando de 
quem já tem pouco não é política das mais salutares. Por 
isso -tenho defendido a Reforma Tributária que propor
cione a descentralização do sistema de_.arrecadação edis
tribuição da receita tributária. 

Mas, Senhor Presidente, Senhores Senadores, o pro
palado projeto de Reforma Tributária do Governo jaz 
adormecido nos escaninhos inacessíveis do Ministério da 
Fazenda. 

Por outro lado, não consigo·vislumbrar o objetivo da 
listagem de várias categorias de empresas que não seriam 
atingidas pelos benefícios estatuídos nos projetas. Admi
to que ficassem -de fora as que se dedicam-à importação 
de produtos. As demais, no meu entender, deveriam ter o 
mesmo tratamento diferenciado pois só ãssim poderão 
crescer também. 

Senhor Presidente, Senhores Senadores, 
O País n~o pode _ficar à mercê dos grandes grupos. É 

chegado o momento de fortt:llecer o empresariado nacio
nal com estímulos que lhe permita -reduzir substacial
mente as elevadas taxas de desemprego e subemprego. 

O Sr. Jorge Kalume - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Com muitO prazer. 

O Sr. Jorge Kalume- O discurso de V. Ex•, principal
mente como líder do PMDB, o maior Partido das opo
sições, pela sua relevância merece reflexão. Pelo que sei, 
o Governo já vai isentar de qualquer tributo as pequenas 
e médias empresas. Mas, estou compreendendo que, pelo 
seu pronunciamento de agora, o governo apenas está 
isentando, parcialmente, alguns tributos. Estou convic
to, estou certo, e já fiz um pronunciamento aqui, neste 
sentido, de que o Governo pretende isentar totalmente as 
pequenas e médias empresas, sobrecan:_egando as_ gran
des empresas dessas diferenças que porventura houver. 
Portanto, estou solidário com V. Ex• e estou certo de que 
o GovernQ, se é que, efetivamente, vai isentar parcial-
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_ Q1ente, retrocederá desse propósito dando isenção total, 
uma maneira de ajudar essas empresas, principalmente 
nesta fase difícil por que passa o Brasil. 

O SR. HUMBERtO LUCENA - Agradeço a inter
venção oportuna de V. Ex• e vamos esperar que cheguem 
ao Senado Federal os projetas sobre micr_oeinpresa para 
concretizarmos emendas que os modiflquem nessas 
questões que nós temos levantado em vários pronuncia
mentos. 

Essa oportunidade o Congresso não pode desperdiçar. 
Por isso dirijo o meu apelo, na condição de líder do 
PMDB, para que nos empenhemos ao máximo para 
aprovar, com as alterações que julgarmos necessárias e 
no menor tempo possível, o projeto que fixa novas dire
trizes para o melhor funcionamento da microempresa no 
Brasil. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem!) 

ATA DA 88• SESSÃO, REALIZADA EM 8-6-84 

(Publicada no DCN (Seçio II) de 9-6-84) 

Retlficação 
No Expediente da sessão, na leitura dos Pareceres _n9S 

278 e-279, de 1984, sobre o Projeto de Lei da Câmara n~' 
225, de 1983 (n~' 138, de 1975, na Casa de _origem) que 
Institui -Q·-noia da Comunidade Afro-Brasileira", e de
termina outras providências". 

Na página 1848, 1'- coluna, na ementa dos pareceres, 
Onde se lê: 

PARECERES N•s 278 e 279, DE 1984 

Sobre o Projeto de Lei da Cimara n'i' 25, de 1983 ••• 
Leia-se: 

Pareceres ,.. 278/'rl9, de 1984 

Sobre o Projeto de Lei da Câmara n' 225, de 
1984_.. 
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SENADO FEDERAL 
(*) Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da constituição, e eu, Lo manto Júnior, I •

Vice-Presidente, no exercício da Presidência, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 28, DE 1984 

Autoriza o Governo do Estado de Pernambuco a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 745.478.756,68 
(setecentos e quarenta e cinco milhões, quatrocentos e setenta e oito mil, setecentos e cinqüenta e seis cruzeiros e ses
senta e oito centavos). 

Art. I' É o Governo do Estado de Pernambuco, nos termos do art. 2• da Resolução n• 93, de li de outubro de 1976, do Se
nado Federal, autorizado a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 745.478.756,68 (setecentos e quarenta e cinco milhões, 
quatrocentos e setenta e oito mil, setecentos e cinqüenta e seis cruzeiros e sessenta e oito centavos), correspondente a 151.952,39 
ORTN de Cr$ 4.554,05 (quatro mil, quinhentos e cinqüenta e quatro cruzeiros e cinco centavos), vigente em julho/83, e 
10.773,76 ORTN de Cr$ 4.963,91 (quatro mil,novecentos e sessenta e três cruzeiros e noventa e um centavos), vigente em agos
to(83, junto à Caixa Econômica Federal, esta na qualidade de agente financeiro do_ Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social 
- FAS, destinada à aquisição de veículos e aparelhos de comunicação para expansão de melhoria do sistema de policiamento 
ostensivo da Região Metropolitana de Recife, e adequação da Casa de Oliveira Lima em Museu Ambiental e Biblioteca de refe
rências de Pernambuco, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo processo. 

Art. 2• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 14 de junho de 1984.- Senador Lomanto Júnior 1•-Vice-Presidente, no exercício da Presidência. 

("') Republicada por haver saído com incorreção, no DCN (Seção II) de IS-6-84. 

l-ATA DA IOJt SESSÃO, EM :16 DE JUNHO 
DE 1984 

1.1-ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1- Ofi'clos do Sr.lv-Secretário da Câmara dos 
Deputados 

Encaminhando à revisão do Senado autógrafos dos 
seguintes projetos: -

-Projeto de Lei da Câmara n• !36/84 (n• 544/79. 
na Casa de origem), que- altera o inciso IX do art.. I"' 

SUMÁRIO 
do Decreto-lei n~' 201, de 27 de fevereiro de 1967, 
incluindo a obtenção de empréstimos excedentes da 
capacidade de pagamento da receita orçamentária do 
município, durante o último ano de mandato, entre 
os crimes de responsabilidade dos Prefeitos Munici
pais. 

-Projeto de Lei da Câmara n~' I37f84 (n'i' 294/79, 
na Casa de origem), que altera a redação do caput do 
art. 457 da Consolidação das Leis do Trabalho, 
aprovada pelo Decreto-lei n~ 5.452, de i"' de_maio de 
!943. 

- Projeto _ d_e Lei da Câmara n~' 138 j84 (n~' 

3.386(77, na Casa de origem), que dispõe sobre a 

velocidade máxima de 100 kmjh (cem quilômetros
horários) para veículos que trafegam em auto
estradas e_90 km/h (nOventa quilômetros-horários) 
nas demais rodovias pavimentadas em todo o Terri-
tório Nacional. ~ 

- Projeto de Lei da Câmara n~' 139/84 (n9 428/79, 
na Casa de origem), que dispõe sobre a supressão do 
art. 55.5 e su~ alíneas da ConsoHdação das Leis do 
Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n"' 5.452, de l9 
de maio de l943. 

-Projeto de Lei da Câmara n9 140/84 (n"' 616/83, 
na Casa de o.rigem), que: equipara às empresas 
jornalísticas, para fins de responsabilidade civil e 
penal, as empresas cinematográficas. 
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AIMAN GUERRA NOGUEIRA DA GAMA 

Diretor·Geral do Senado Federal 

ALOISIO BARBOSA DE SOUZA 

Diretor Executivo 

LUIZ CARLOS DE BASTOS 

Diretor Industrial 

RUDY MAURER 

Diretor Administrativo 

-Projeto de Lei 'da Câmara--n.,.-141/84 (n9 
3.015/84, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor 
Presidente da RepúbHca, que dispõe sobre os cargos 
de Suplente de Juiz do Trabalho Presidente de Junta 
de Conciliação e)ulgamento. 

-Projeto de Lei da Câmara n'l' 142/84 (n~' 329/79, 
na Casa de origem), que considera insalubre o traba
lho de coleta, transporte e tratamento de lixo, para os 
efeitos que especifica. 

-Projeto de Lei da Câmara n"' 143/84 (n~' 365/79, 
na Casa de origem}, que dispõe sobre a concessão dos 
direitos e· vantagens da Lei n~'- 1.234, de 14 de 
novembro de 1950, aos trabalhadores regidos pela 
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo 
DecretoMiei nl' 5.452, de li' de maio de 1943, nas 
mesmas condições. 

-Projeto de Lei da Câmara nl' H4/M (n~' 558/79, 
na Casa _de origem), que dispõe sobre a criação de 
Escola Têcnica Agrícola e de Economia DoméstíCa, 
no Município de São FidêHs, no Estado do Rio de 
Janeiro. 

-Projeto de Lei da Câmara nl' 145/84 (n9 486/79, 
na Casa de origein), que acrescenta§ 31' ao art. 59 da 
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo 
Decreto-lei nQ 5.452, de li' de maio de 1943. 

- Projeto de Leí da Câmara nl' 146/84 (n~' 

2.394/76, na Casa de origem), que altera a redação 
dos§§ 41' e 59 do art. 23 da Lei n"' 5.890, de 8 de junho 
de 1973, que modifica a legislação de previdência 
social, e dá outras providências. 

-Projeto de Leí da Câmara n"' 147/84 (n"' 331/79, 
na CaSa de origem), que altera a redação do inciso I 
do art. J l_da Lei n" 3.807, de 26 de agosto de l960..Lei 
Orgânica da Previdência Social. 

-Projeto de Lei da Câmara n"' 148/84 (n~ 401f79, 
na Casa de origem), que altera a redação do art. 39 da 
Lei n9 6.243, de 24 de setembro de I 975, que regula a 
situação do _aposentado pela Previdência Social que 
volta ao trabalho e a do_ segurado que se vincula ao 
seu regime, após completar 60 (sessenta) anos de 
idade. 

-Projeto de Leida Câmara n"' 149/84 (nç "322f79, 
na Casa de origem), que introduz alterações no art. 
39 da Lei n"' 3.807, de 26 de agosto de 1960-Lei Orgâ
nica da Previdência SociaL 

1.2.2 - Pareceres encaminhados ~ Mesa 

1.2.3- Leitura de projetos 

EXPEDIENTE 
CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 

Impresso sob a responsabilidade de Mesa do Senado Federal 

ASSINATURAS 

Via Superfície: 
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Cr$ 3.000,00 
Cr$ 6.000,00 

Exemplar Avulso, Cr$ 50,00 
Tiragem: 2.200 exemplares 

-Projeto de Lei do Senado n9 110/84, de autoria 
do Sr. Seriã.dor Nefson Carneiro, que introduz 
alteração na Consolidação das Leis do Trabalho, 
com vistas a determinar que a data da constatação cté 
que o trabalho se realiza em condições perigosas ou 
insalubres seja a mesma a partir da qual o trabalha
dor fará jus aos pagamentos de adicionais correspon
dentes. 

- Projeto de Lei do Senado n9 lll/84, de autqr_ia 
do Sr. Se_nador Gast[\o Miiller; que estabelece: o 
Segtiio F't:i.riça como garantia indiscutível e irrecusá
vel para a locação de imóveis residenciais ou 
comerciais, e dá outras providências. 

- Projeto de Lei do Senado n" 112/84, de autoria 
do Sr. Senador Nelson Carneiro, que dá nova 
rectação aos artigos 85, acrescido d~pará_g_r~fo único, 
e 117 da Lei nQ 1.71 1, de 28 de outubro de 1952. 

-Projeto de Lei do Senado n"' 113/84, de autoria 
do Sr._ Senador Marco Maciel, que 'modifica disPOsi
tivos da Lei n" 1.390, de 3 de julho de 195l_, __ que 
dispõe sobre a prátíCa de atos resultantes d_e precon
ceitos de raça ou de cor, acrescenta~lhe novas 
disposições, e dá outras providências. 

1.2.4 - Comunicação 

Do Sr. Senador Fernando Henrique Cãrdoso, que 
se- ausentará do Pais, 

1.2.5 - Discursos do Expe iente 

SENADOR JORGE KALUME- Apelo ao Sr. 
Ministro dos Transportes em favor da construção e 
asfaltamento da Rodovia BRM364, no trecho Porto 
Velho-Rio Branco-Assis Brasil- AC. 

SENADOR HUMBERTO LUCENA, como Líder 
-Sistema financeiro implantado no Pais a partir de 
1964. 

SENADOR ALMIR PINTO - Aumento das 
taxas de juros internacionais. 

SENADOR NELSON CARNEIRO, como Líder 
_:_ApreCiação das eniendas inStituindo o Parlamen
tarismo, apresentadas à proposta João Figueiredo. 

SENADOR ITAMAR FRANCO -.Solicitando a 
inclusão em Ordem do Dia de projeto de lei que 
menciona. 

SENADOR MÁRIO MAIA- Apuração de fato 
ocorrido no .. Projeto Santa Luzia", do INCRA, na 
cidade de Cruzeiro do SulMAC, atribuído à inCxistên
cja d_e infra-estrutura do projeto. 

SENADOR MURILO BADARO- Solução para 
o atraso no pagamento por parte de Cooperativa 
Central dos Produtores de Leite, do Vale do Mucuri, 
aos fornecedores do produto. 

- 1.2.6- Leitura de projeto 

- Pi-õjeiO-de Lerdo Senado n~" 114/84, de autoria 
do Sr. Senador HenriqueSantítlo, que dispõe sobre a 
criação de um Conselho de Desenvolvimento para 
Região Geoecônomia de Brasília. 

1.2. 7 - Comunie~.ção da Presidência 

Convoc(lção de sessão extraordinária a realizar-sç 
hoje, às 18 horas e 30 minutos, com Ordem do Dia 
que d~gna. 

L3 ~ORDEM DO DIA 

-Projeto de Resolução n~' 33/84, que autoriza o
Governo do Estado do Rio de Janeiro a elevar em 
Crl60.406.704.949,55 (sessenta bilhões quatrocentos 
e seis milhões, setecentos e quatro mil, novecentos e 
quarenta e nove cruzeiros e cinqUenta e cinco 
centavos) o montante de sua dívida consolidada. 
Aprovado após usar da palavra o Sr. Roberto 
Saturnino. À Comissão de Redação. 

-Projeto de Lei da Câmara n9 5/81 (nP 3.035/80, 
na casa de origem) alterando o art. 11' da Lei n"' 
6.226, de 14 de julho de 1975, que dispõe sobre a 
contagem recíproca de tempo de Serviço Público 
Federal e de atividade privada, para efeíto de aposen
tadoríã., e dá oUtras providências. Votação adiada por 
falta de guorum. 

-Projeto de Lei da Câmara- n"' 10/81 (n~' 

1.529/79, na Casa de origem) que dispõe sobre a 
aposentadoria, com proventos integrais, dos ex
combatentes segurados da Previdência Social. 
Votaçio adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Lei da Câmara n9 44/81 (n9 587/79, 
na Casa: de origem), que veda aos veículos de 
comunicação de massa (rádio, televisão, cinema, 
jornais, revistas, cartazes, anuários ou qualquer 
outro tipo de publicação) aceitar a autorização ou a 
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veiculação de anúncios e de comerciais que não sejam 
negociados, produzidos, criados. filmados, gravados, 
copiados - imagem e som - por prolissionais e 
empresas brasileiras. Votaçio 1dlada por falta de 
quorum. 

-Projeto de Lei da Câmara n"' 53/17 (n~' 227/75, 
na Casa de origem) que dispõe sobre condições a 
observar na renovação de contratos de atletas profis~ 
sionais, e dá outras providências. Votaçiio adiada por 
falta de quorum. 

-Projeto de Lei da Câmara n' 65/79 (nl' 
4.257/71, na Casa de origem) que autoriza a 
alienação de im6veiS i-eSldenciais da Rede Ferro
viária Federal e seus ocupantes. Votacio •dlada por 
falta de quorum. 

- Requerimento n"' 784/83, de autoria do. Sr. 
Senador Henrique Santilo, solicitando, a criação de 
uma comissão especial mista, composta de I I 
senadores e ll deputados, para, no prazo de 120 dias, 
com a colaboração das entidades mais representati
vas da sociedade civil, discutir e apresentar soluçõe.~ 
para a crise económico-financeira do País. Votaçio 
adiada por falta de quorum. 

-Requerimento nl' 104/84, dos Senadores Nelson 
Carneiro e Humb~ertõ Lucena, solicitando urgência 
para o Projeto de Lei do Senado n~' 290/83, de 
autoria do Senador Nelson Carneiro, que revogá -a 
Lei n<;o 7.138, de 7 de novembro de 1983. Voblçio 
adiada por falta de quorum. 

- Requerimento n<;o 840/83, de autoria do Senador 
Humberto Lucena, propondo a inserção em Ata, de 
um voto de aplauso aos termos da Carta com que o 
ex-Ministro Hélio Beltrão se demitiu, e uffi vOto de 
louvor pela sua eficiente gestão nos Ministêrios da 
Previdência e Assistência Social e Extraordinário 
para Desburocratização. Votação adiada por falta de 
quorum. 

-Projeto de Lei da Câmara n9 79/79 (n<;o 
1.511/75, na Casa de odgení) que acresCenta pará
grafo ao art. 51' da Lei n9 3.807, de 26 de agosto 9e 
1960, que dispõe sobre a lei Orgâriíca ditPfeVldência 
Social, alterada pela Lei n~' 5.890, de 8 de junho de 
1973. (Apreciação preliminar da juridicidade.) 
Votação Âdiada por falta de quorum. 

-Projeto de Lei do Senado n<;o 145(81, de autoria 
do Senador Nelson Carneiro, que atribui às Secreta
rias de Agricultura dos Estados, dos Territórios e do 
Distrito Federal a competência exclusiva para fixar 
as quotas de farelo de trigo cabentes a cada produtor 
rural. Votaçio adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Lei do Senado nl' 16(83, que acres
centa dispositivo ã l.:ei n~' 5.107, de 13 de setembro de 
1966, visando restabelecer o privilêgio da indeni
zação dobrada ao trabalhador que conta mais de 10 
anos de serviçO e ê despedido sem justa causa. 
Votação adiada por falta de quorum. 

I A- DISCURSOS APÓS A ORDEM DO OlA 

SENADOR FÃBIO LUCENA- Panorama políti
co do Pais às vésperas -da apreciação, pelo Congresso 
Nacional, da Emenda Figueiredo. 

SENADOR PEDRO SIMON --Considerações 
sobre as razões do pedido feito pelo Sr. Jair Soares, 
para o não comparecimento do Senhor Presidente da 
República ao Estado do Rio Grande do Sul. 

SENADOR GABRIEL- HERMES - Seminário 
sobre a Amazônia, realizado em São Paulo, sob o 
patrocínio de entidades que especifica. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 111 

SENADOR NELSON CARNEIRO- Congratu
lações recebidas da Sr' Léa Leal, Pre:>idente da LBA, 
pela atuação de S. Ex' em prol da dinamização da 
campanha em beneficio da velhice. 

SENADOR JA!SON BARRETO- Apelo ao Sr. 
Ministro das Minas e Energia, no sentido de que S. 
Ex~ determine o estudo da Resolução n\' 253, adotada 
pelo Conselho de Desenvolvimento do Extremo Sul 
-- CODESUL, em face da sua importância para o 
desenvolvimento do uso do carvão mineral brasilei
ro, 

SENADOR JUTAH Y MAGALHÃES- Apelo às 
autoridades policiais do Pafs, no sentido de que seja 
dado respaldo às decisões judiciárias, punitivas do 
ç:stelionato previdenciário. 

SENADOR LOURIVAL BAPTISTA - Insta
lação de escritório da Serviço_ do Patrimônio Históri
co e Artístico Nacional, em Sergipe. 

SENADOR GASTÃO MVLLER- Manifestação 
da Câmara Municipal de Mirassol D'Oeste~MT; no 
sentido da exclusão de municípios brasileiros, da 
chamada área de interesse da Segurança Nacional. 

SENADOR CARLOS CHIARELLI
Solidarizando-se com o Sr. Ministro do Interior, pelo 
repúdio de S. Ex~ a noticiário infundado,_ veiculado 
na Imprensa, a respeito·da credibilidade das caderne
tas de poupança. 

cSENADOR GABRIEL HERMES- Dia Nacio
nal do Meio Ambiente. 

SENADOR JOSE IGNÁC/0 FERREIRA- Defesa 
da adoção de medidas em favor das pequenas e 
médias empresas do País. 

I ,5- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA 
DA PRÓXIMA SESSÃO, ENCERRAMENTO, 

2- ATA DA IOZ• SESSÃO, EM 26 DE JUNHO 
DE 1984 

2.1- ABERTURA 

2:2- EXPEDI ENTE 

2.2.1 -Mensagens do Senhor Presidente da 
República 

- N9 106/84 (n<;o 202/84, na origem), de agradeci
mento de comunicação. 

- N9 107/84 (n<;o 203/84, na origem), restituindo 
autógrafos de projeto de lei sancionado. 

2.2.2- Oficio do Sr. J9~Secret.ário da Câmara dos 
Deputados 

Encaminhando à revisão do Senado autógrafo da 
~seguinte matéria: 

~Emenda da Câmara dos Deputados ao Projeto 
de Lei do Senado n~' 86/84 (n9 3.845/84, na Câmara 
dos Deputados), que renova, até 31 de dezembro de 
1985, o prazo de validade do Concurso de Fiscal de 
Tributos Federais que menciona. 

2.2.3 - Leitura de projeto 

-Projeto de Lei do Senado n'i' 115/84, de autoria 
do Sr. Sena<!or Henrique Santillo, _que dá nova 
redação ao art. 210 do Decreto-lei n~' 82, de 26 de 
dezembro de 1966_, que regula o Sistema Tributário 
do Distrito Federal, e dá outras providências. 
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2.2.4 -Requerimentos 

- N9 127/84, de urgência, para a Mensagem n~' 

96/84, que autoriza a Prefeitura Municipal de Forta
leza (CE) a elevar o montante de sua dívida consoli
dada interna, de modo a permiti!' a contratação de 
operação de crédito no valor de CrS 
5.552.000.000,00, junto ao BancO do Nordeste do 
Brasil S.A. 

- N\" 128/84, da Comissão rle Municípios, solici
tando urgência, para o Projeto de L-ei da Câmara n"' 
286/83, que fixa a data da eleição dos vereadores dos 
municípios criados peta Lei nl' 7 .009, de !I' de julho de 
1982. e dá outras providências. 

2.2.5- Apreclaçio de matérias 

- R.edaçôes finais dos Projetas de Decreto Legis~ 
lativo n9 s 26 e 36/83; e Projeto de Resolução n9 
33(84. Aprovadas, nos termos dos Requerimentos n<;os 
129 a 131/84, À promulgação. 

2.3- ORDEM DO DIA 

-Projeto de Lei da Câmara n'i' 52/84, (n<;o 
2._681/S3, na Casa -de Origem) de iniciativa do Senhor 
Presidente da República, que dispõe sobre a Assis
tência e Salvamento de Embarcação, coisa ou bem · 
em perigo no mar, nos portos e nas vias navegáveis 
interiores_ Aprovado. À sanção. 

-Parecer da Comissão de Constituição e Justiça 
sobre a Mensagem n9 102/84 (n9 193/84, na origem) 
pela qual o Senhor Presidente da República submete 
à deliberação do Senado a escolha do Almirante-de
Esquadra Raphael de Azevedo Branco para exercer o 
cargo de Ministro do Superior Tribunal Militar, na 
vaga decorrente da aposentadoria do Ministro 
Almirante-de-Esquadra Octâvío José ;5ampaio 
Fernandes. Apreciado em sessão secreta. 

2.4- MAT~RJAS APRECIADAS APÓS A 
ORDEM DO DIA 

-MenSagem n9 96/84, em regime de urgência, 
nos termos do Requerimento n~' 127/84, lido no 
Expediente. Aprovada, noS termos do Projeto de 
Resolução n9 38(84, após pareceres das comissões 
competentes. Ã Comissão de Redação. 

- Redação final do Projeto de Resolução n' 
38/84, em regime de urgência. Aprovada. À promul
gação. 

-Projeto de Lei da Câmara n<;o 286(83, em regime 
de urgência. Aprovada. Â promulgação. 

...:.... Projeto de Lei da Câmara n~' 286(83, em rigime 
de urgência, nos termos do Requerimento n9 128/84, 
lido no Expediente. Aprovado, após pareceres das 
comissões competentes. À sanção. 

25-DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO OlA 
DA PRÓXIMA SESSÃO. ENCERRAMENTO, 

-DISCURSO PRONUNCIADO EM SESSÃO 
ANTERIOR 

-Do Sr. Senador José Uns, proferido na sessão 
de 19-6-84. 

4-ATOS DO PRESIDENTE DO SENADO 

- N9s 39 a 44, de 1984. 

5-MESA DIRETORA 

6- LIDERES E VI CE-LIDERES DE PARTi· 
DOS 

7- COMPOSIÇÃO DAS COMISSO"ES 
PERMANENTES 
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Ata da 101'~- Sessão, em 26 de junho de 1984 
2~ Sessão Legislativa Ordinária, Da 47~ Legislatura 

Presidência dos Srs. Moacyr Dai/a, Lomanto Júnior e Almir Pinto 

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS. ACHAM,Sl' PRE
SENTES OS SRS. SENADORES: 

Jorge Kalume --Mârio Maia ~-Fábio Lucena
Raimundo Parente - Aloysio Chaves - Gabriel Her
mes - Hélio Gueiros -Alberto Silva- Helvfdio Nu
nes - João Lobo - Almir_ einlo -José Lins- VirgOio 
Tâvora- Carlos Alberto- Martins Filho - Humber
to Lucena - Marcondes Gadelha - Milton Cabral -
Aderbal Jurema - Cid Sampaio - Marc~ Maciel -
Luiz Cavalcante- Lourival Baptista- Passos Pôrto
Lomanto Júnior - José lgnácio Ferreira - Moacyr 
Dalla - Nelson Carneiro - Itamar Franco - Murilo 
Badar6 - Benedito Ferreira - Henrique Santillo -
Gastão MUller- José Frage!li- Mar~lo Miranda
Affonso Camargo - J aison Barreto- Lenoir Va~gas
Pedro Simon - Octávio Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - A lista de 
presença acusa o comparecimento de 40 Srs. Senadores. 
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus iniciarilos nossQS trabalhos. 
O Sr. I 9-Secretário procederá à leitura do Expediente. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

OFICIOS 

D~ Sr. l9-8et:retário da Câmara dos D~putados encami~ 
nhando à revlsiio do Senado autógrafos dos seguintes pro
jetas: 

PROJETO D!l LEI DA CÂMARA N• 136 DE 1984 
N9 544/79, Da casa de origem --.... 

Altera o inciso IX do art. 1'i' do D~creto-lel 11'1 201. 
de 27 de fevereiro de 1967, incluindo a obtençio de 
empréstimos excedentes da capacidade de pagamento 
da receita orçamentária do município, durante o úftf .. 
mo ano de mandato, entre os crimes de responsablll .. 
dade dos Prefeitos Municipais. 

O Congresso NacionaLd~reta: _ 
Art. 19 O inciso IX do art. i"' do Dec_r_eto-lei n9 2Q_l_, 

de 27 de fevereiro de l%7, passa a ter a seguinte redação: 

~~Art. 1.,. 

IX- contrair emprêstimo cujas amortizações 
excedam a capacidade de pagamento da receita 
orçamentária do MunicípiO." 

Art. 2"' - Esta Lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

DECRETO-LEI No 20t, 
DE 27 DE FEVEREIRO D]'l 1967 

Dispõe sobre a responsabUldade dos Prefeitos e 
Vere~dores, e dá outras providências. 

O presidente da República, usando da atribuição que 
lhe confere o art. 29 do artigo 9Q do Ato Institucional n9 
4, de_7 de de~_mbro de 1966, decreta: 

Art. I 9 São crimes de responsabilidade dos Prefeitos 
Municipais, sujeitos a julgamento o Poder Judiciârio, in-

dependentemente do pronunciamento da Câmara dos 
Vereadores: 
I- apropriar-sê de bens ou rendas públicas, ou 

desviá~las em proveitos próprio ou alheio; 
n - utilizar-se, indevidamente, em proveito próprio 

ou alheio de bens, rendas ou sel":'iços públicos; 
lli- desviar ou aplicar indevidamente rendas ou ver~ 

bas públicas; 
IV - empregar subvenções, auxílios, emprêstimos ou 

recursos de qualquer natureza, em desacordo com os 
planos ou programa-s a que se destinam; 

V - ordenar ou efi::tu-ar despesas não autorizadas por 
lei, ou realizá-las em desacordo com as normas financei
ras pertinentes; 

VI - deixar de prestar contas anuais. da adminis
tração financeira do Municiipio à Câmara de Vereadores, 
ou órgão que a Constituição do Estado indicar, nos pra
zos e condições estabelecidos; 

VII- deixar de prestar contas, no devido tempo, ao 
órgão competente, da aplicação de recursos, emprésti
mos, subvenções ou auxílios int,ernos e externos, recebi
dos a qualquer título; 

Vlll -contrair empréstimo, emitir ãpóliCes~ OU obri
gar o Município por títulos de crédito, sem autorização 
da Câmara, ou em desacordo com a lei; 

IX- conceder empréstimos, auxílios ou subvenções 
sem autorização da Câmara, ou em desacordo com a lei; 
X- alienar ou onerar bens imóyeis, ou ieridas muni

cipàis, sem- aUtorização da Câmara, ou em desacordo 
com a lei; 

XI -adquirir bens, ou realizar serviços e obras, sem 
concorrência ou coleta de preços, nos casos exigidos em 
lei; 

XII - antecipar ou inverter a ordem de pagamento a 
credores do Município, sem vantagem para o erário; 

XIII - nomear, admitir ou designar servidores, con
tra expressa disposição de lei; 

XIV- negar execução à lei federal, estadual ou mu
nicipal, ou deixar de cumprir ordem judicial, sem dar o 
motivo da recusa ou da impossibilidade, por escrito, à 
autoridade competente. 

XV- deixar de fornecer certidões de atos ou contra
tos municipais, dentro _do prazo estabelecido em l_c;{. 

( Ãs Comissões de Constituição e JUstiça, de Eco
- nomia e de Muniçípios.) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 137, DE !'984 
(N• 294/79, na Casa de origem) 

Alte.-a a redação do caput do art. 457 da Consoli
dação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto
lei n"' 5,452, de 19 de maio de 1943. 

- O Congresso Nacional decreta: 

Ai't. l9 O cs.put do art. 457 da Consolidação das Leis 
do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n9 5.452, de 19 
de maio de 1943, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 457. Compreendem-se na remuneração 
do empregado, para todos os efeitOs legais, inclusive 
para fins de cãlculos do 13"' salário, das fêrias, do 
descanso semanal remunerado e das prestações pre
videnciãrias,_ alêm do salãrio deVido e pago direta
mente pelo empregador, como contraprestação do 
serviço, as imoortânciaS Correspoiidentes às horas 
suplementares, às gorjetas, e as aemais que tenham 

o carãter de contraprestação por trabalho realiza
do." 

Art. '29 Esta Lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. -39 Revogam~se as disposições em contrário. 

LEGISLAÇÃO CITADA 
CONSOLIDAÇÃO DÁS LEIS DO TRABALHO 

(Aprovada pelo Decreto-lei n"' 5.452, 
de 19 de maio de t 943) 

TITULO IV 
Do Contrato lndlYiduai de Trabalho 

........ -.- ~~-· ......... ·-· ................... ~-· ... . 
CAPITULO II 

Da Remuneração 

Art. 457. Compfeendem-se na remuneração do em
pregado para todos os efeitos legais, além do salário de
vido e pago diretamente pelo empregador, como ç_ontra
prestação do serviço, as gorjetas que receber. 
~§ 19 Integram o salário, não só a importância fixa es

tipulada, como também as comíssões, percentagens1 gra
tificações ajustadas, diárias para viagem e abono& pagos 
pelo empregador. 

§ 29 Não se incluem nos salários as ajudas de ~sto, 
assim como as diárias para viagem que não excedam de 
cinqUenta por cento do salário percebido pelo emprega
ao~ _ 

§ 39 Considera-se gorjeta não só a importâilCia es
pontaneamente dada pelo cliente ao empregado, como 
também aquela que for cobrada pela empresa ao cliente, 
como adicional nas contas, a qualquer título, e destinada 
à distribuição aos empregados. 

Art. 458. Além do pagamento em dinheiro, 
compreendem-se no salário, para todos os efeitos-legais, 
a aUmentação, habitação, vestuário ou outras prestações 
in natura que -a empresa, por forÇa do contrato ou do 
costume, fornecer habitualmente ao empregado. Em 
caso algum será permitido o pagamento com bebidas al
coólicas ou drogas nocivas. 

-§ 19 Os valores atribuídos às prestações in nãtUra de
verão ser justos e razoáveis, não podendo exceder, em 

~ cada caso, os dos percentuais das parcelas componentes 
Bo--Siláiio mínimo (arts. 81 e 82}. 

§ 29 Não serão considerados comQ_salãrio, para os 
efeitos previstos neste artigo, os vestuários, equipamen· 
tôs e Outros acessórios fornecidos ao empregado e utili
zados no local de trabalho, para a prestação dos respecti
vos serviços. 
. ~ ....... -.. -........ ' .......... ·- ....... ·-- ·--~ ..... ' 

(Às Comissões de Legislação Social e de Fi
nanças.) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA No 138, DE 1984 
(N9 3.386/77, na Casa de origem) 

_D~spõe sobre a velocidade máxima de 100 km/h 
(cem qullômetros-horários) para veiculos que trafe
gam em autor~estradã e 90 km/h (noventa 
quilómetros-horários) nas demais rodovias pavimen~ 
tadas em todo o Território NaclonaJ 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. {9 A veloci_dade mãxima permitida pata veicu
los motorizados será de 100 km/h (cem quilômetros-
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horários) nas auto-estradas e 90 km/h (noventa 
quilômetros-hprários) para as demais rodcvias pavimen
tadas em todo o Território Nacional. 

Art. 29 Caberá ao Departamento Nacional de Estra
das e Rodagem a fiscalização rigorosa do disposto no 
art. I~> desta Lei, aplicando as_ penaiidades a que estive
rem sujeitos os infratores, de conformidade com a legis
lação em vigor. 

Art. 3~> O Poder Executivo regulamentará esta Lei 
no prazo máximo de 60 (sessenta) dias. 

Art. 4~> Esta Lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. s~ Revogam~se as disposições em contrârio. 

(À Comissão de Transportes, ComunicaÇões e 
Obras Públicas.) 

PROJETO D/{ LEI DA CÃMARA N• 139, DE 1!184 
(Nt 428f7'J, •• Casa de origem) 

Dispõe sobre a supressio do art. 555 e suas lllneas 
da Consolidaçio das Leis do Trabalho, aprouda pelo 
Decreto--lei n~" 5.452, de 1~> de mato de 1943. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1~" Ficam suprimidos o art. 555 e suas respecti
vàs alíneas da Consolidação das Leis do Trabalho, apro
vada pelo Decreto-lei n~ 5.452, de J9 de maio de 1943. 

Art. 2~> Esta Lei entra em vigor na data de sua publi-
cação. 

A:rt. 3~ Revogam-se as disposições em contrário. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

CONSOLIDAÇÃOÍ)AS LEIS DO TRABALHO 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N• 5.250, DE 9 DE FEVEREIRO DE 1967 

R<&Uia a liberdade de manlf....,çio do ,._,...to 
e de .IDiormaçies. 

CAPITULO I 

Da Liberdade de M.aifestaçio do Pensamento e 
da lnformaçio 

ArL l_t ~ livre a manifestação do pensamento e a 
procura, o recebimento e a difusão de informações ou 
idéias, por qualquer meio, e sem dependência de censura, 

. respondendo cada um, nos termos da lei, pelos abusos 
que cometer. 

§ I o;~ Não serã tolerada a propaganda de guerra, de 
processos de subversão da ordem política e sOCiaf ou de 
preconceitos de raça ou classe. 

§ 2' O disposto neste artigo não se aplica a espetácu
los e diversões públicas, que ficarão sujeitos à censura, 
na forma da lei, nem na vigência do estado de sítio, 
quando o governo poderã exercer a censura sobre os jor-
na!s ou perí_6dicos e empresas de radiodifusão e agências 
not-iciosas naS matérias atinentes aos motivos que o de
terminaram, como também em relação aos executores 
daquela medida. 

Art. 2~ ~ livre a publicação e circulação, no terri~ 
tório nacional, de livros e de jornais e outros periódicOs, 
salvo se clandestinos (art.ll), ou quando atentem contra 
a moral e os bons costumes. 

§ I~ A exploração dos serviços de radiodifusãO de
pende de permissão ou concessão federal, na forma da 
lei. 

§ 2~ .É. tf~re a exploração de empresas que tenham 
por objeto_o agendamento de notícias, desde que regis
tradas nos termos do art. 81' 

Art. 3~> e vedada a propriec!!'lde de empresas jor
nalí~~iCas, seja'!l po1íticas_-pu_ simjllesmente noticiosas, a 

. ·Ã~.· 555~ · ·Ã· ~~~~·d~ ~~;;~ã;;d~~;;t~-cÍ~ ~~~~h~i:- est'rângeiroS e a SOciedades por ações ao portador. 

menta será imposta à entidade sindical: § )I' ·• • • · • • • .. • • .. • • • • •• "''"'----·· • ~ .. • • .. • •• • .. -· • 

Aprovada pelo Decreto-lei n~" 5.452, 
de I~> de maio de 1943. 

a) que deixar de satisfazer ·as condições de consti- § ~ A responsabilidade e' a orien~açã,o entelec:tual e 
tuição e funcionamento estabelecidas nesta Lei; adminístrativa das empresas jornalísticas caberão, exclu-

b) (Revogada.) sivernente, a brasileiros natos, sendo rigorasamente ve-
c) que criar obstáculo à ~cução da política ~nô- d.ad~ qualquer modalidade c;le .<;:ontrato de as~istência 

mica adotada pelo GoVernO. tecmca com empresas ou orgamzações estrangeuas que 
...................... • k ,"'_ ..... -~··. _ ••• __ ,_ ·~w .. .. 'i".::.-:..: c:. .lhes faculte, sob qualquer pretexto ou maneira, ter parti

(Às Comissões di CõliStiiuição e Justiça e de Legis
laçãO Social.) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 140, DE 1984 
(N• 616(83, na Casa de origem) 

Equipara às empresas jomalisticas, par• fins de 
responsabilidade civil e penal, as empresas cinemato-
gnífiCJ:s. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. I~> O § 49 do art. 3~ da Lei n~> 5.250, de 9 de feve
reiro de 1967, passa a viger com a seguinte redação; 

.. Art. 3~ ..••......•.• ~· .. -~--~-. ~ -=-=-~ ...... ~-~ ~-. 

§ 4~> São empresas jornalísticas, para os fins da 
presente lei, aquelas que editarem jornais, revistas 
ou outros periódicos, EqUiparam-se às empresas 
jornalísticas, para fins de responsabilidade civil e 
penal, aquelas que explorarem fCrviços de radiodi
fusão e televisão, agenciamento de noticias e as em
presas cinematográficas." 

Art. 2~> Esta Lei entra em vigor na data de sUa p_ubli~ 
,cação. 

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

cipação direta, indireta ou sub-reptícia, por intermédio 
de prepostos ou empregados, na administração e na 
orientação da empresa jornalística. 

§ 3~> A sociedade que explorar empresa jornalística 
poderá ter a forma civil ou comercial respeitadas as res~ 
trições contitucionais e legais relativas à sua propriedade 
e ·direção. 

§ 411 São empresas jornalísticas, para os fins da-Pre
sente lei, aquelas que editarem jornais, revistas ou outros 
periódicos. Equiparam-se às empresas jorrúliísticas, para 
fins de responsabilidade civil e penal, as que explorarem 
serviços de radiodifusão e televisão e o agendamento de 
notícias. -

§ 5~> Qualquer pessoa que empresar seu nome ou ser
vir de instrumento para violação do disposto nos pará
grafos anterio_res ou que emprestar seu nome para se 

---=-ocUltar g verd8deiro proprietário, sócio,-ibõp0nsáve1 ou 
-orientador intelectual ou administrativo das empresas 
jornalísticas, será punida com a pena de I a 3 anos de de
tenção e multa de to a 100 salários míninios vigorantes 
na Capital do País, 

§ 6~ As mesmas penas serão aplicadas àquele em 
proveito de quem reverter ·a simulação ou que a houver 

__ determinado ou promovido. 

................... _ ............................... ; 
{ 1S-Co"missões de Constituição e Justiça e de Edu

cação e Cidtura) 
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PROJETO DE LEI .DA CÃMARA N• 141, DE 1984 
("' 3.015/84, •• Casa de orisem) 

De lnic/at;va do Senhor Presidente da República 

Dispõe sobre os...,.. de Supleute de Juiz do Tra
balbo Presldeote de Joota de Coadllaçio e Julp
me~~to. 

O Congresso Nacional detreta: 

Art . .1~ Os atuais Suplentes de Juiz do Trabalho Pre
sidente de Junta de Conciliação e Julgamento, em exercí
cio em quaisquer das Regiões da Justiça do Trabalho, se
rão nonleados Juízes Substitutos dos Quadros respecti~ 
vos, mediante prova de habilitação organizada e realiza~ 
da pelos Tribunais Regionais a que estejam vinculados. 

Art. 2~" A prova de habilitação a que alude o artigo 
anterior será rea1izada de conformidade com as ins-
truções expedidas pelo Presidente do Tribunal Superior 
do Trabalho e deverâ estar concluída dentro de 60 (ses
senta) dias contados da publicação desta lei. 

Parágrafo único. Não se inscreven.do ou não sendo 
aproVados, os Suplentes de Juiz do Trabalho Presidente 
de Junta de Conciliação e Julgamento de que trata esta 
lei permanecerão no eXercício de suas funções, nas con
dições atuais, em quadro à parte, extinguindo-se os res
pectivos cargos quando vagarem. 

Art. Jt Esta Lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

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

LEGISLAÇÃO CITADA 

MENSAGEM N• 80, DE 1984 

Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Na
cional: 

Nos termos do art. 51 da Constituição, tenho a honra 
de submeter à elevada deliberação de Vossas Excelên
cias, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor 
Ministro de Estado da Justiça, o anexo projeto de lei que 
.. dispõe sobre os cargos de Suplente de Juiz do Trabalho 
Pfesidente de Junta de Conctliação e Julgamento". 

Brasflia, 8 de março de 1984. - Joio Ffgut!lredo. 
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N9 376, DE 1• DE 

AGOSTO DE 1983, DO SENHOR MINISTRO 
DE ESTADO DA JUSTIÇA. 

Excelentíssimo Senhor Presidente de República 
Acolhendo proposta do Tribunal Superior do Traba

lho, tenho a honra de submeter à elevada consideração 
de Vossa Excelência, com vistas ao Congresso Nacional, 
o anexo projeto de lei que visa a dispor sobre a no
meação. para o cargo de Juiz do Trab~lho Substituto da 
3• Região, do_ Doutor Domingos Athair Martins Baptis
ta, único e atual ocupante do cargo de Suplente de Juiz 
do Trabalho Presidente da Junta de Conciliação e Julga
mento de Montes. Claros -- MG, da aludida Região, 
criado pela Lei n" 5.310, de 18 de agosto de 1967. 

Cumpre-me lembrar que o Decreto-lei n~> 229, de 28 de 
fevereiro de 1967, extinguiu as funções de Suplente de 
Juiz do TrabalQo Presidente de Junta de Conciliação e 
Julgamento, salvo nas ?• e 8• Regiões da Justiça do Tra
balho, transformando em cargos de Juiz do Trabalho 
Substituto os cargo_s de Suplentes cujos ocupantes goza~ 
vam de estabilidade. 

Todavia, a Lei n" 5.310, de 18 de agosto de 1967, criou 
o aludido cargo de Suplente na JCJ de Montes Claros
MG, isoladamente, para o quaf o Doutor Domingos 
At~air Martins Baptista foi nomeado por decreto de 5 de 
fevereiro de 1970, publicado no Diário OflclaJ da União 
de 6 seguinte, em caráter efetivo, de acordo com o art. 
12, item I, da Lei n~ 1.711, de 28 de outubro de 1952. 

Saliento que o citado cargo de Suplente em Montes 
Claro:,;- MG, é o único em todo o País, uma vez que na 
7• Região não mais existe e os da 8• e 11 • Regiões foram 
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llOmeados Ju[zes do Trabalho Subst_ilutps, por força do 
art. 20 da Lei n"' 6.915, de 1"' de junho de 1961; ·in verbls: 

"Art. 20. Os atuais Suplentes de Juiz do Tra
balho Presidente de Junta de Conciliação e Julga
mento da 8' RegiãO da Justiça do Trabalho que te
nham sido declarados estáveis na forma da lei serão 
nomeados Juízes Substitutos do Quadro daquela 
Região, mediante prova _de habilitação organizada e 
realizada pelo referido Tribunal Regional. 

§ 19 Os Suplentes de Juiz do Trabalho Presi
dente de Junta de Conciliação e Julgamento da 8• 
Região que, na data da publicação desta Lei, te
nham exerctcio no_território_ da 11 ~ Região deverão 
submeter-se a prova realizada pelo Tribunal criado 
por esta Lei e, se aprovados, integrarão seu Quadro, 
na qualidade de Juizes Substitutos. 

§ 29 A prova: de habilitaçãO a que se refere este 
artigo sera realizada de conformidade com a,s_ ins~ 
truções expedidas pelo Presidente do Tribunal Su~ 
perior do Trabalho e deverá es_tar c-orl_cl~id-ª--4---en~ro 
de 60 (sessenta) dias contados, conforme o caso, da 
publicação desta Lei ou da instalação_ do TribU;na~ 
Regi.Oilal do Trabalho da I t• Região. 

§ 39_ Os Suplentes de Presidente de Junta que 
não se ínscrevem oii nãci forem aprovad<>_s permane~ 
cerão no exercício de suas funções, nas condições 
atuais, pass-ando a constitUir- qUadro em "eXtinção, fi~ 
cando desde logo extintos os demais cargos de Su~ 
plente de Juiz do Trabalho Pr_esidente de Junta exis
tentes na 8• e na II• Regiões." 

Como acertadamente se manifestou o_ D_epartamento 
Administrativo do Serviço Público, o anexo proJeto de 
lei objetiva regularizar a situação do Dr. Domingos 
Athair Martins Baptista, que hã mais de lO (dez) anos 
abondoflando seus interesses particulares vem se dedi
cando à judicatura, prestando relevantes serviços à 3• 
Região da Justiça do Trabalho. 

No âmbito da Admiriistração; tarito o Departamento 
Administrativo do Serviço Público quanto o Departa
mento de Assuntos Judiciãrios deste Ministério esftida
ram minuciosamente o assuntO, emitindo pareceres favo
rã veis à consubstanciação da medida ora proposta. 

A situação do único Suplente de Juiz do Trabalho Pre
sidente de Junta em toda a Justiça do Trabalho é espi
cialíssima e regida por normas próprias, carecendo de 
um tratamento que poderâ ser efetivado nos moldes do 
que beneficiou seus semelhantes das 8~ e 11• Regiões, 
através da edição de nova l~i que normalize a citada con
dição extraordinária do Suplente da 3• Região da Justiça 
do Trabalho. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Exce~ 
lência protestos do meu profundo respeito - lbrahim 
Abi~Ackel, Ministro. 

LEI N• 1.711 
DE 28 DE OUTUBRO DE 1952 

Dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos 
Ovis da Uniilo. 

CAPITULO II 
Da Nomeação 

SEÇÃO I 
Disposições Preliminares 

Art. 12. A nomeação será feita: 

II- em carâter efetivo, quando se tratar de cargo iso
lado ou_ de _carreira; 

DIÁRIO DO CONGRESSON AC!ONAL (Seção II) 

DECRETO-LEI N• 229 
DE 28IJE FEVEREIRO DE 1967 

Altera dispositivos da Consolidação das Leis do 
Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n9 5.452, de 1~> 

de maio de 1943, e dá outras providências. 

Art. 32.---Serão arquivados, qualquer que seja a fase 
administrativa ou judicial em que se encontrem, os pro
cessos relativos à infração de disp-osições desta Consoli
dação_ e de outras leis complementares de proteção ao 
trabalho, cujo valor não exceder de NCrS 50,00 (cin
qíie-rita cruzéíros. novos). 

Art. 33. As atuais funções de suplentes de juiz do 
trabalho, cujos ocupantes se encontrem em gozo de esta· 
l?ili~ad~ t.C:gal_po_rfo~9a de recon~uç.ão, ficam transfor-
nl"ad~s em cargo de juÍz substítuto. ·-

Art. 34. O Tribunal Superior do Trabalho e os Tri
bunais Regionais do Trabalho adaptarão seus regimen
tos in-terno~ às nov:as disposições ~esta Consolidação e 
promoverão as medid~s cabíveis qllãntO_à_ sua compo
sição, tendo em vista os dispositiVos da Constituição Fe
deral de 24 de janeiro ~e 196?_· 

Art. 35. As referênchi'S- feitás nã CLT: 
I - ao Ministêrio ·do Trabalho, Indústria e Comêrcio 

entendem-se como concernentes ao Ministério do Traba
lho e Previdência Socíal (MTPS); 

ii _:_a- irlstitUtOs de seguro-soéial ou de previdência so
cial e a Institutos de Aposentadoria e Pensões entendem
se como concernentes ao Instituto _N?tciO!Ia}_da Previdêrt-
cia So'cial (INPS); _ 

III -ao ServiçO de Alimentação da Previdência So
cial (SAPS), entendem-se como concernentes ao Depar· 
tamento Nacional de Higiene e Segurança do Trabalho 
(DNSHT); 

IV- ao Departamento Nacional do Trabalho, como 
autoridade julgadora de infração em -primeira instâncía, 
enten~em_~se C?IDO co_ncernentes às__Del~ga_cias Regionais 
do Trabalho; -

V- ij "Imposto Sindical", inclusive na denominação 
do _Capítulo III, Título V, entendem-se comQ. "Contij
buição Sindical". 

LEI N• 5.310, 
DE 18 DE AGOSTO DE 1967 

Cria, na Justiça do Trabalho da Terceira Reglio, 
uma Junta de Conciliaçio e Julgamento, com sede em 
Montes Oaros, Minas Gerais, e dá outras providên
cias. 

O Presidente da República, 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu 

sanciono a seguinte Lei: 
Art. 19 É criada na 3• Região da Justiça do Traba

lho uma Junta de Conciliação e Julgamento, com sede na 
Cidade de Montes Claros, no Estado de Minas Gerais e 
jurisdição sobre a respectiva Comarca e ãs çle- Pirapora, 
Januãria e Francisco Sá, no mesmo Estado. 

Art:2~> Para aiender-aO diSPOsto n·o-artígo ariteri~r. 
são criados I (um) cargo de Juiz do Trabalho Presidente 
de Junta de Conciliação e Julgamento, 1 (um) de Suplen
te de luiz do Trabalho, Presidente de Junta de _Conci~ 
liação e Julgamento, 2 (duas) funções de Vogal sendo 
uma para a representação de empregados e outra para a 
de empregadores. 

§ 19 Haverâ um suplente parã cada Vogal. 
§ 2• ... Vetado ... 
Art. 39 Os _.mandatos dos. Vo,ga,is da Junta de que 

trata o arL I~> termirlarão simultanearn7l2.t~_c?~ os dos ti~ 
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tulares das demais Juntas do Estado de Minas Gerais, 
atuãlmente em Curso. 

Art. 49 Ficam criadas, no Quadro do Pessoal da J.us~ 
tiça do Trabalho da 3~ Região, para a lotação na Junta 
de Conciliação e Julgamento criada por esta Lei, os car
gos con.sta_nte_s _da_ tabela anexa. 

Art. 59 b Presidente do Tribunal Regional do Tra
balho da 3• Região promoverã a instalação da Junta ora 
criada. 

Art. 6~> .•. Vetado .. , 
-,Art. 79 Esta lei entra em vigor na data de sua publi

cação. 
Art. 8~> Revogam-se as disposições em contrãrio. 
Brasília, 19 de agosto de 1967; 1469 da Independência 

e 799- da República. 

LEI N• 6.915 
DE I' DE JUNHO DE 1981 

Cria a 11• Regiio da Justiça do Trabalho, o Tribu
nal Regional do Trabalho respectivo, institui a corres
pondente Procuradoria Regional do Ministêrlo Públi
co da Uniio junto à Justiça do Trabalho, e dá outras 
providências. 

Art. 20. Os atuais Suplentes de Juiz do Trabalho 
-pre-s1dentti dê i unta de-Concilíação e JUlgamento da _8• 

-:Região-dã Justiça do Trabalho Cjue-tenham Sido decla-
rados es_tá_veis _na forma da lei serão nomead_os Juízes 
Substitutos do Quadro daquela Região, mediante pro
va de habilitação organizada e reali;zada pelo referido 
Ti'ibUrial Regional. 

(À Comissão de Serviço Público Civil.) 

PROJETO DE LEI DA CÃMARA N• 142, DE 1984 
(N• 329/79, na Casa de origem) 

Considera insalubre o trabalho de coleta, transpor~ 
te e tratamento de lixo, para os efeitos que especifica. 

O Congresso Nacional decreta: --. 
ArL 19 Ê considerada insalubre a atividade profis

_sional, exercida em carãter permanente, dos trabalhado
res encarregados na coleta, transporte e tratamento de 
lixo urbano. 

Art. 2'1 Aos trabalhadores de que trata o artigo ante
rior, ficam assegurados os seguintes direitos: 

I - percepção do adicional fixado pelo art. 192 da 
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo 
Decreto-lei n_"' 5.452, de 19 de maio de 1943, classificado 
no seu grau máximo; 

II- aposentadoria especial, aos 25 (vinte e cinco) 
anos de serviço, na forma do art. 99 da Lei n9 5.890, de 8 
de junho de 1973. 

Art. 39 O Poder Executivo, ouvidos os Ministérios 
do Trabalho e da .Previdência e Assistência Social, regu
lamentará esta lei dentro de 60 (sessenta) dias- contados 
da sua publicação. 

Art. 49 Esta Lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 59 - Revogam-se as disposições em contrário. 

LEGISLAÇÃO CITADA 
LEI N• 5.890, DE 8 DE JUNHO DE 1983 

Altera a legislaçio de previdência social, e dá ou
tras providências. 

~-r~ .. 9"' A aposentadoria por invalidez serâ devida 
ao segurado que, após 12 (doze) Contribuições mens.ais, 
estando ou nã? em goz_o d~ auxilio-doença, for conside-
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rado incapaz ou insuscetível de reabilitação P11:T1l Q 

exercício df: -ã.tividil.de que lhe garanta a subsistência. 
§ Jí> A aposentadoria por inv~l!dez,_ obs~vado '! _d_is

posto no artigo anterior, consistirá uma re-nda mensal 
correspondente a 70% (setenta por cento) do salário-de
benefício, mais 1% (um por cento) desse salário por ano 
completo de atividade abrangida pela previdência social 
ou de contribuição recolhida nos termos do art. 91', da 
Lei nl' 3.807, de 26 de agosto de 1960, até o máxi_m_Q__d_e 
30% (trinta por cento), arredondado o total obtido para 
a unidade de cruzeiro imediatamente superior. 

Art. 911 A aposentadoria especial será concedida ao 
segurado que, contando na mínimo 5 (cinco) anos de 
contribuição, tenha trabalhado du_r_~nte_ 15 (quinze), 20 
(vínte) ou 25 (vinte e cincO) anos pelO menos, CC?nforme a 
atividade profissional, em sef~iços que, para esse efeitó,
forem considerados penosos, insalubres ou perigosos, 
por decreto do Poder Executivo. 

§ 19 A aposentadoria e~pecial consistirã numa renda 
mensal calculada na forma do§ J'i' do art. 6v, desta lei, 
aplicando-se-lhe ainda o disposto no § 3~', do art. 10. 

§ 2v Reger-se-á pela respectiva legislação especial a 
aprosentadoria dos aeronautas e a dos jornaliStas profis
sional. 

Art. 10. A aposentadoria por tempo de serviço setá 
concedida aos trinta anos de serviço: 
I- até importância Córiepondente a lO (dez) vezes_ o 

maior salârio mfnimo vigente no Pais, em valor igual a: 
a) 80% (oitenta por cento) do salãrio-de-benefício, 

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

segurado do sexo feminino; 

§ Jv A aposentadoria por tempo de serviço será devi
da: 

I - a partir da data do desligamento do emprego ou 
da cessação da atividade, quando requérida até 180 (cen
to e oitenta) dias após o desligamento; 

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

CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO 
Aprovada pelo Decretp-lei nv 5.452, 

de 111 de maio_ de 1943 

TITULO II 
Das Normas Gerais de Tutela do Trabalho 

CAPITULO V 
Da Segurança e da Medicina do Trabalho 

SEÇÃO Xlll 

Das Atividades Insalubres ou Perigosas 

Art. 192. O exercício de trabalho em condições insa
lubres, acima dos limites da tolerância estabelecidos pelo 
Ministério do Trabalho, assegura a percepção de adiciõ
na[ respectivamente de 40% (quarenta por cento), 20% 
(vinte por cento), e 10% (dez por cento) do salârio míni
mo da região, segundo se classifiquem nos graus máxi
mo, médio e mínimo. 

....... ' ........ ·-· ..... ~ .... ·~ .-... -~~-- ""'"• ... ~ ·-·-
Às Comissões de Legislação Social e de Fi

nanças.) 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

PROJETO DE LEI DA CÁMARA N• I43, DE 1984 
Nv 365/79, oa Casa de origem 

Í>ispõe sobre a coocessio dos direitos e vantagens 
a Lei n'i' 1.234, de 14 de novembro de 1950, aos tra~ 

balhadores regidos pela CoJisolld•çi.o das Leis do 
Ttab.tho, aprovada peJo Decreto-lei q'i' 5.452, de 19 
de, maio de 19~.J ~JIS m_es_l)la~ condições. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 19 O exercício !='e trabalho em condições insa
lubres _assegura a percepção de adicional de 40% (qua
renta por cento h 20% (vinte por cento) e lO% (dez por 
_cento), respectivamente, segundo se classifiquem nos 
graus máximos. médio_ e mínimo. 

·Parágrafo único. Os percentuais de_ que trata este ar
tigo incidirão sobre a remuneração do empregado, consi
derada esta nos termos da .Consolidação das Leis do Tra
balho; aprovada pelo Decreto-lei n" 5.452, de }v de maio 
de 1943. 

Art. 2., Esta lei entra em vigor na data de sua pu-bli
cirção. _ 

Art. 3v Revogam-se as disposições em contrário, 

LEGISLAÇÃO CITADA 
LEI No !.234. DE !4 DE NOVEMBRO DE !950 

Confere direitos e vantagens a servidores que ope
ram com Raios X e substâncias radioativas. 

O Preside'"!_!e da República. 
-:·Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu 

sanciono a seguinte Lei: 
-Art. J'i' Todos os servidores da União, civis e milita

res, e os empregados de entidades paraestatais de nature
za autárquica, que operam diretamente com Raios X e 
substâncias radioattvas, próximo as fo~tes de irradiação, 
terão direito a: 

a) regime máximo de vinte e quatro horas semanais 
de trabalho; 
-b) férias d~ vinte dias consecutivos, por semestre de 

ativid<ide prOfissional, não acumuláveis; 
c) gratificação adicional de 40% (quarenta por cen

to) do vencimento. 
Art. 29 Os Serviços e Divisões do Pessoal manterão 

atuaJizadas as relações nominais dos servidores benefi
ciados por esta Lei e indicarão os respectivos cargos, ou 
funções, lotação e loca! de trabalho, relações essas_ que 
serãO-sU6iri_etida:S à aprovação do Departamento Nacio~ 
na1 de_Saúde, do Ministério da Educação e Saúde. 

Art. Jv Os chefes de repartição ou serviço determi
narão o afastamento imediato do trabalho de_ todo o ser
vidor que apresente indício de lesões radiológic_as, orgâ
nicas, ou funci_onais e poderão atribuir-lhes, conforme o 
caso, tarefas sem risco de irradiação, ou a concessão ex
officlo, de licença para tratamento de saúde, na forma da 
legislação vigente. 

Art. 49_ ~ão serão abrangidos por esta Lei: 
a) os servidores da União, que, no exercício de tare

fas acessórias, ou auxiliares, fiQuem expostos à irra
diaç~es, apenas em c.arâter esporádico e ocasiõiiál;-

b) os servidores da União, que, embora enquadrados 
no disp<;~sto _!)O artigo !9 desta Lei, ~tejam afastados p_or 
quàísquú motivos do exercício de .Suas atríbuições, sã.Ivo 
nos casos de licença para tratamen~o de saúdç_~Jicença a 
gestante, ou comprovada a existência de moléstia adqui
rida no exercício de funções anteriormente exercidas, de 
acordo com o art. 111 citado. 

Art. 511 As instalações oficiais e paraestatais -de 
Raios X e substâncias radioativas sofrerão revisão se

-.mestral, nos termos da regulamentação a ser baixada. 
Art. 61' .O Poder Executivo regulamentará a presente 

Lei dentro do prazo de 60 (sessenta) dias e estabelecerá 
as medidas de higiene e segurança no trabalho, neces-
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sâríã.s à- proteção do pessoal que manipular Raios X e 
substâncias radioativas, contra acidentes e doenças pro
fissionais e reverá, anualmente, as tabelas de proteção. 

Art. 7'i' Esta Lei entrará em vigor na data de: sua 
publicacão, revogadas as disposições em contrário. 

Rio de Janeiro, 14 de novembro de 1950; 129v da Inde
pendência e 62'i' da República - EURICO G. DUTRA 
-José Francisco Dias Fortes- Sylrio de Noronha -
Canrobert P. da CõSt&- Raul Fernandes- GuUherme 
da Silveira- João V•ldeturo de Amorim e MeUo- A. de 
Noaves Filho - Pedro Calmod - Marcial Dias Pequeno 
-Armando Trompowsky. 

(Às Comí'ssifes de Legislaçao Social e de Fi-
nanças.) - . 

PROJETO DE LEI DA CÃMARA No 144, DE 1984 
(Nt 558./79, na Casa d~ origem) 

Dispa< sobre a criaçio de Escola Técnica Agrícola 
e de Economia Doméstica, no Munldpio de Sio 
Fldélis, no Estado do Rio de Janeiro. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 Fica criada, no Municipio de São Fidélis, 

Estado do Rio de Janeiro, 1 (uma) Escola Técnica 
Federal. 

Art. 29 O estabelecimento de ensino de que trata 
esta lei manterá curso a nível de 29 Grau destinado à 
formação de técnicos em Agricultura, Pecuária e Econo· 
mia Doméstica. 

Art. 3'1 As despesas com a instalação da Escola 
Técnica federal de São Fidêlis correrão por conta do 
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS, 
consignando-se, no Orçamento da União, para os exercf~ 
cios seguintes, as necessárias dotações para manutenção 
de seu funcionamento. 

Art. 41' O Poder Executivo, através do Ministêrio da 
Educação e Cultura, regulamentará esta lei no prazo de 
90 (noventa} dias. 

Art. 59 Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 6v Revogam-se as disposições em contrário. 

(Às Comissões de Educação e Cultura, de Agricul
tura e de Finanças.) 

PROJETO DE LEI DA CÁMARA N• I45, DE I984 
(Nt 486/79, na Casa de origem) 

Acrescenta§ 3'i' ao art. 59 da Consolidaçio du Leis 
do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n'1 5.451:, de 
Jv de maio de 1943. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. tv_ ü__art. 59 da Consolidação das Leis do 
Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n9 5.452, de 19 de 
maio de 1943, fica acrescido do seguinre § 39; 

"Art. 59. 
........ -.. ~ ..................... -... .,;.:~ .. 
§ Jv As empresas que reduzirem o respectivo 

quadro de pessoal em nenhuma hipótese poderão 
prorrogar a duração da jornada de trabalho dos 
empregados remanescentes." 

Art. 29 Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 39' Revogam-se as disposições em contrãrío. 

LEGlSLAÇÃO ClTADA 

CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO 
(Aprovada pelo Decreto~Iei n'1 5.452, 

de J9 de maio de 1943.) 
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TITULO II 

Das oormas gerais de tutela do trabalho 

CAPITULO 11 

Da duraçio do mobolho 

SEÇÃO II 

Da jornada de trabalho 

Art. 59. A duração normal do trabalho poderá ser 
acrescida de horas suplementares, em número não 
excedente de duas, mediante acordo escrito entre empre
gador e empregado, ou mediante contrato coletivo de 
trabalho. 

' § i" Do acordo _ou do çontrato coletivo de trab~lho
deverá constar, obrigatoriamente, a importância da 

. remuneração da hora suplementar, que serâ, pelo menos, 
20% (vinte por cento) superior à da hora normal. 

§ 2'1 Poderá ser dispensado o acrésc;irno de salã:rio se, 
por força de acordo ou contrato coletivo, o excesso de 
horas em um dia for compensado pela correspondente 
diminuição em outro dia, de maneira que não exceda o 
horário normal da semana nem seja ultrapassado o 
limite máximo de dez horas diárias. 

(Às Comissões de Economia e de Legislação 
Social.) 

PROJETO DE LEI DA CÁMARA N• 146, DE 1984 
(N• 2.3!14/76, na c ... de origem) 

Altera a redaçiío dos§§ 49 e St do art.·ll da Lei n' 
5.890, de 8 de junho de 1973, que modifica a Legls
laçio de Previdência Sodal, e tW outras provldênclas. 

O Congressõ Nacional decreta: 

Art. tt Os§§ 49 e 5' do art. 23 da Lei n9 5.890, de 8 
de junho de 1973, pãSSãrri a vigorar ~o~ a seguinte 
redação: -

"Art. 23. 

§ 49 O suprimento da designação só poderá ser 
admitido post mortem mediante um conjunto de 
provas que reúna, pelo menos, três das condições 
citadas no § I' deste artigo, especialmente a do 
domict1io comum1 eVidenciando a existência de uma 
sociedede ou comunhão nos atas da vida civil. 

§ 5' A companheira designada concorrerá com 
os filhos menor:es havidos na vida em comum com o 
segurado." 

Art. 29 Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário. 

LEGISLAÇÃO CITADA 
LEI N• 5.890, DE 8 DE JUNHO DE 1973 

Altera a Leglslaçio de Prevldênda Social, e dá 
outras providências 

Art. 23. 1:. licita a designação, pelo segurado, da 
companheira que viva na sua dependência económica, 
mesmo não exclusiva, quando a vida em comum ultra
passe cinco anos, devidamente comprovados. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

§ )9" São provás de vida em comum o mesmo 
domicílio, as contas bancãrías coriju'rifas, as procurações 
ou fianças reciprocamente outorgadas, os encargos 
doméstiços .. evidentes, os registras cons_tantes de 
associações de qualquer natureza, onde figure a compa
nheira como dependente ou quaisquer outras que 
possam formar elementos de convicção. 

§ 2'l A existência de filhos em comum suprirã todas 
as condições de designação e de prazo. 

§_ 3' A designação de companheira é ato da vontade 
do segurado e não pode ser "suprida. 

§ 4' A designação só poderã ser reconhecida post 
mortem mediante um conjunto de provas que reúna, pelo 
menos, três das condições ci.tadas no § I' deste artigo·; 

~ _especialmente a do domicílio comum, evidel)ci_ando a 
existêllcia de uma socíedade ou cOmunhãO nos ãtas· da 
vida civil. 

§ 5' A companheira designada concorrerá com os 
filhos menores havidos em comum com o segurado, 
salvo se houver deste expressa manifestação em 
contrário. 

(Á Comissão de Constituição e Justiça.) 

PROJETO DE LEI DA CÁMAI!A. N• 147, DE t98<Í 
(Nt 331/79, na Casa de origem) 

Altera a redaçio do. inciso I do art. 11 da Lei a.' 
3.807, de 26 de agosto de 1960 - Lel Orgânica da 
Previdência Social. 

O Co_ngresso Nacional decret~: 

Art. 19 O incisO I do art. II da Lei n9 3.807, de 26 de 
agosto de 1960 - Lei Orgânica da Previdência Social, 
passa a vigorar com a seguinte redação: 

. "Art. 11. 
I- a esposa, o marido invã,lido, a companheira, 

mantida a mais de 5 (cinco) anõs, os filhos de 
qualquer condição, quando inválidos ou menores de 
18 (dezoito) anos, as filhas solteiras de qualquer 
condição, quando inválidas ou menores de 21 (vinte 
e um) anos, e os filhos ou filhas de qualquer 
condição até a idade de 24 (vinte e quatro) anos, 
quando estudantes de curso nlédiO ·ou superior, 
desde que não exerçam atividade. remunerada." 

Art. 29 Os encargos financeiros decorrentes da 
aplicação desta lei correrão à conta dos recursos previs
tos no art. 17 da Lei n' 6.439. de I' de setembro de 1977. 

Art. 39 Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

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

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N• 3.807, DE 26 DE AGOSTO DE 1960 

Dispõe sobre a Lei Orgânica da Previdência 
Sndal. 

O Presidente da República 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu 

sanciono a seguinte lei: 

TITULO l 
lntroduçio 

CAPITULO ÚNICO 

Art. ·1·9···A Pfevidêricia S~ciâ~ organiza.da na for'ma 
desta fii, tem por fim. assegurar aos seus beii.eficiârios.os 
meios ·indispensáveis- de manutenção, por motivo de 
idade avançada, incapacidade, tempo de serviço, prisão 
ou morte daqueles de quem dependiam economicamen-

Junho de 1984 

te, bem como a prestação de serviçOs que visem 
proteção de sua saúde e concorram para o seu bem-estar. 

Art. 2' São benefiCiários da Previdência Social: 
I - na qualidade de .. "segurados'', todos os que 

exercem emprego ou atividade remunerada no território 
nacional, salvo as exceções expressamente consignadas 
nesta lei; 
_ II- na qualidade de .. dependentes" as pessoas assim 

d~finidas n_o art. ll. 

TITULO ll 
Dos Segurados, dos Dependentes e da lascriçio 

CAPITULO I 
Dos Segurados 

Art. 59 São obrigatoriamente segurados, ressalvado 
o disposto no art . .3\': 

I - os que trabalham, como empregados, no terri
tório nacional; 

H - os brasileiros e estrangeiros doinicilíados e 
COntratados no Brasil para trabalharem como emprega
dos nas sucu·rsais ou agências de empresas nacionais no 
exterior; 

IH- os titulares de firma individual e diretores, 
sócios gerentes, sócios solidários, sócios quotistas, sócios 
de indústria, de qualquer empresa, cuja idade mãxima 
seja no ato da inscrição de 50 (cinqUenta) anos; 
IV- os trabalhadores avulsos e os autónomos. 

CAPITULO ll 
DOs Dêpendentes 

Art. li. Consideram-se dependentes do segurado, 
para os efeitos desta lei: 
I- a esposa, o marido inválido, os filhos de qualquer 

condição, quan.do inválidoS ou men-oreS-de 18 (dezoitO) 
anos, as filhas ;solteiras de qualquer condição, quando 
inVálidas ou menores de 21 (vinte e um anos); 

I I - o pã:i inválido e a mãe; 
III- os irmãos invãlidos ou menores de 18 (dezoito) 

anos e as irmãs solteiras, quando inválidas ou menores 
de 21 (vinte e um) anos. 

§ I' O segurado poderâ designar, para fins de 
percepção de prestações, uma pessoa que viva sob sua 
dependência econômica, inclusive a filha ou irmã maior, 
solteira, viúva ou desquitada. 

§ 2' A pessoa designada apenas fará jus à prestação 
na falta dos dependentes enumerados no item I deste 
artigo e se, j:lor motivo de ldade, condições de saúde ou 
encargos domésticos, não poder angariar meios para o 
seu sustento. 

ArL 12. A existência de dependentes de quaisquer 
das classes enumeradas nos itens do art. 11 exclui do 
direito. à prestação todos os outros das classes subse
qUentes e, o. da pessoa designada exclui os indicados nos 
itens II e III do mesmo artigo. 

Parágrafo único. Mediante declaração escrita do 
segurado, os dependentes indicados no item li do art. 11 , 
poderão concorrer com a esposa ou o marido inválido, 
ou com a pessoa designada na forma do § I' do mesmo 
artigo, salvo se existirem filhos com direito à prestação. 

Art. 13. A dependência econômica das pessoas 
indicadas no item I do art. 11 é presumida e a das_d_emais 
deve ser comprovada. 

Art. 14. Não terá direito a prestação o cônjuge 
desquitado ao qual não tenha sido assegurada a 
percepção de alimentos nem a mulher que se encontre na 
situação prevista no art. 234 do Código Civil. 
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LEI N• 6.439, DE 
1• DE SETEMBRO DE 19"Í7 

Institui o Sistema Nacional de Previdência e Assis-
tência Social, e dá outras provldhcbts. 

• ' ••••••••••.• ~ .. -.;:-;;c_~.;;-_;~ •• "' •• - ... ·.' • .;i~-~·~:.-~--.::--.--

TITULO lll 
Do Patrimônlo e dos Recursos 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N• 6.243. DE 24 DE SETEMBRO DE 1975 

Regula a situaçio do aposentado pela Previdênda 
Social que volta ao trabalbo e a do segurado que se 
vincula a seu regime após completar 60 (sessenta) 
111105 de Idade, e dá outras providências. 

O Presidente da República. 
·~-~ •• -................ , ....... -• ..:·.,~-.-..-».-:..; ... -.:.-::r~.)L.'.·""-··· ~--- ~Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu 

Art. 17. Constituem receita das entidadeS -do 
SlNPAS: 

1- as contribuições previdenciárias dos segtlrãdO·s·e -
das empresas, inclusive as relativas ao seguro de aciden
tes do trabalho, e ãs calculadas sobre o valor da 
produção e da propriedade rural; 

Il- a contribuição da União destinada ao Fundo de 
Liquidez da Previdência Social - FLPS; 

III - as dotações orçamentârias específicas; 

IV - os juros, correção monetária, muitas e outros 
acr~imos legais devidos à previdência social; 

V - as receitas provenientes da prestação de serviços 
e fornecimento ou arrendamento de bens; 

VI- as receitas patrimoniais, industriais e financei
ras; 

VII- a remuneração recebida por serviços de arreca
dação. fiscalização e cObrança prestados a terceiros; 

VIII -as dotações, legados, subve~ções e Ol;ltras 
receitas eventuais; 

IX - as demais receitas das entidades de previdência e 
assistêtlcia 'social intC&ran-tes._do SINPAS. 

§ 19 Os recursos de que trata o item II destinam-se 
ao pagamento de pessoal e às despesas de administração 
geral do !NPS, do !NAMPS, do SINPAS e DO lAPAS, 
bem como a cobrir eventuais -insuficiências financeiras 
verificadas na execução das atividades a cargo do 
SINPAS, hipótese em que deverão ser suplementados na 
forma da legislação em vigor. 

(Às Comissões de Legislação Social e de 
Finanças.) 

PROJETO DE LEI DA CÁMARA 
N• 148, DE 1984 

(N• 401/79, na Cua de origem) 

Altera a redaçio do art. 3' da Lei n9 6.243, de :U 
de setembro de 1975, que regula a situ11çio do eposen
tado pela Previdinc:l• Soclal que volta ao trabalho e a 
do segurado que se vlnnla ao seu regbne, ap6s 
completar 60 (sessenta) anos de Idade. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. }9 Dê-se ao art. 39 __ da Lei n9 6.243, de 24 de 

setembro de 1975, a seguinte redação: 

.. Art. 31' O segurado que tiver recebido pecúlio 
e voltar a exercer atividade que o filie ao regime da 
Lei n9 3.807, de 26 de agosto de 1960- Lei Orgâni
ca da Previdência Social, terá direito de lev~ntar 
outro pecúlio após (doze) meses de nova filiação." 

Art. 29 Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 39 Revogam-se as disposições em cnntrário. 

sanciono a seguinte Lei: 

_A._rt. J9 O aPosentado pela Previdência Social que 
voltar a trabalhar em atividade sujeita ao regime da Lei 
fi9 3.807 (*), de 26 de agosto de 1960, terã direito, quando 
dela se afastar, a um pecúlio constituído pela soma das 
importâncias correspondentes às suas próprias contri
buições, pagas ou descontadas durante o novo período 
de trabalho, corrigido monetariamente e acrescido de 
juros de4% (quatro por centÓ) ao ano. não fazendo jus a 
outras prestações, salvo as decorrentes de sua condição 
de aposentado. 

Parágrafo único. -o aposentado que se encontrar na 
sitUação prevista no final do § 39 do artigo 2~> da Lei n9 
6.210 (*),-de 4 de junho de 1975, somente terá direito ao 
peCúlio correspondente a contribuiÇÕes relativas a perío
dos posteriores à data de infco da vigência daquela Lei. 

Art. 29 Aquele que ingressar no regime da Lei Orgâ
nica da Previdência Social B.pós completar 60 (sessenta) 
anos de idade terá, tambêm direito ao pecúlio de que 
trata o artigo anterior. não fazendo jus, entretanto, a 
quaisquer outras prestações, salvo o salário-família, e os 
~rviços, bem com o auxílio-funeral. 

Art. 39 O segurado que tiver recebido pectílío ~ 
voltar novamente a_ _exercer atividade que o filie ao 
regime -da L~ Oriânica da Previdência somente terá 
direito de levantar em vida o novo pecúlio após 36 (trinta 
e-SeiS) irleses contados da nova filiação. 

Art. 49 O pecúlio de que trata esta Lei serâ devido 
aos dependentes do segurado, se este falecer sem o ter 
recebido, ou, na falta de dependentes, a seus sucessores, 
na forma da lei civil, independente de inventário ou 
arrolamento. 

Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se 
em relação a qualquer crédito do segurado junto à Previ
dência Social na data de seu falecimento. 

Art. __ SI' Esta Lei não se aplica ao pecúlio correspon
dente às contribuições vertidas anteriormente à data de 
sua vigência. 

Art. 69 O Poder ExecutiVo expedirâ, por decreto, 
dentro de 60 (sessenta) dias da data da publicação desta 
Lei, a Consolidação da Lei Orgânica da Previdência 
Social, com a respectiva legislação complementar, em 
texto único revisto, atualizado e renumerado, sem 
alteração da matéria legal substantiva, repetindo anual
mente essa providência. 

Art. 79 Esta Lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos a 19 de julho de 
1975. 

Art. 89 Revogam-se o § 39 do artigo 5~ da Lei Orgâ
nica da Previdência Social, na redação dada pela Lei n9 
5.890_(*), de 8 de junho de 1973, o artigo 29 desta última 
lei, e demais disposições em contrário. - ERNESTO 
GEISEL - Presidente da República. - L. G. do Nasci
mento e Siha. 

{Às Comissões de Legislação Social e de 
-Finanças.) 
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PROJETO DE LEI DA CÁMARA N• 149, DE 1984 
(N"' 322/79, na casa de origem) 

Introduz alterações no art. 39 da Lei nt 3.807, de 
26 de agosto de 1960- Lei Orgânica da Previdência 
Social. 

O Congresso Nacional decreta; 
Art. 19 O art. 39 da Lei n~' 3.807, de 26 de agosto de 

1960 ~Lei Orgânica da Previdência Social, passa a vi
gorar com as seguintes alterações: 

I - a alínea b do caput passa a ter a seguinte reda.ção: 

•'Art. 39. 

b) pelo casamento de pensionista dó sexo femini
no, ressalvado o disposto no § 39 deste artigo; 

II - ficam acrescidos dois dispositívos numerados 
como 39 e 49, com a seguiltte redação: 

"Art. 39~ 

§ 39 Não se aplica o disposto na alinea b deste 
·arfigô à viúva de ex-segurado que contrair segundo 
casamento, se provar a necessidade da pensão para 
subsistência da família, na forma determinada em 
Regulamento. 

§ 49 Se ftzer jus a pensão, em virtude de nova 
yiuvez, considerar-se-i feita ii opção pela mais van
tajosa, vedada a acumulação." 

Art. 21' O Poder executivo regulamentará o disposto 
nesta lei no prazo de 60 (sessenta) dias; a contar da data 
de sua publicação. 

Art, 39 Esta lei entra em vigor na data de sua publi-
cação. 

Art. 41' Revogam-se as disposições em contrário. 

LEGISLAçÃO CITADA 

LEI N• 3.807, DE 26 DE AGOSTO DE 1960 
LEI OR.GANICA DA PREV!DENCIA SOSIAL 

TITULO lll 
Das Prestações 

CAPITULO X 
DaP~o 

Art. 39. A quota da. pensão se cxtin&-\le; 
a) por morte do pensionista; 
b) pelo casamento de pensionista do sexo feminino; 
c) para os filhos e innãos, desde que, não sendo in

válidos, completem 18 (dezoito) anos de idade; 
d) para as filhas e irmãs, desde que, não sendo inváli

das, completem 21 (vinte e um) anos de idade; 
e) para a pessoa do sexo masculino designado na for

ma do§ 19 do artigo 11, desde que complete 18 (dezoito) 
anos de idade; 

f) para os pensionistas inválidos, se cessar a invalidez. 
§ I 9 Não se estinguirâ a cota de pensão de pessoa de

signada na forma do§ ]9 do art. II, que, por motivo de 
idade avançada, condição de satíde ou em razão dos en
cargos domêsticos, continuar impossibilitada de anga
riar meios para o seu sustento. salvo se ocorrer a hipóte
se da alinea' "b" deste artigo. 

§ 29 Para os efeitos da concessão ou extinção da pen
são, a invalidez do dependente deverá ser varificada por 
meio de exame médico, a cargo da Previdência Social. 

( Âs Comissões de Legislação Social e de Finanças.) 
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PARECERES 

PARECERES No 334 e 335, DE 1984 

Sobre o Pfojeto de Lei do Senado n'i' 228, de 1981, 
que "autoriza o Ministério da Educação e Cultura a 
disciplinar a obrigariedade de reproduçio pelas edito
ras de todo o Pais, em regime de proporcionalidade, 
de obras em caracteres Braile; e a permitir a repro~ 
dução, sem finalidade lucrativa, de obras já divulga~ 
das, para uso exclusivo de cegos". 

PARECER No 334, de 1984 
Da Comissão de Constituição e Justiça 

Relator: Senador José lgnácio Ferreira 
O prOjeto sob ex_am.e, de autoria do ilustre Senador 

Gastão MUller, objetiva estimular as publicações pelo 
Sistema Braile bem como a reprodução, sem finalidade 
lucrativa, de obras científicas- ou Hteráriãs de inte_resses 
dos cegos. 

Na justificaÇão informa o autor que pretende "estabe
lecer medida que assegure maior assistência e Proteção 
aos cegos, criando condições para que o Ministério da 
Educação possa intervir eficientemente na disciplina de 
meios que permitam maior acessO desses deficientes aos 
assuntos do conhecimento científico, literário, artísttco, 
etc.". 

Realmente, a medida é de indiscutível interesse social 
como inexistem óbices quanto ao __ aspecto jurídico~ 

constitucional, nosso parecer é pela aprovação do proje· 
to sob exame. 

Sala da CoirlíSsàó-; 5 de Outubro de i98i-~.Jº~ Fra~ 
gelli, Presidente, em exercício - José [gnaclo, Relator 
- Marcondes Gadelha - Hélio Guelras - Passqs Pôrtó 
- Enéa~ Faria - Odacir Soares - Martins Filho -
Aderbal Jurema- Helvídio Nunes, contráriQ -~ _fernan~ 
do Henrique Cardoso. 

PARECER N~> 335, de 1984 
Da Comissão de Educação e Cultura 

Relator: Senador Aderbal Jure ma 
A Proposição sob análise, de autoria do ilustre Sena~ 

dor Gastão MUller tem por escopo autoriza_r __ o _Minis
tério da Educação e Cultura a disciplinar a obrigatorie~ 
dade cie reprodução, pelas editoras de todo o País, em re
gime de proporcionalidade, de obras em caraçteres Brai~ 
le e a permitir a reprodução, sem finalidade lucrativa, de 
obras já divulgadas, para uso ·exclusivo de cegos. 

Em sua justificativa, o autor afirma ·que .. com o pre
sente projeto, pretendemos estabelecer medida que asse~ 
gure maior assistência-e proteção aos cegos, criando con~ 
dições para que o Ministério da Educação possa intervir 
eficientemente na disciPlina de meios que permitam 
maior acesso dos deficientes aos assuntos do conheçi
mento científico, literário, artísttco", etc. e prosségue, "as
sim iinpõe-se um melhor contr_ole das edições de obras 
pelo sistema Braile, assegurada ainda a reprodução, sem 
caráter lucrativo, de obras já divulgadas, que sirvam ao 
uso exclusivo dos cegos". 

Como se con$.tata, O projeto dá ao Ministério da Edu~ 
cação e Cultura autorização para providências que esti
mulem as publicações pelo Sistema Braile, bem como a 
reprodução, sem finalfdade lucrativa, de obras científicas 
ou literárias de interesse dos cegos. 

Assim é louvável a medida preconizada e se reconhece 
que a transcriÇão de obras em cara_cteres _Braile é da 
maior importâfJCia-,- deVendo mesmo constituir preocu
pação do Governo. 

isto posto, somos pela aprovação do presente projeto, 
por julgá-lo justo e oportuno. 

Sala_ da Comissão, 14 de junho de 1984.- João Cal~ 
moo, Presidente - Aderbal Jurema, Relator-- José Ig~ 
nácio Ferreira - Passos Pôrto- Áharo Dias- Eunice 
Michiles - Gastão Müller. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- O Expedien
te lido vai à pUblicação. 

Sobre a mesa, projetes de lei que serão lidos pelo Sr. 
1~>-S~o::cretário. 

São lidos os seguintes 

PROJETO DE LEI DO SENADO No 110, DE 1984 

Introduz alteração na Consolidação das Leis do 
Trabalho, com vistas a determinar que a data da cons
tatação de que o trabalho se realiza em condições pe-. 
rigosas ou insalubres seja a mesma a partlr da qual o 
trabalhador fará jus aos pagamentos de adicionais 
correspondentes. 

Congresso Nacional decreta: 

A-l-L _l 9 O art. 196 da Consolidação das Leis do Tra
balho, já alterado pela Lei n~> 6.5 14, de 22 de dezembro 
d<:; )977, passa a vigorar com a seguinte:_ r:edação: 

"Aft. -i96. Os_ efeitos pecuniáriOs decorrentes 
do trabalho em condições de insalubrfdãde ou perl~ 
culosidade, uma vez concretizada a inclusão dares~ 
pectiv~ atividade nos quadros aprovados pelo Mi~ 
nist~rio do Trabalho, retroagirão à data da consta~ 

_ tação daqu_elas condições pelo sindicato ou órgão 
competente." 

Ai't. 21' Esta Lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 31' Revogam~se as disposições em contrãrlo. 

Justificação 

Todo o capítulo da Consolidação das Leis do Traba~ 
lho concernente à Medicina e Segurança do Trabalho
foi alterado pela Lei riQ 6.514, de 22 de dezembro de 
I9n, com, evidentemente, novo enfoque da questão e 
melhor proteção aos trabalhadores em geral. 

Entretanto, no que diz respeito à data a partir da qual 
o trabalhador passa a perceber o adiCíOriili de periculosi~ 
dade- ou de insalubridade -a que faça jus, o legisla
dor não foi muito atento e, mantendo a sistemática ante~ 
rior, acabou por impor medida injusta. 

De fato, diz o art. 196, CLT, em sua redação vigoran~ 
te, que os efeitos pecuniários decorrentes do trabalho em 
condições de periculosidade ou insalubridade serão devi
dos a contar da inclusão da respectiva atiVidade nos qua~ 
dres-aprovados pelo MTb ... 

Ora, se tal inclusão levar tempos para concretiZar, cla
ro estã que o trabalhador ficará no prejuízo exercendo 
atividade perigosa- ou insalubre- sem perceber o adi~ 
Cióri31 correspondente. 

O nosso projeto, apresentado em virtude de reivindi~ 
~ c:iÇãõ-ãprovada n-o X Congresso dos Trabalhadores nas 

Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elêtii~ 
CO dó Estado de São Paulo (Praia Grande, 20 a 24 de ju
nho de 1983), objetiva,justamente. adequar o dispositivo 
aos interesses e direitos do trabalhador. 

Sala das Sessões, 26 de junho de 1984. -Nelson Car
neiro. 

LEGISLAÇÃO CITADA 
CONSOL!DACÃO DAS LEIS DO TRABALHO 

Art. 196. Os efeitos peCuniárioS decorrentes do tra
balho em condições de insalubridade e periculosidade se
rão devidos a contar da data da inclusão da respectiva 
atividade nos quadros aprovados pelo Ministério do 
Trabafho, respeitadas as normaS do art. 11. 

(Às Comissões de Constitui"Ção TJuStiçCz e de Le~ 
gislaçào Social.) 

Junf1o de 1984 

PROJETO DE LEI DO SENADO No III, DE 1984 

Estabelece o Seguro Fiança como garantia indis~ 
-cutível e irrecusável para a locação de imóveis resi
denciais ou comerciais, e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 19 O Seguro Fiança rem por objetivo propor
danar garantias indiscutíveis e ffrecU:sáveis para a lo
cação de imóveis residenciais ou comerciais. 

Art. 21' Entende-se por Seguro Fiança a garantia 
oferecida por Companhias Seguradoras em contratos de 
locação de imóveis, substituindo, em termos opcionais, 
os fiadores. 

Art. 3~> O Seguro Fi::inça será feito por seguradoras 
devidamente credenciadas junto a Superintendência dos 
Seguros Privados - SUSEP. 

§ I~> O Seguro Fiança não poderá ser superior a um 
ano, mas poderá ser renovãvel. 

§ 2" O Seguro Fiança dispensa fiadores. 
Art. 41' As normas para a sua aplicação deverão ser 

elaboradas pela SUSEP e as taxas deverão ser aprovadas 
pelo IRB. 

ArL 5Y _Estll Lei entra em vigor na d~t~ desua_publi
CaÇão. 

Art. 611 Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

O fenômeno das migrações internas é uma realidade 
que aumentou consideravelmente em nosso País após o 
início da marcha para o Oeste, desencadeada com a 
inauguração de Brasília. O número dos que buscam, 
atualmente, as regiões Centro-Oeste e Norte do País, as~ 
sim como as estatísticas de pessoas que chegam diaria
mente nas grandes capitais brasileiras, vindas das zonas 
rurais ou das cidades do interior, impressionam pela sua 
magnitude. E estes brasileiros, chegando em cidades es~ 
tranhas, muitas vezes sem conhecer ninguém, para alu~ 
garem um quarto, apartamento, casa ou cômodo de ne
gócio, além de uma caução, são obrigados a encontrar 
fiadores que, com eles, se responsabilizem pelos cumpri~ 
mcntos das obrigações contratuais da locação. 

Na sociedade em que vivemos, onde o índividualismo, 
lamentavelmente, é muito maior-q·ue a solidariedade hu
mana e a amizade, onde a filosofta do Lucro e da garantia 
sobrepuja, muitas vezes e da compreensão e do humanis
mo, a situação de quem precisa alugar um imóvel é, nor
malmente, constrangedora e difícil. Como conseguir fia
dores numa cidade onde não se conhece ninguém, ou 
onde não se teve ainda o tempo necessário para se fazer 
boas amizades? 

Portanto, o projeto suavizaria os trâmites para os que 
não quisessem ou não tivessem fiadores para seus con~ 
tratos de locação. 

Ao mesmo tempo em que permitiria a continuidade 
dos esquemas já previstos em nossa legislação, corno a 
caução, os fiadores ou a limitada fiança da Caixa Econô
mica, ofereceria uma oportunidade a maís;--a do seguro 
fiança ou de: garantia de obrigações contratuais_ de _loca~ 
tãrios. 

Este poderia ser feito" com qualquer seguradora já de
vidamente credenciada em outras áreas como a de segu~ 
ro de_ responsabilidade civil de seguros contra acidentes 
contra inCêndio, contra roubo, etc., de acordo com as 
normas· a serem elaboradas pela Superintendência de Se~ 
guros Privados - SUSEP -, e com taxas aprovadas 
pelo Instituto de Resseguros do Brasil - IRB. 

Com a mesma facilidade com que uma pessoa faz ho~ 
je;--o--seguro obrigatório de seu carro, contra terceiros, 
poderia assegurar o seu aluguel. 

As segurudoras, ou ·seja Superintendência de Seguros 
P_arti_c.:!Jlares e a~ Instituto de Re..<>seguros do Brasil, defi
niriam em-que cO-ndições aceitariam assegurarOS.intereS~ 
sados. A estes seriam dadas maiores oportunidades de 
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opção quanto à segurança que ofereceriam aos locado~ 
res. Os locadOres e imobiliárias recebeiiam uma gai.i.núa 
líquida, certa e rápida, por c~~panhias idônea_s e co_nho
cidas. Só isto já seria uma justificativa suficiente para a 
aprovação deste projeto, mas podemos destacar ainda 
outros argumentos da mais alta importância como o da 
dinamização e ampliação do séguro no -Brasil, isto é, a 
massificação do seguro, a exemplo do que já se faz em 
países mais desenvolvidos do que o nosso. 

Sua aprovação traria, conseqaentemente, três grandes 
benefícios que podem ser assim sintetizados: 

I~>) simplificação do processo de alugar um imóvel, o 
que corresponderia a uma verdadeira desburocratização 
do complicado esquema atualmente em uso; 

2"') privatização da Fiança, o que seria um grande 
passo para retirar da Administração Pública uma i-es
ponsabilidade para a qual ela, até agora, não encontrou 
uma solução eficaz. Esta privatização de fiança seria 
também uma demonstração de confiança na empresa 
privada nacional, a qual se encontra perfeitamente capa
citada e com condições para assumir sozinha o empreen
dimento; 

39) possibilidades de se organizar, racional e cientifi
camente, um cadastramento das disponibilid~~es de 
imóveis e da t1utu-ação do_ movimento de aluguéis, o que 
seria um excelente subsídio ã.o Governo para uma ava
liação e acompanhamento da evolução do setor de imó
veis no País. 

Finalmente, vale salientar que, em 30_de novembio de 
1977, como Deputado, apresentei Projeto similar de n~>_ 

4.600, de 1977, arquivado nos termos do art. 116 do Re
gimento Interno da Câmara dos Deputados (fim de legis
latura), sem apreciação de nenhuma Comissão Técnica 
daquela Casa. 

Como pioneiro no Congresso Nacional desta idéia, vi_
sando, primordialmente, beneficüir as classes menos fa
vorecidas economicamente, julgo ser de toda cOriveiliêll:. 
cia, com ligeiras modificações, a reapreSelltãÇão do pro
jeto, confiando-o à elevada consideração e ao invariável 
bom senso dos Senhores Senadores. 

Daí a oportunidade deste projeto e a importância e ur
gência de sua aprovação. 

Sala das Sessões, 26 de junho de 1984. - Gastão 
Müller. 

(Às Comissões de Constituição e Justiça; de Eco
nomia.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 112, DE 1984 

Dá nova redaçio aos artigos 85, acrescido de pará
grafo único, e 117 da Lei n'r' 1.711, de 28 de ~utubro 
de 1952. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. l'r' Os artigos 85, acresddo de pÚãgrafO' iôico; 

e 117, da Lei nll 1.71 1, de 28 de outubrO dé T952~ PaSSam-
a ter a seguinte redação: _ ---

"Art. 85. 1f. proibido a acumulação de lerias, 
salvo por imperiosa necessidade do serviço." 

Parágrafo único. Para eleitO de aposentadoria se~ 
rá contadO e-m dobro o tempo de férias que o fun
cionário não houver gozado. 

.. Art. I 17. o· tempo de licença especial "qUe o 
funcionário não houver gozado será contado em 
dobro para todos os fins." 

Art. 29 Esta lei entre em vigor na data de sua publi
cação, revogadas as disposições em contrârío. 

Justificação 
FÉRIAS 

A concessão de féiiil.s, Consagrada na Le(nt I.7TI,: d~ 
1952 - Estatuto dos FuncionâiíoS PUb-licas Civis d.i 

DIÁRIO DO CONQRESSO NACIONAL (Seção II) 

União- perdeu o caráter de favor, para transformar-se 
em direito conquistado pelo funcionário público. 

As. férias, de acordo com os ditames da medicina so
ei~!,- têm a finalidade de recompor as energfaS gastas, 
num determinado período, em conseqüência do desem
penho funcional. 

A ~áquina administrativa do País funciona em razão 
do esforço e dedicação dos abnegados funcionários 
públicos que, embora percebam parcos salários, entre
tanto, sempre colocam acima de seus interesses pessoais 
a grandeza da Pátria, prestando inestimáveis serviços ã 
coletividade brasileira. 

Nesse esforço de bem servir à causa pública, o funcio
.i:JárlO normalmente, por imperiosa necessidade do ser
viço, acumula férias, para que a administração pública 
não sofra de continuidade, gesto digno de reconheciÕ:Ien
to pelos poderes competentes. 

Isto posto, é de toda logicidade que, ao invés de perder 
o terceiro período de férias acumulado, previsto no arti
go 85 da Lei nll 1.711/52, fosse o funciorlário premiado 
pela sua boa vontade que, sem medir sacrifício, prefere 
perder- suas férias a prejudicar os trabalhos de sua repar
tição. 

COm O sUperior 'objetívo de reconhecer os méritos do 
funcionário público, e por julgar de inteira justiça, esta
mos propondo no pres_ente projeto que as férias acumu
ladas, não gozadas por abSoluta necessidade do serviço, 
sejam contadas em dobro, para efeito de aposentadoria, 
a exemplo do que já ocorre com a licença especial 
(licença-prêmio), artigo 116 do diploma legal sobredito. 

LICENÇA ESPECIAL 

O artigo I 16 da Lei n"' 1.711/52 diz que, após cada de
cênio de efetívo exercfci<?1 ao funcionário que a requerer, 
conceder:se-á licença especial de seis meses com todos os 
direito~ e vantagens dQ seu cargo efetivo. 

Para a concessão dessa licença, o funcionário tem que 
p~eencher as condições estatuídas nos itens I, II, e III do 
Parágrafo úni_co do artigo antes referido. 

--Ã-Iicença especial é um prêmio à assidu.idade do fun
cionário, após cada decênio, no qual ele não pode ser 
suspenso, faltar ao serviço injustificada111ente e licenciar
se para tratamento de saúde por mais de 180 (cento e oi
tenta) dias na sua pessoa, e 120 (centO e vínte) dias por 
motivo de doença em pessoas da família; licença para 
trato de interesses particulares, por qualquer tempo ou 
ainda, por motivo de afastamento do cônjuge, quando 
funcionário ou militar, por mais de três meses ou noven
ta dias. 

O artigo 117 manda contar em dobro o tempo de li
cença especial que o funcionário não houver gozado, 
para efeito de aposentadoria. 

- -Registra-se aqui _o ~spírito d~ juS.Úça do legisl~dor, na 
contagem ~m dobro da licença não gozada, para com
pensar o esfo.rço de quem procura cooperar com o ser
viço púb!íco, preferindo sacrificar-se em beneficio dO en
grandecimento do País. 

Como se vê, a licença C!;pecial, conhecida como 
licença-prêmio, já se pode contar em dobro para a apo
sentadoria. Portanto, a ela deve ser dado um tratamento 
mais amplo em beneficio óo funciOnário, que percebe sa
lários aq uêm de suas reais necessidades. 

Desse modo, estamos propondo que a licença especial, 
constante do artigo 116, da Lei n~> l. 711/52, não gozada, 
seja contada em dobro para todos os fins, uma espécie de 
retribuição ao funcionário, <jue faz d-0-seu tiibãlho um 
verdadeiro sacerdócio. 

Acreditanto justo, estamos submetendo o presente 
projetõ à SuPerior consideração dos ilustres Membros 
desta Casa, esperando contar com a rtecessária acolhida. 
_S~Ia das Sessões, 26 de junho de 1984. -Nelson Car

nt~iro. 
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LEGISLAÇÃO CITADA 
LEI N• 1.711, DE 28 DE OUTUBRO DE 1952 

Dispõe sobre o estatuto dos funcionários públi
cos civis da União. 

• *- --. • ••• -- • ~. • •, o-! •• , • •. • • • •• •• • • ••• • • w. --• • 
Art. 85. É proibida a acumulação de férias, salvo 

imperiOSa- necessidade de serviço e pelo máximo de dois 
anos. 

ArJ. 117. Pa_r;a efeito de aposentadoria será contado 
em dobro o tempo de licença especial que o funcionário 
não houver gozado. 

(Âs Comissões de Constituição e Justiça e de Se-r
viço Público Civil.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 113, DE !984 

Modifica dispositivos da Lei q9J.J90, de3 de julho 
de 1951, que dispõe sobre a prática de atos resultantes 
de preconceitos de raça ou de cor, acrescenta·lhe no
vas disposiçõ~ e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1~' Constitui contravenção penal, punida nos 

termos da Lei nll 1.390, de 3 de julho de 1951, com os 
acréscimos introduzidos pela presente Lei, a prática de 
atas que, por qualquer meio ou forma, estimule ou favo
reça preconceitos de raça ou de cor, ou que, em decor
rência destes, negue igual oporturtidade de acesso a car
gos, funções, empregos, bens, serviços e facilidades. 

Parágrafo único. será considerado agente da contra
venção o diretor, procurador, gerente ou responsável 
pela administração ou funcionaniento do órgão, entida
de, estabelecimento ou instituição. 

Art. 2~' Ministrar aula, proferir palestra e conferên
cia, escrever, ou publicar artigo ou livro, que em seu con
teódo, ou parte dele, incite preconceitos de raça ou de 
C9r. 

Pena: prisão simples, de três meses a um ano_ e confis
co da edição, sem prejuízo da ação de perdas e danos por 
parte do prejudicado, quando houver. 

Art. 3"' Recusar al_gué_m vender ou locar imóvel para 
-fins residencial ou comercial, por preconceito de raça ou 
de cor. 

Pena: prisão simples, de três meses a um ano, e multa 
de 8 ORTN a 4I ORTN. 

Art. 4~> Recusar alguém crédito em estabelecimento 
bancário, financeiro ou comercial, oficial ou privado, 
por preconceito de raça ou cor. 

Pena: prisão simples de trinta dias e multa de 8 ORTN 
a 4I ORTN. 

Art. 59 Os artigos 2'r', J9, 49, 5"', 6~> e 7~> da Lei n'i' 
1.390, de3 de julho de 1951, passam a vigorar com as se
guintes modificações: 

"Art. 29 Recusar alguém hospedagem ou ser
viços em hotel, pensão, pousada ou estabelecimento 
afim, por preconceito de raça ou de cor. 

Pena: prisão síri:tples de três meses a um ano e 
multa de 8 ORTN a 41 ORTN." 

.. Art, 3"' Recusar atender, servir ou vender 
mercadorias ou bens em estabelecimentos de qual
quer natureza, abertos ao público, por preconceito 
de raça ou de cor. 

Pena: prisão simples de quinze dias a três meses 
ou multa de 4 ORTN a 8 ORTN." 

''Art. 4~> Recusar a entrada de qualquer pessoa 
em estabelecimentos, abertos ao público, de diver
sões, esportes ou serviços, por preconceito de raça 
ou de cor. 

Pena: prisão simples de quinze dias a três meses 
ou multa de 4 ORTN a 8 ORTN." 
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.. Art. 59 Recusar inscrição de aluno em estabe
lecimento de ensino, público ou privado, de qual
quer nível, curso ou grau, por preconceitoS de raça 
ou de cor. 

Pena: prisão simples de três meses a _um ano ou 
multa de 4 ORTN a 41 ORTN. 

Parâgrafo único: em ·se tratando de estabeleci
mento oficial de ensino, a pena será a perda do car
go do agente, se apurada a reponsabilidade em in
quérito ou sindicância." 

Art. · _69 Obstar o acesso de alguém a cargo, 
função ou emprego rto serviço público ou a serviço 
de qualquer ramo das Forças Armadas e Forças 
Auxiliares, por preconceito de raça ou_ de cor. 

Pena; perda do cargo ou função do agente, se 
. apurad_a -~ r~sp<:'n~_<!:bilidade ~!fi inqu_êrito ati sindi-
cância." 

"Art. 79 Nega-r, a alg-uém, igual oportunidade 
de acesso a cargo, função ou emprego 
em 6rgãõ õU entidade da admi,nisw 
tração indireta federal, estadual ou 
municipal, incluSive fUndações, ou em 
empresas p·rivadas, de qualquer natuw 
reza, por preconceito de raça ou de 
cor. 

Pena: prisão simples, de três meses a um ano, e 
multa de 4_0RTN a 8 ORTN. 

Parágrafo único- em se tratando de órgão ou 
entidade integrante da adm_íni~~r?ção _pública, a 
pena será a perda do cargo ou função do agente, se 
apurada a responsabilidade em inquérito ou sindiw 
cância." 

Art. 69 A presente lei entrarâ em vigor cento e vinte 
dias após sua publicação. 

Art. 79 Rcvogamwse as disposições em contrário. 

Justificação 

~sabido que a nacionalidade brasileira tece-se de forw 
ma definitiva através de uma identidade própria e pecuw 
liar, calcada no entrela_ça_m~nto harmónico das etnias báw 
sicas que a forjarãm, enriquecida, ainda mais, com as de 
imigrantes fraternalmente acolhidos em nosso solo. 

De tão salutar miscigenação tem~se construido -unia 
cultura densa e marcante, que de tão forte e indelével na 
consciência do brasileiro, mereceu o reconhecimento 
também no plano jurídico, erigíndowse em norma cons~iw 
tucional o princípio da igualdade de todos perante a lei, 
sem distinção de raça ou de cor. 

Não obstante é irrecusável admitir que~ trilbora de 
modo não freqUente, tem ocorrido a violação dessas rew 
gras e princípios sob diferenciadas dissinlillações e diver-
sificados matrizes. -

Em decnrrência d~ tudo isso· e por feliz fnSPira-çãõ de 
seu autor, o então Deputado Afonso Arinos de Melo 
Franco, a Câmara Federal aprovou, em 1951, o Projeto, 
tornado Lei, que incluiu entre as contravenções penais a 
prática de a tos que impliquem preconceitOs ·de raça ou 
de cor. 

Resultante de estudo minucioso e de profunda sensibi
lidade aos J.aJos soci3.is, a Lei n9 1.390, de 3 de julho de 
1951 enfeixa, em seu conjunto normativo, o universo de 
casos em que o intolerável preconceito fazwse_dªnoso a 
terceiros e at~ntat6rio à- consciência naciOnal. 

A dinâmica do tempo, ensejando o aparecimento de 
novas formas de explícitas ou veladas manifestações con
trárias a uma verdadeira e desejável democracia racial, e 
a inflação _desmesurada, aviltando valores, fizeram com 
que aquele arcab_QuÇ_Q_normativo, pacientemente estrutu
rado, perdesse não e_m sentido_, mas em força e atualida
de. 

Impõe-se, pois,jâ agora, que seja reviiaiizado o espíriw 
to e a força coativa dos preceitos ainda vigentes, de indis
cutível importância para o desenvolvimento de nossos 
valores de convivência social. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Se~;ão II) 

D~_i o presente projeto de lei que, sobre atualizar valo
res das penas pecuniárias e instituir inecanismos de cor
reção automátiCa, de forma a garantir, no tempo, a força 
inibidora que deve caracterizar também a punição -pecu
n_iárja,_ por igual, inclui tipificações novas não contem-

- piadas na Lei vigente, objetivando reprimir outras for
mas de intolerância e a prevenir, na origem, a dissemi
nação de preconceitos inconcílíáveis com o sentimento 
nacionaL 

Tenho por certo, face_tais motivos, que a presente pro~ 
posição, contando com o inestimável apoio dos eminen~ 
tes Pares, haverá de converter-se em lei, com que o Con~ 
gresso Nacional estará dispensando valiosa contribuição 
ein ·prol de crescente cristalização de uma sociedade 
aberta e livre de quaisq-uer preconceitos_ de cor e de raça, 
_ap:ll)ágio de um regime verdadf?ira~ente democrático e 
objetivo perseguido, por isso mesmo; pela 1\·ação bras-i
leira. 

Sala das Sessões, 26 de junho de 1984- Marco Ma
cieL 

(Às Comissões de Constituição e Justiça e de Le
gí'slaçâo Social.) 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- "Os projetas 
lidos serão publicados e remetidos às comissões c_ompe-
tentes. 

Sobre a mesa, comunicação que vai ser lida pelo Sr-. 19-
Secretário. 

É lida a seguinte 

Senhor Presidente, 
Brasília, 26 de junho ~e 1984. 

Nos termos do disposto no art. 43, alínea "a", do Re
gimento Interno do senado Federal, comunico a V. Ex' 
que me ausentarei do País a partir do próximo dia 28 de 
junho, com destino à E_uiopa, ocasião em que participa
rei das reuniões da Executiva da Associação Internacio
nal de Sociologia, em Pavia, Itária, e do Simpósio sobre 
Democracia de Desenvolvimento Econô_mico, da United 
Nations University, em Oxford, Inglaterra. 
___ Cordiais Saudações, - Fernando Henrique Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- A Presidênw 
cia fica ciente. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Jorge Kalume, 
primeiro orador inscrito. 

O SR. JORGE KALUME (PDS --~Ç-. Pronuncia o 
se"gilihte discurso.) - Se Presidente, Srs. Sen-adores: 

A visita do Presidente Fernando Belaúnde Terry ao 
Brasil, além de honr_Qsa pelos laços de amizade que nos 
u-ileril ãó P'e\ti, foi frUtífera para ambos os países. Os dis
cursos de S.· Ex•, em todas as homenagens recebidas me. .. 
recem aplausos, pois além da magnífica imp-ressão deixa
d<_l pelos assuntos abordados pela sua alta relevância, 
dando especial ênfase ao relacionamento entre os dois 
povos, contudo, destacarei os pronunciamentos no Ita
maraty _e _!19 _ÇQQgress~l_ ~a_ç~Q!l_1!l_,"~--depJre _a?_~!-!~~ _preo
cupações, S. Ex~ incluiy _a neCessictãde dª -rÕdOVla para 
melhor_ integrar Lima a Brasília, lembrando que a "mar
ginal da selva", em territória peruano, obra iniciada no 
seu governo na década de 6!) quando exerceu, pela pri
meira vez, a suprema magistratura do Peru. Essa rodovia -
de cunho internacional, é do maio~ valor para a Amazô

.nia ~especialmente para o Estado do Acre que, pela sua 
lqcalização geográfica, representa O eritreposto brasileiro 
rumo ao Pacífico, onde o Brasil poderã porfiar o vasto 
mercado consumidor banhado por esse oceano. Direi 
que essa rodovia será um verdadeiro ocean_o, IJ.P sentido 
de grandeza, para o nosso intercâmbio extra-territorial. 
. A rodovia pioneira foi empreendida no tempo em que 

governei o Estado do Acre entre 1966/71. Mesmo de~
provido de equipamentos e de recursos financeiros sufi
cientes, mas sentindo a importância de um caminho -~o 

------------
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Brasil, via Estado do Acre, rumo ao Pacífico, iniciei stia 
_abertura por Brasilêia, pois na época era o mais propí
cio, indo às fronteiras peruana e boliviaria, teildo como 

- pohto final Assis Brasil, nosso município mais avançado 
e lindeiro com-~ Departamento peruano de Inapari e 
Bolpebra, o povoado boliviano. 
-- --es-S~irealização pelo Sul d_o Estado acreano foi festiva

_rge_nte comemorada no dia 22 de setembro de_ t968, 
quando fiz a viagem inaugural e posso dizer·lhes que 
chamou a atenção do mundo pela sua importância sóciQw 
econômica_e política, porquanto representou a futura ln· 
tc-gração do Atlântico com o Pacífico. 

Tempos depois essa rodovia foi encampada pela 
União a quem ficou __ a responsabilidade dos trabalhos. 
Urge a sua conclusão, tirando-a do seu primarismo, seu 
estado atual, apesar de já passados 16 anos da sua aber· 
tur:.l. Contudo, para alcançar a sua verdadeira finalidade 
essa estrada, denominada de BR-317, a partir da Capital 
acreana, tem como caudatária a BR-364, que nos liga à 
Porto Velho-Cuiabá-Brasília. E o momento é-.adequa
do para fiais uma vez pedir ao Ministério dos Transpor
tes urgência nos trabalhos de asfaltamento da Porto 
Velho-Rio Branco, indo, inclusive, a Cruzeiro do Sul, 
como outro itinerárío, pelo noroeste, ao Peru. 

E aqui vale lembrar, com especial júbilo, o nosso rela
cionamento ~om a república Incaica desde o Império. A 
25 de outubro de 1851 "Brasil e Peru assinaram a Con
venção especial de Comércio, NU:vegação e Liril.ites, ato 
internacional, negociado e assinado em Lima pelo Barão 
da Ponte Ribeiro, que constitui a primeira demons_tração 
por parte do Brasil de interesse pelo aproveitamento eco
nômiéo da Amazônia com projeção internacional". E 

- me aprófundândo para mais um retrospecto_ histórico 
desejo lembrar que "O riO Amazonas e seus afluentes fow 
ram franqueados ao Peru e ao Brasil no território brasiw 
!eira e no território peruano respectivamente". Comove
mos, já há mais de um século o Brasil e o Peru mantêm 
uma aproximação estreita. 

O _Brasil, embora pertencendo ao contexto sula
mericano, tem procurado manterwse sintonizado com to
dos os países do globo terrestre e em especial com os seus 
vizinhos que compõem este Contiti.ente, dentre os quais, 
pela oportunidade, nomino o Peru. 

Sr. Presidente, a propósito deste meu pronunciamen
to, leio, do jornal Última Hora, de hoje: 

BANCO MUNDJAL LIBERA HOJE USS 267 
MILHÚES 

Dinheiro para melhorar estradas e saúde 
_O Banco Mundial assinarã hoje, com o Brasil, maiS 

dOis emprêstimos, no valor deUS$ 267,5 milhões~ desti
riã.aõS-à recuperação de quatro mil quilõmetros de rodo

_vias federais (US$ 210 milhões) e ao financiamento de 
um projeto de-saúde pública nas regiões mais pobres- de 
periferia de São Paulo (US$ 57,5 milhões), onde levanta
mentos do banco indicaram que as condições sanitárias 
são iguais às existentes nas zonas rurais mai~ pobres do 
País. 

No prO]eto--de-recuperaçãOdasroao-vras.--os uss 210 
milhões finanCiarão o programa de investimentos do De
partamento Nacional de Estradas de Rodagem para 
1984/87, cujo cqsto total é de "US$ 449,5 milhões, 
incluindo-se US$ 239,5 milhões da contrapartida brasi
leira. Os empréstimos terão uma duração de IS anos, in
cluindo três_ anos de carência, com uma taxa de juro va
riável ligada aos custos dos empréstimos pai'a O banco 
qU:e é afualmente um encargo de 0,75 por cento sobre os 
saldos não desembolsadOs e uma comissão de serviço de 
0,25 por cento sobre o montante dos empréstimos. 

Não há dúvida alguma de que, diante desta soma rela
tivamente grande para o nosso País, quero, mais uma 
vez, pedir ao Ministro Cloraldino Severo que inclua nes
se programã de recuperação as rodovias que ligam o Es
tado do A_c_re e a Ro_Oovia BR-364, que integra o Estado 
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do Acre, de Rio Branco a Crui:eir. .. • do Sul C. de Rio Bran~ 
co a Assis Brasil. No mês de março de 1984, eu dirigi 
uma carta. ao Exmo. Sr. Oeneral Ivan Mendes, responsá~ 
vel pelo setor de transportes da Exêrcito, vazada nos se-
guintes termos: ---

Brasília, 29 de ~_arço de 1984. 
Ao Excelentíssimo Seilhor 
General Ivan Mendes 
Setor Militar Urbano 
Quartel General - Ala B - 39 piso 
Nesta 
I - Há alguns anos a Br - 364 no trecho Rio 

Branco --Cruzeiro do Sul-está a cargo 7'1 BEC, se
diado nessa última cidade. 

2 - Desnecessário tecer louvores ao admirável 
desempenho que o BEC vem tendo no Acre. Toda
via, em 'que pese a sua boa vontade e disposição, 
falta-lhe verba para poder produzir plenamente. 

3 - Face a isso; tomo a libeidade, a título de co
laboração, de apresentar-lhe as seguintes sugestões: 

a) A estrada seria construída em três etapas. 
A primeira compreenderia o trecho Cruzeiro do 

Sui-Tarauaca-Feijó. -
b) Concluído esse: trabalho, seria então atacado 

o trecho Manoel Urbano - Sena Madureira - Rio 
Branco. 

c) Por último, far-se-ia a ligação Feíj6-Manoel 
Urbano. 

Razões: 
1 -Ligadas Tarauacá e Feijó a Cruze"iro do Sul, 

seria quebrado o insulamento, porque haveria o 
apoio permanente no rio Juruá, que oferece trâfego, 
inclusive no estio, até Cruzeiro do Sul, como base 
para transporte pela estrada. 

2- Manoel Urbano teria apoio em Sena Madu
reira e esta em Rio Branco. 

3 - Enquanto se efetiva etapa por etapa o res
tante da Rodovia seria conservada dentro da Iimíta
da necessidade de tráfego, mesmo precário. 

4- Como o trabalho é fundamentalmente técni
co e dada a falta de laterita na área, por certo pode
rá ser estudada a aplicação de solo-cimento ou 
transporte de pedras do rio Môa. Talvez esta hipó
tese tenha um custo mais elevado. 

5- De minha parte, vou interceder junto ao Mi
nistro dos Transportes, Cloraldino Sevei-o, para 
que, com a ajuda do Minístério que dirige, se viabi
lize essa idéia. 

Agradecendo, mais uma vez a V. Ex• sua boa 
vontade e a acolhida cordjal que me dispensou, 
subscrevo-me apresentando-lhe meus protestos de 
elevada estima c:: apreç-o. - Jorge Kalume, Vice-
Líder do governo. 

O Sr. Almir Pinto - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. JORGE KALUME -Antes de ler a resposta, 
quero ouvir o estimado colega, que me cedeu a vez, para 
que eu pudesse fazer este apelo ao Governo Federal. 

O Sr. Almir Pinto- Venho, nobre Senador Jorge Ka
lume, acompanhando com muita atenção C? disCJJrso de 
V. Ex.f, primeiro quando V. Ex' se i-eferiu à visita do Pre
sidente Belaúnde Terry ao Brasil. Sua Excelência, acredi
to, causou a melhor impressão aqui, principalmente no 
Congresso Nacional, onde deixou bem claro ser um Pre
sidente que conhece profundamente os problemas da sua 
nação e das nações vizinhas. Sua Excelência dissertou 
sobre a história política e admiriistrilt.iva do Brasil com 
verdadeiro conhecimento de causa. O que V. Es• está 
mencionando agora, sobre estradas, ele mencionou, a 
Transamazônica e a Perimetral Norte. Mas eti não sabia 
que V. Ex• iniciou no seu gOVêrflo á. eStrada qu-e iiá se en-
centrar com a outra que o Presidente ~elaúnde Terry es
tá construindo no Peru em direção ao Brasil. Acho que a 
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estrada que V. Ex' iniciou deveria ser logo complemertta
da, pois evitaríamos despesas maiores com a Transama
zõnica e com a Perimetrai Norte. Já estão adiantados os 
trabalhos da estrada de Cuiabá a Porto VélhO, para ser 
continuada atê o Estado do Acre executando-se a seguir 
a ligação tão desejada pelos dois países. V. Ex• dirige um 
apelo ao Ministro Cloraldino Severo para quej desse em
préstimo de que a imprensa nos dâ noticia, para rodovias 
e para o setor de saúde, uma parte seja destinada ao seu 
Estado_ do Acre, visando ligações com os municípios 
acreanos. Se V. Ex• conseguir inVerter, virar o mapa do 
Brasil, colocar o Acre para o Sul, talvez consiga, pois o 
Ministro Cioraldino não tem muito desejo de satisfazer a 
região Norte e Nordeste. Basta que eu diga a V. Ex• que 
eu lutei junto a S. Ex' para repor 6 km de uma estrada 
que liga Maracanaú a Maranguape, um ramal quejáexi
tiu, apenas mandaram arrancar os trilhos e os dormen
tes; apenas terá que recolocar os dormentes e os trilhos, 
em 6 km, com uma despesa que não, é tão significante. 
Mas S. Ex' me desiludiu de pronto, dizendo que o Minis
tério não tinha verba para tal. Eu, então, respondi: se 
fosse no Sul, esse pequeno ramal talvez tivesse sido feito 
6 vezes ou 10 vezes. Mas como é no Nordeste, não há 
verba para ele. Por isto é que eu digo: se V. Ex• conseguir 
inverter o mapa do ·Brasil, colocá-lo de cabeça para bai
xo, talvez S. Ex~ enxergue o Acre lá em baixo, pense que 
o Acre está no Sul, para que possa atender aos reclamos 
de V. Ex.f Esta é a grande realidade. Estou recebendo, in~ 
clusive a confirmação de mais um companheiro de ban
cada do PDS, Senador Martins Filho, das dificuldades 
que encontrei junto ao Ministro Cloraldino para restau
rar esse pequeno ramal que seria de uma imensa impor
tância para a cidade de Maranguape, cidade da área me
tropolitana, com uma população imensa. A partir de 
agora, com mais 4 conjuntos habitacionais a inaugurar, 
a população irá aumentar de uns 100 ou 120 mil habitan
tes. Mas não foi possível. Faltou-me-alguma coisa para 
sensibilizar o coração do Ministro Cloralclino Severo. A 
obra estava, praticamente, para ser feita com o Ministro 
Eliseu Resende. Se o Ministro Eliseu Resende não tivesse 
saído do MinistériO para candidatar-se ao governo de 
Minas Gerais, S. Ex' já havia providenciadQ a transfe
rência da verba para restaurar aquele ramal. S. Ex•, 
quando esteve no Estado do Ceará, reconheceu a sua ne
cessidade. V. Ex' sabe quanto custa uma passagem de 
ida e volta de Maranguape a Fortaleza, afora este au
mento? Ela estava custando 600 cruzeiros, enquanto em 
um pequeno metrô de superfície está ~ustando 30 cruzei
ros, ffia e volta. Mas isso não sensibilizou o Ministro 
CJoraldino Severo. Chegou a me dizer: Eu vou mandar o 
projeto para o GEIPOT. Aí eu disse: Não mande mais 
para parte nenhuma, porque o GEIPOT pensa como V. 
Ex' e a resposta será negativa para qualquer pretensão 
do Nordeste. De fato, até hoje está a ligação Maracanaú
Maranguape esperando pela boa vontade de S. Ex',·O 

• Ministro Cioraldino Severo. Agradeço a V. Ex• e quero 
parabenizá-lo, porque pode ser que o Acre sensibilize 
mai~ o_ Ministro do que o Ceaiá. 

O SR. JORGE KALUME- Vamos incorporar aspa
lavras de V. Ex' ao meu pronunciamento que, por certo, 
S. Ex• lerá. Mas, diante do seu depoimento, eu pergunta
ria: será que S. Ex', o Sr. Ministro, é candidato a algum 
cargo eletivo pelo Sul? Já que V. Ex• diz que ele está 
olhando mais o Sul que o Norte e Nordeste ... 

O Sr. Almir Pinto- Eu posso responder a V. Ex• da 
seguinte forma: as eleições são em 86 e S. Ex• sendo Mi
nistro, não deixa de ter uma certa esperança de governar 
qualquer Estado. Se V. Ex' transformá-lo em candidato 
ao governo do Acre, aí pode-ria ser. 

O SR. JORGE KALUME- Eu diria a V. Ex• que, 
mesmo sendo candidato, S. Ex• tem a obrigação de olhar 
o Brasil inteir~. Devo dizer que em setembro o Govetno 
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fede-ral já vai inaugurar o trecho Cuiabâ-Porto Velho, já 
na administração de Cloraldino Severo. 

Portanto, aproveito para fazer este apelo não só em fa
vor do meu Estado, como também do N ardeste, e em es
pecial do Ceará, porque nós somos filhos do Nordeste e 
muito deVemos, principalmente, aos cearenses, no senti
do de atender, de abrigar o apelo que V. Ex• está fazendo 
a S. Ex• por meu intermédio. 

O Sr. Aimfr Pinto- Quero dizer a V. Ex• que, na ver
dade, quando estive com o Ministro Cloraldino Severo 
por uma, duas ou três vezes, S. Ex• sempre falava na es
trada Cuiabâ- Porto Velho. Quando nada, ê uma gran
de estrada, um grande investimento e que ligarão nome 
de S. Ex' a esse grande melhoramento no Centro-Oeste 
do Brasil. 

O SR: JORGE KALUME- Até na campanha politi
ca, se efetivamente S. Ex• for candidato, como disse aqui 
o jovem Senador Carlos Alberto, nós podemos ajudar, 
dizendo: Ligou o Brasil, do Acre ao Rio Grande do Sul, 
de Leste a Oeste, de Norte a Sul. 

O Sr.- Mário Maia- Permite-me um aparte, Senador 
Jorge Kalume? 

O SR. JORGE KALUME- Vou ouvir V. Ex' com 
muito prazer. 

O Sr. Mário Maia - Nobre Senador Jorge Kalume, 
quero congratular-me com V. Ex• pelo assunto que traz 
à Casa, neste instante, a propósito de se referir à visita 
ilustre e inesquecívetque será a do Presidente da vizinha 
República do Peru, o ilustre estadista Belaúnde Terry. 
Em verdade, nós estávamos presentes na sessão solene 
em que o Congresso Nacional recebia, com todas as hon
ras de Chefe de Estado, a S. Ex• o Presidente Belaúnde 
Terry. E, naquela oportunidade, tivemos a felicidade de 
ouvir do Presidente do Peru não um discurso, mas uma 
verdadeira conferência, uma aula sobre os problemas 
sócio-econômico-culturais de nossa América Latina, e os 
registras históricos do nosso relacionamento com a vizi
nha República. E quero parabenizá-lo, também, por sa
ber que está colocando com sabedoria os problemas cru
ciais da nossa comunicação, principalll\(!nte no que diz 
respeito ã nossa região abandonada dC? Oeste, de toda a 
parte ocidental brasileira, desde Mato Grosso atê o nos
so Estado, e o Amazonas que vivem abandonados por 
falta de rodovias. Nesta oportunidade, quero juntar, por 
intermédio de seu discurso, também um apelo ao Minis
tro Clora!dino Severo para que cumpra a sua palavra 
empenhada a nós outros, no ano passado, de que quan
do terminasse o trecho Cuiabâ - Porto Velho daria, 
imediatamente, continuação ao trecho da BR-364, no 
segmento Porto Velho- Rio Branco- Brasiléia. Por
tanto, ê oportuno o discurso que V. Ex' faz, apelando ao 
Mini.stro Cloraldino Severo para que torne realidade e 
destine parte desses recursos que estão sendo tomados de 
emprêstimo aos banqueiros internacionais, onerando 
ainda mais a nossa dívida externa. Que seja, peJo mç:nos. 
transformada num beneficio imediato para o nosso Esta
do, concluindo o trecho e chegando nas fronteiras com o 
Peru, lá nas três fronteiras, em Assis Brasil. Congratulo
me com V. Ex', nesta oportunidade. 

O SR. JORGE KALUME - Obrigado a V. Ex•, e 
abrigo o seu aparte como mais um apelo que vem en
grossar o que estamos fazeJldo nesta tribuna, em favor 
da Região Amazónica. Devo dizer aos meus eminentes 
pares que aquela estrada, que nos levará ao Pacífico; não 
é só do interesse do Acre, mas do próprio Brasil, porque 
o Acre, com essa ligação ao Pacífico, vai representar o 
fulcro do nosso País rumo a outros mercados internacio
nais. 
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Sr. Presidente, para concluir, lerei a resposta do Exm<~ 
Sr. Girierãllvan de Souza Mendes, Chefe do Departa
mento de Engenharia e COnii.uliciçôes do Exército: 

MINISTl!:RIO DO EXl!:RCITO DEPARTA-
MENTO DE ENGENHARIA E COMUNI
CAÇÕES 

Brasília, DF, 13 de junho de 1984 

OF. N• 062 - DECjDOC-S/2 
Do Chefe do Departamento de Engenharia e Comuni

cações 
Ao Ex.mo. Sr. Senador Jorge Kalume 
Assunto: Conclusão da BR-364 

Ref. Carta de 29 Mar 84 

1. Versa o presente expediente sobre a conclu
são da BR-364, no trecho compreendido ent_te as_ci- _ 
dades de Rio Branco·e Cruzeiro do Sul, n9 Es~ado 
do Acre. 

2. Inicialmente desejo expressar os agradeci
mentos deste Departamento pelas observações e su
gestões apresentadas, as quais considerando a expe
riência e vivência de V. Ex• naquela área, serão de 
suma importância no estudo para o planejamento 
da conclusão da BR-364, no J;stado do Acre. 

3. Informo a V. Ex'", que aproveitando a expe
riência obTiôa com sucesso, nas obras de construção 
da BR-174, entre Manaus e Boa Vista (RR), pelo 6~" 
BEC, a Diretoria d_~ Obras de Cooperação está pro
gramando a conclusão daque!a implantação, 
levando-se tambêin em consideração: 

- a construção_ de pontes de madeira em rios e 
igarapés, para numa· Tase pOSterior executá-las em 
concreto armado, visando a dar continuidade aos 
trechos já Concluídos em anos anteriores; 

-a instalação de novas_balsas e recuperação das 
existentes; 

-a restauração dos trechos já executados, 
melhorando-se as condições técnicas atuais. 

4~ Informo ainda a V. Ex•, que o 711 BEC rece
beu no corrente exercícío para as obras de Conser
vação desse trecho, recursos no valor de Cr$ 200 nii
lhôes, quando as necessidades mínimas seriam de 
Cr$ 4,2 bilhões, e que aquela OM não foi contem
plada c_om recursos para dar andamento às obras de 
sua total implantação. 

5. Este Departamento, através da Diretoria de 
Obras de Cooperação, se coloca à disposição de V. 
Ex•, para outros esclarecimentos necessários sobre a 
situação atual daquela Rodovia e aproveita a opor
tunidade para _convidar V. Ex• a visitar esta Organi
zação Mífitar para uma troca maior de informações. 

Ao ensejo, apresento a V. Ex• meus protestos de 
alta estima e distinta cons_iderai;ão.- Gen. Ex. Ivan 
de Souza Mendes, Chefe do DEC: 

Sr. Presidente, COIIJ. estas palavras, encerro o meu pro
nunciamento na Qerte~a de que o Ministério responsável, 
o dos Transportes, dentro em breve estará__aquiescendo 
ao apelo que desta tribuna estamos_fa._z_~_d_Q_,_ 

Era o que tinha dizer. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -Concedo a 
palavra ao nobre Senador Humberto Lucena, que falará 
como Llder do PMDB. 

O sa: HUMBERTO LUCENA (PMDB .,- PB. Como 
Líder; -pt<:it:filMÍ_a_ o- seguinte·-diseurs"O~)- ......... -Senho-r presj .. -
dente, Senhores Senadores: 

Ao longo desses vinte anos de regime- autoritário, o 
Congresso Nacional foi perdendo a sua prerrogativa de 
legislar sobre setores bãsicos da economia brasileira. O 
Poder Executivo, gradativamente, chamou para si a fa
culdade de editar leiS, decretos-leis, decretos e regula-
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mentos sobre assuntos qu~ o Congresso outrora podia 
legislar. 

Refiro-me, hoje, particularmente ao sistef!1-a_ financei-
ro implantado no Pais, a partir de 1964. -

No final daquele ano, o Governo do Presidente Cas
tello Branco criou o Banco Centrai do BraSil e o Conse
lho Monetãrio Nacional, a despiito da resistência oposta 
pelo Barico do B'raSil, que-ixercia, em toaa.-a plenitude, 
as atribuições de autoridade suprema do sistema mone
tário. Aliás, essa oposição do Banco do Brasil à criação 
dos dois órgãos pela Lei n~ 4.595/64, ficou bem nítida na 
própria lei, pois o Banco do Brasil continuou a arrecadar 
e manter em depósito as reservas da rede bancária nacio
nal. 

De qualquer modo, Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
reaHzou-se a Reforma Bancárià de que necessitava a es
trutura do mercado financeiro. Aos dois órgãoS recém
criados, cumpria gerir a política monetária, eni conSo
nância com as normas traçadas pelo Orçamento Mone
tário. 

Até aí o Congresso, embora manietado pela arma po
derosa dos Atos Institucionais, ainda coriservava o po
der fiscalizador que a Constituição de 46 lhe atribuíra. 

Foi com o advento da Constituição de 1967 que o 
Congresso sofria a capitis diminutio em seu controle 
sobre a política e o orçamento monetário, proibido que 
estava de tomar qualquer iniciativa que significasse au
mento de gastos ou redução de receita no orçamento 
anual. 

Mais tarde, a Carta outorgada pela Junta Militar em 
69, ainda em vigor até hoje, estabeleceu que eri da com
petência exclusiva do Presidente da República "dispor 
sobre ã -e5truiuraçã0, atribuições e funcionamento dos 
órgãos da administração federal". 

Esses dois dispositivos constítuciõnais eliminaram o 
poder de controle que o Congresso possuía sobre a área 
fmancciira do Governo. 

Vou demonstrar, Sr. Presidente, Srs. Senadores, como 
esse-cOntrOle foi subtraído dO Congresso, com o passar 
do tempo. 

Originariamente-, o Conselho MoneÍário efa coilStittií
do de nove membros, sendo três do Governo Federal 
(Ministro da Fazenda que era o Presidente do Conselho, 
Presidente do Banco do Brasil e Presidente do BNDE), e 
seis de livre escolha do Presidente da R~pública, com pré
via aprovação do Senado Federal. A Lei facultava aos 
Ministros do Planejamento e da Indústria e Comércio a 
participação nas reuniões do Conselho, sem que lhes fos
se assegurado lugar permanente . .Todos tinham mandato 
de seis anos. 

Como se vê, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Conse
lho_ Monetário estava _literalmente sujeito ao controle 
desta Casa, pois seis dos seus nove membros eram sub
metidos à nossa aprovação prévia. 

Posteriormente começaram a surgir as modificaÇões. 
A grande maioria delas foi introduzida na legislação sob 
a forma de simples decretos. Modificar a lei por decretos 
tornou-se prática usual do regime militar, em flagrante 
violação aos mais rudimentares princípios de Direito--
Institucional. 

Assim é que, através do Decre-to n\1 -ó5~769--/ó9; são in
troduzidas as seguintes modificaÇões: I•) passam a inte
grar o -CónselhO MOnetário Nacional, em caráter perma
nente, os Ministros do Planejamento, Indústria e Comér
cio, Agric-ultura e Interior; 2•) o mand3to ê~reduzidO de 
seis para quatro anos; 3•) desaparece a exigência contida 
na Lei n~ 4.595/64 de submissão dos membros nomeados 
pelo Pre~idente da República ao Senado Federal. 

De üma só pemida liqüidava-se o poder do setor priva~ 
do que passava a ser minoria no Conselho e o do Senado. 
que não mais aprovava a nomeaÇão de seus membros. 

Pouco tempo depois, novamente por decreto, é au
mentada a, composição do Conselho para o ingresso dos 
Presidentes da Caixa Econômica e do BNH no órgão co
legiado (Dec. n"' 71.097 /72}. 

Junho de 1984 

Mais uma alteração, em detrimento da sociedade civil, 
foi -introduzida peta Lei n9 6.045/74, qtie reduziu de seis 
par"ã-{(ês Os membros nomeados pelo Presidente daRe
pública. A partir daí, o ConselhO poderia deliberar ·com 
a presença mínima de seis membros, o que dispensava a 
participação dos três membros não integrantes do Go
verno. A partir daí, também, tornaram~se freqaentes as 
notícias de que o Conselho Monetário reuniu~se pOftele
fone, para tomar as suas decisões. 

Um outro aspecto que vale ressaltar é o dequeo Presi
dente_do Banco Central, bem como sua Diretoria, primi~ 
tivamente, era escolhido pelo Conselho Monetário, den
tre os seus membros (art. 14 da Lei nl'4.595/64). Isso sig
nificava que, tanto a sociedade, quanto o Congresso, 
participavam da escolha do presidente e da Diretoria do 
Banco Central, pois, a maioria do Conselho era compos
ta de membros alheios ao Governo, previamente subme
tidos à aprovação do Senado. Foi a Lei nl' 6.045/74 que 
retírou do Conselho ess_::t_competência e a transferiu ao 
Presidente da República, conforme consta do artigo 59 

Outros casuísmos foram sendo introduzidos para sa
tisfazer os ajustes da ação governamental. No Governo 
Figueiredo, por exemplo, para afastar o ortodoxo Kar
los Richbieter da Presidência do Conselho Monetário, o 
Decreto n"' 83.323/79, determinou que a presidência do 
órgão seria exercida pelo Ministro Chefe da SEPLAN, 
que era o então todo-poderoso Mário Henrique Simon
sen, hoje membro do City Corp. Nesse mesmo decreto o 
Governo aumentou para treze o número de seus repre
sentantes_ no Conselho e estabeleceu o quorum mínimo de 
dez membros para deliberações. Aumentavam as Q~::ci
sões tomadas por telefone. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores: 
Prosseguem os casuísmos. Com a queda do Ministro 

Richbieter e o retorno do Ministro Delfim Netto à Pa_sta 
da Fazenda, mais uma vez deslocou-se a Presidência do 
Conselho Monetário da SEPLAN para a Fazenda. As
sim, o Conselho Monetário conservava íntegro o espírito 
de que a formulação e a condução da política econômica 
continuariam centralizadas no âmbito do Governo. 

Logo após a sua volta triunfal- quem não se lembra 
da célebre frase: "vamos continuar crescendo a despeito 
da inflação" -o Ministro Delfim Netto, através do De
creto n~" 85.776/81, aumentou, mais uma vez, a compo
sição do Conselho Monetário, incluindo os Presidentes 
do Banco do NorJ;Ieste e do Banco da Amazônia e au
mentando para nove os membros do setor privado. Nes" 
se mesmo decreto, no art. 29, ficou estabelecido que o 
Conselho, em casos de urgência, poderia deliberar com a 
presença dos seguintes n]iembros: Ministro da Fazenda, 
da Agricultura, do. Planejamento, da Indústria e Comér
cio, dos Presidentes dos Bancos Central e do Brasil e dois 
dos nove representantes do setor privado. Com isso, fi
cou definitivamente institucionalizada a prática de reu
niões e deliberações via Embratel. 

Mas, Sr. Presidente, Srs. Senadores, a concei_l.tração de 
poderes em torno dos órgãos do siste_ma financeiro não 
se resfrlrig'iu ao Conselho Monetário e ao Banco Central. 
O _Ba_nco d9 Brasil, o COnselho de Politica Aduaneira, a 
Cacex, a Secret_aria de f\bastecimento e Preços, a Secre
taria de ContrOle das Estaiais, a Comissão de Financ_eia
mento da Produção, todos esses órgãos têm autonomia 
própria e gravitam em volta do Conselho Monetário, es
caPando, inteiramente, ao controle do Poder Legislativo. 
Um exemplo gritante é o poder delegado que possui o 
ÇPA_de alterar as alíquotas do Imposto de Importação 
inclusive o de conceder isenções. Isso é o retrato fiel d~ 
desrespeito ao poder q-u~ tem per atribuição fll!:ar e alte
rar <liíquotas de impostos, segundo o preceito constitu
cion_a.l_de que nenhum tributo será instituído ou alterado, 
senão em virtude de lei. 

Essa política económica, que oscila ao sabor do poder 
dos miniStros da área econômica, vem sendo segUida
menÚ cOntestada pelos mais diversos segmentos dã so-
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ciedade brasileira mas o Governo, nem no apagar das lu
zes, dá sinais de que pretende mudã-la. 

Não muda, Sr._ Presidente, Srs. Senadores, porque ê 
muito mais cómodo legislar por decrétos, longe do al
cance do Congresso Nacional. 

Não muda porque os dirigentes da área econ~miCa: 
preferem servir aos interesses financeiros internacionais 
do que à causa nacionaL 

Não muda porque mudar agora seria capitular diante 
das acusações reiteradas que nós da Oposição temos ·rei
to ao modelo brasileho. 

E, por fim, não muda porque o sistema tem-se manti
do às custas desse modelo. Mudar, nesse instante, seria 
com prometer a sobrexistência do regime dominante. 

Existem, entretanto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
várias formas para que poSs-amoS n1tidar e fazer mudar a 
política económica e, em especial, a política monetária 
do Governo. - - -

O primeirO passo, -é 'ã ~eleição direta para Presidente da 
República. A sociedade vo1tando a participar d~sa esco
lha, automaticamente, estariam devolvidas ao Congresso 
as prerrogativas que lh-e for<im SUbtrã]d3S rleSsà. -ârea. · 

Ainda agora, estamos assistindo a novas concen· 
trações populares em diversas capitais brasileiras, como 
ocorreu ontem em Curitiba, com a presença, na praça, 
de cerca de 50 mil pessoas. Hoje ainda teremos, também, 
um grande movimento popular na capital paulista e, 
amanhã, no Rio de Janeiro. Milhares e milhares de pes
soas estarão ali, nas ruas de São Paulo e da Cidade Ma
ravilhosa, reiterando a sua solidariedade ao restabeleci
mento das eleições diretas para Presidente da República. 

O segundo passo seria a Assembfêia Nacional Consti
tuinte que, por si só, viria a fcii-iálécer o Poder Legislati
vo, depauperado pelas Cartas de 67 e 69, a qual seria a ú
nica maneira de fazermos o reordenamento jurídico do 
País. 

Afinal, torna-se imperiosa a revisão da legislação ordi
nária, no sentido de disciplinar atribuições, composição 
e esfera de atuação do Conselho Monetãrio e d_o Banco 
Central do Brasil, conferindo o poder normativo e regu
lamentado r ao Congresso Nacional. 

O GoYefno, Sr. Presidente, Srs. Senadores, através de 
várias a-utoridades, dentie-eJas o -Mirlistro" Ernane Gal
vêas, aventou a hipóte!ú~--de realizar uma reforma banR 
cária. Que reforma é essa que preconiza o sistema vigen
te? Onde nos querem levar'? 

Uma reforma de inspiração tecnocrática- somente 
agravaria o atual estado de decomposição do sistema fiR 
nanceiro instalado no País após 64. 

Estão aí, latentes, os escâridãlos da ârea econõlpico
financeira, que não me deixam mentir. Afinal, de quem é 
a culpa dos estouros dos Grupos Cap-em·i, Delfim, 
Coroa--Brastel, Haspa, Economisa e de tantos outros? 

Posso garantír, Sr. Pi-esidente, SrS. Senadofe-~-que não 
é do Congresso- Nacional nem da sociedade civil. 

Por todas essas razões é que defendo uma reforma 
bancária que comece pela devolução ao Congresso d~s 
atribuições de fixar diretrizes e estabelecer normas que 
lhe permitam, realmente, fiscalizar, investigar e analisar 
em profundidade, a conjuntura econômico-financeira do 
País, através do processo de elaboração legislativa que é 
sua função primordial. E que termine por desconcentrar 
o poder supremo do Conselho Monetário Nacional, que, 
hoje, está muito acima do Congresso, dividindo com to
dos os segmentos da sociedade as decisões que afetem di
retarnente a vida nacional. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bemt 
Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Almir Pinto. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção H) 

O SR- ALMIR PINTO (PDS - CE. Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Toda a Nação brasileira e todos os países em desen
volvi_mento, devedores dos grandes bancos americanos, 
surpreenderam-se ontem com o aumento das taxas deju
rqiP~ua mais 0,5%, perfazendo, no correr deste _ano, um 
aumen"io~-de 2% da dívida externa desses países e os ex
perts em economia acham que essas taxas continuarão a 
subir. Até março, e-r:a de 10%; depois, passou para 11%, 
11,5%, 12%, 12,5% e agora já está em I 3% a prime e a li R 

- bor. Hoje, há quem afirme que dentro de poucas sema
nas ocorrerã novo aumento nas taxas suplementares. 

_Não sei aonde iremos parar.!~ dou razãq ao MinLstr_o 
Brnane Gãlvêas, quando diz qué o Brasil não pagará a 
dívida. Não será aJ,enaS o Brasil, porque da maneira que 
·as coisas vão, os nossos credores não querem que pague
mos honestamente a nossa dívida externa. 

Não se admitem emprestimos sem taxas de juros fixas, 
e o ·que estamos assistindo- ê esSe escorchante aumento 

. quase diâfio que verificamos por parte dos grandes cre
dores. 

Sabemos, por exemplo, que, ' 1em 1984, o déficit pre
vistO para o serviço da balança de paga~ento deve!ia ~1R 
cançar 14.7 bilhões, sendo 10.9- bilhões de juros e 3.8 biR 
lhões de outros serviços. Na expect~~va de um saldo co
mercial de Pelo menos 10.5 bílh.ões, o déficit nas tran
-sações correntes alcançará, segundo previsões da im
prensa de BrasíHa, a 4.2 bilhões, portanto, achando eles, 
inferior em I bilhão ponto 4 aos 5.3 bilhões de dólares 
pfojetados originalmente". Isto antes do último aumen
to da taxa para 13%. 

Ora, Sr. Presidente, ainda agora, o nosso presado 
companheiro e cOlega de_ bancada, Jorge Kalume, fez 
menção ao que todos nós ouvimos, pela manhã, na im
prensa falada e escrita de que iríamos conseguir mais um 
empréstimo externo para rodovias e saúde pública, com 
um prazo de 15 anos, juros a acertar, variãveis, e com 3 
anos de carência. ~ mais um reforço à nossa dívida, em

-bora a médio prazo, mas que irá pesar na dívida de quase 
100 bilhões de dólares. 

OuÇamos aqui o comei:ttário que a imprensa l.az: "O 
Brasil vai pagar 10.9% de juros este ano". Este ano, o 
Brasil vai pagar esta importância. Sabemos que a previR 
são do nosso superávit está exatamente dentro de 10.5 
bilhões de dólares, para todo o ano de 1984. Teremos 
que pagar de juros 10.9%, por conseguinte, mais 0,4% 
daquilo que nós esperamos apurar. 

Eu já tenho dito, não sei corno esses credores estão en
xergando a situação dos seus devedores. Se querem que 
esses paguem as suas dívidas, dêem condições para isto. 
Como é que o País que luta para conseguir um superávit 
de I 0,5 bilhões de dólares de uma hora para outra se vê 
na contingência difícil de pagar durante o ano 10.9? 
Como poderemos produzir sem investir? 

O Sr~ João Lobo- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. ALMIR PINTO - Pois não. 

O Sr. João Lobo- Senador Almir Pinto, quero para-
- benizar V. Ex• pela abordagem que faz de um assunto 

muito importante, muito atual, e quase que passava de
sapercebido desta casa. Ontem, o noticiário divulgou o 
aumento da taxa de juros da prime rate para 13%. É uma 
coisa desalentadora isto que acontece. Toda o nosso es
forço de exportação, todo este sofrimento e angústia rio 
cumprimento de um modelo exportador, que é o modelo 
brasileiro, resulta inútil pela simples vontade unilateral 
dos credores que aumentam, a seu bel-prazer essas taxas 
de juros: TOdO o saldo da nossa balança de pagamento 
não vai "fazer face áos aumentos de juros, porque isto é 
urna conta de chegar. Eles vão botar para 13,5 para 14 e 
14,5, à vontade do lucro, não tem contenção, não pode 
ser-previsto até onde subirão isto. Tudo isso, Senador 
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Almir Pinto, é muito grave, e o Brasil está vendo esvair
se na ambição dos países desenvolvidos, o esforço, o·so·
frimento e a angústia na tentativa de recuperação do seu 
potencial económico. Não sei o que nós poderemos fa
zer. O Presidente Figueiredo, que falou na ONU, de
monstrou revolta, contra tal estado de coisas. Impunha
se uma decisão política, para fazer face ao seu débito ex
terno. Todo o- mundo, no entanto, se acalmou : os 8 
grandes, os 8 ricos_ s_e reuniram e disseram que não adian
ta chorar, quem está devendo terá que pagar mesmo e es
tá acabada a história! Aquele início de revolta contra as 
decisões bancárias parece que- se esvaiu, ninguém fala 
mais nada, todo mundo vai se conformar. A Argentina 
está sendo pressionada, o Brasil foi pressionado, o mun
do inteiro Yai s_ofrer o tacão dos ricos, dos países desen
volvidos. Quero parabenizar V. Ex• pela coragem de enR 
focar um assunto que estava passando desapercebido e 
que ninguém havia tratado ainda nesta Casa. 

··O SR. ALMIR PINTO -Acredito que os economis
tas do Senado e da Câmara dos Deputados abordarão o 
assunto. Mas me senti revoltado com esse procedimento 
dos nossos credores, que assistem passivos ao nosso esR 
forço e querem acabar com as nossas energias financei
ras e económicas! Não acredito que um pafs possa pagar 
a sua conta sem ter dinheiro para investir e produzir. E o 
que acontecerá? 

Já disse, de uma feita aqui no Senado, que a continuar 
essa situação de endividamento, teríamos em I 984 o 
mesmo número de desempregados do ano de 1960. Luta
mos- para amelhar 6.2 bilhões· de dólares para investir
mos em alguma coisa; e não foi -possível! Não tivemos 
condições de iniciar obras rentáveis para o País, dando 
as'sim emprego àqueles que estão à espera de trabalho, 
aos desempregãdris ou subempregados. Então, aumenta
mos o núinero de desempregados. 

Se neste ano vamos ter um superãvit de aproximada
mente 10 bilhões e 500 milhões de dólares, se ficássemos 
com alguma coisa em caixa, bem que poderíamos sanar 
algumas dificufdades. Vemos, por exemplo, o Estado de 
São Paulo lutando para melhorar a sua situação fman
ceira e econômica. A televisão nos diz a cada hora que 
estão nascendo por dia em São Paulo cerca de 300 em
presas e que o desemprego está diminuindo. Mas, acon
tece que o nobre Governador Franco Montara, ex
colega, praticamente deu as costas à dívida de quase 6 bi
lhões de dólares, dizendo que ela é da responsabilidade 
do Governo Federal. Não hã dúvida, nós sabemos disto. 
S. Ex•, o nobre Governador Franco Montara, esteve 
aqui conosco e sempre se rebelou contra os emprêstimos 
em dólares para os Estados e Municípios da Federação. 
Todos os empréstimso recebem, naturalmente, o aval do 
Governo Federal e as dívidas, não só dos Estados e dos 
Municípios, como das empresas multinacionais, tam
bém, recebem o aval do Governo Federal. A dívida do 
Governo Federal é, na verdade, de 100 bilhões de dóla
res. -:Agora; -como vamos pegáRla? Não se sabe, ê uma 
dívida que terá que ser paga a longo ,prazo,-dentro .de 
uma renegociação bilateral. Tem que ser através de uma 
renegociação de devedor e credor para acertarem a me
lhor maneira do País renegociar a sua divida. Dizem que 
apenas houve uma coincidência neste aumento de 0,5 nas 
taxas de juros, com a realização do Encontro de Cartage
na. Apenas coincidência, não foi uma vindita, não foi 
uma punição, como bem disse o Senador João Lobo. 
Querem que tenha sido apenas urna coincidência - a 
reunião de Cartagen.a com este aumento das taxas de ju
ros. 

Mas penso que isto foi feito apenas para mostrar que 
os credores não estão .. dando bola", como disse o Sena~ 
dor João Lo.bo, ao Encontro de Cartagena. Eles querem 
é saber se de fato as taxas dejuro.s estão valendo 13% e se 
os devedores., mais cedo ou mais tarde, não só irão pa
gando essas taxas, como terão que pagar a dívida no seu 
verdadeiro valor real! Podemos dizer que as nações em 



2252 Quarta-feira 27 

desenvolvimento qonstituem uma ilha de devedO(e$_ çe_r~ 
cada de credores por todos os lados. Esta ê a grande rea
lidade. A quantos bancos devemos? A quantos bancos o 
mundo em desenvolvimento estâ devendo milhões e mi
lhões de dólares? -

Pois bem, Sr. Presidente, de fato não esperava falar 
hoje, jã havia permutado a minha inscrição com o nobre 
Senador Jorge Kalume. Mas, dentro da própria permu
ta, chegou a minha vez. Lembrei-mede ~rw::er este assun
to ao plenârio do Senado para que as forças vivas da 
Nação ..;.... a_fo_rça política, o Senado Federal, a Cârna!'a 
dos Deputados, o Congresso Nacional- tomem a: peito 
este estado de coisas, porque nós não devemos de mãos 
atadas marchar para o holocausto. Devemos reagir por
que, como diz o princípio dã lei tlsica, a ação é igual e 
oposta à reação. Essa a grande verdade! Teremos que 
reagir com toda energia para que o nosso direito não seja 
assim postergado. 

Penso que _o GoVerno da República, através dos eus 
técnicos em política económica- SEPIAN, Ministério 
da Fazenda -, deverá estar atento para não deixar pas
sar desapercebida essa grave situação. Temos que-ofere
cer uma reação a todo custo; não só nós, mas todos os 
devedores que estão surocados, sem poder razer race às 
despesas dessas taxas de juros. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

O SR. PRFSIDENTE (Moacyr Dalla) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Nelson CarnCirci,- qUe ralará 
como Líder. 

O SR. NELSON CARNEIRO (PTB - RJ. Como 
Líder, pronuncia o seguinte discurso. S_em_ _revisão do 
orador.) -Sr. Presidente, Srs._ Senadores: 

Queria pedir a atenção do Senado Federal, na votação 
que se iniciãrá ãmanhã, para as subemendas que insti
tuem o parlamentarismo. Aqui, trago a resposta autori
zada de um eminente mestre, mestre de todos nós, mestre 
na vida púb!ica mestre na cátedra mestre em todos os 
aspctos da vida humana para responder a uma dúvida 
que surge e que aqui tem sido suscitada. _Será possível 
conciliar o Parlamentarismo com a Federação? Esta é a 
única dúvida suscitada com alg!-lm viso de respeitabilida
de. 

A palavra que trago é de um autorizado homem públi
co, que honrou esta Casa, cujas lições c_on_tim.l-ª01 r~per
cutindo em nossos pronunciamentos e inspirando muitas 
das nossas atitudes. Quero m~ referir àquele que tive a 
oportunidade de dizer que era o melhor de todos nós 
quando morreu e que Carlos Drummond de_ Andrade 
sintetizou numa rrase lapidar: .. ele foi o homem que a 
gente gostaria de ser". Refiro-me, Srs. Senadores, a Mil
ton Campos. 

No seu livro "Testemunhos e Ensinamentos" hâ uma 
página mOdelar, que roi um discurso proferido nesta Ca
sa, em fevereiro de 1962, quando na v_igência dQ_siste_ma 
parlamentarista, e de que destaco alguns trechÕs. 

Acreditava ele: 

" .. .chegado o momento de se insistir no tema, 
para que ele permaneça vivo no espírito dos respon
sáveis, na hora em-que se institui eritre nós o sistema 
parlamentar de governo, considerado por alguns 
como incompatível com a forma rederativa do Esta
do. 

Em que se firma essa incompatibilidade?- "Per
guntava," 

E ele respondia: 

"Não parecem procedentes as razões dos que 
sustentam esse ponto de vista." 

Lembrava, então, Rui Barbosa, que foi, ainda no Im
pério, um defensor da Federação e que, na Constituinte 
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de 18911 optara pelo presidencialismo. Mas, em 1910, em 
conrerência na Bahia, jâ Rui Barbosa dizia: 

"A natureza democrática das nossas instituições 
·-nada perderia com a substituição do governo presi

dencial pelo governo de gabinete. O que eu, porêm, 
não saberia é de que modo conciliar CQm e&.te o me
cariismo do sistema federal." 

Mas, em 1917; ·ele dizia que: 

"Embora "hesitas~ ainda", declarava "c-omeçar
~sentir'' que não havia outro meio, para se_chegar a 
uma solução verdadeiramente democrática, senão 
promover aquela substituição; ejâ não repetia are
serva de s_ete anos antes." 

Mas, ainda em oUtro trecho, respondia o Senador Mil
ton CamPOs a:· uma: indagação que continua repercutindo 
neste plenário. Dizia eie, a cC:rta- altura: 

"Que os Estados-membros da federação brasilei
ra continuam autônomos, ê o que não se pode ne
gar. Esta autonomia se-define sobretudo, no art. 18 
e seus parágrafos da Constituição, os quais não fo
ram afterados pelo chamado Ato Adicionar que ins
tituiu o parlamentarismo. O novo sistema de gover
no afeta especialmente o Poder Ex,ççytivo, ao qual 
imprime nova técnica de organização, e altera as re
lações entre_ esse Poder e o Legislativo. Daí muitas 
repercussões, explícitas ou implfcitas, que a rerorma 
trouxe ao sistema da Constituição, mas nenhuma 
delas atinge necessariamente os princípios da auto
nomia estadual. Observadps os princípios estabele
cidos na Constituição federal, cada Estado continua 
a se reger pela Constituição e pelas leis que adotar. 
Mantém-se a reserva aos Estados de todos os pode
res que, implícita ou explicitamente, não lhes sejam 
vedados pela Constituição .. Continu_am eles com o 
mesmo poder tributário, para que possam prover às 
necessidades do seu Governo e da sua adminis· 
tração." 

E, ajuntava, com a sua grande autoridade: 

"0- que especificani.ente caracteriza a partici
pação, na federação brasileira, são estas duas pecu
liarida~es: o Senado, com igualdade de represen
tação dos Estados e competência legislativa relativa
mente ampla, acrêScida da- atribuiçãO "exclusiva de 
aprovar a nomeação de deterniinados funcionários 
de alto nível; e o poder de iniciativa de emenda às 
Constituição-, conferido às Assembléias _Estaduais 
mediante certas condições." 

Depois, estudava _a posição do Senado no parlamenta
rismo, e dízia: 

"E se, no seu principal modelo, que ê a grande 
República norte-americana, cbmo em outros Esta
dos, a forma federativa coexiste com o presidencia
lismo", outros pOvos tem organizado a federação 
com o sistema parlamentar. Assim na Alemanha 
Ocidental, na Áustria, no Cariadá, na Austrãlia." 

Depois, citavas as três indagações de Carl J. Friedrich. 
As três indagações, definidoras dessa forma de Esta

dÕ, são as seguintes: 

.. 1) Ex.iste uma assembléia representativa que 
legisle e em que estejam representados os governos 
locais como se fo_ssem iguais ou quase iguais? 2) 
Têm as unidades locais, como tais, particípação na 
designação do Executivo ou na execução d~s tarefas 
executivas da União? 3) Existe um corpo juducial 
para a solução dos conflitos entre as unidades cons
tituídas pelos governos locais e o governo central?" 
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E respondia Milton Campos: 

"Entre nós, as respostas são ainda afirrilativã.s." 

E dizia isso na vigência do sistema parlamentar, defei
fiiOSO, cri"ãdo- para superar uma contingência grave. 
Mostrava que, mesmo nessa hipótese, e não num parla
mentarismo trabalhado, estudado, discutido largamente, 
mesmo naquele parlamentarismo, a resposta de Milton 
Campos, de autoridade intelectual, politica e moral in
suspeitíssima, era a seguinte: "não havia incompatibili
dade entre o parlamentarismo e a rederação." 

Para não cansar a atenção de V. Ex•s, que, com certe
za têm em seus lares e nas suas bibliotecas este livro in4 

dispensável cujo tftulo é"Testemunhos e Ensinamentos", 
eu me permitiria apenas ler um trecho: 

uEntre nós, a deterioraç_ão da or4em fe9.erativa 
chega a ser alarmante. Acentua-se dia _a dia a pe
núria financeira dos Estados-membros, que não vi
vem sem as subvenções federais, as quais, de outro 
lado, são dereridas sem critério obje_tivo e sistemáti
co. Ora, bem se pode aplicar à ordem política ove
lho adágio pedagógico: quem dá o pão dâ o bor
dão." 

Mas, antes, rocalizava que isso resultava daquele largo 
período de ditadura centralizadora, que acabara des
truindo a autonomia dos Estados. 

E finafíiava a sua primorosa oração nesta Casa, em 
1962, portanto há vinte e dois anos, com esta palavra: 

.. Já que nenhuma incompatibilidade existe entre 
o Estado Federal e .o pãrlamentarismo, saiba este 
Pôr ordem naquilo que o presidencialismo desorde
nou." 

Aí está, Srs. Senadores. Amanhã começa o debate çia 
Emenda Figueiredo. Duas emendas da Frente Parlamen
tar que tenho a honra de presidir serão destacadas e s~4 
rão votadas em último lugar, exatamente para que todos 
os parlamentares, convencidos da extensão da grave cri
se, crise em todos os setores, conl todas as denomi
nações, que marca a realidade brasileira, pensem em que 
9 único meio de prestigiar o Poder Legislativo, é assegu
rar a esse poder, hoje tão abandonado, a possibilidade de 
partilhar com o Poder Executivo em igualdade de con~ 
dições, a condução dos destinos do Pafs. 

O Sr. Ocmv1o \..arooso- :Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. NELSON CARNEIRO - Com mujta honra. 

O Sr. Octávio Cardoso- O sistema parlamentarista, 
sem _dúvida, constitui uma da"S maneiras ri1ais e1icã.zes, 
àt~is eloquentes de valorização do parlamentar. Penso 
que V. Ex• presta um enorme serviço ao Parlamento bra
sileiiO quando faz esta exposição em deresa do sistema 
parlamentarista de governo. V. Ex• ê um contemporâneo 
de uma das maiores figuras do Parlamento brasileiro que 
honrou e dignificou o meu Estado e o Congresso Nacio
nal, que roi Raul Pilla, homem de excelsas virtudes e de 
incansável tenacidade. Pois bem, embora tenha conse
guido adesões significativas às suas sucessivas emendas, 
não conseguiu- vitoriá-las, senão de forma defeituosa, 
numa circunstância ressaltada por V. Ex• que foi a crise 
da sucessão de Jânio Quadros. V. Ex• presta um grande 
serviço ao aprimoramento do sistema democrático, 
quando advoga esta forma de governo, de grande valori
zação do Parlamento em que os governos se constituem e 
se destituem no seio do Parlamento segundo detenham 
ou percam a confiança do Parlamento Nacional. Ãs ve
zes, eu fico admirado de pessoas que insistem em-que o 
Poder Executivo deveria valorizar o Parlamento, quando 
é o Padamento, pelo poder que tem de elaborar lei e de 
auto valorizar-se, que deveria adotar medidas que vies
sem a dar uma mais valia à sua função, que viessem a va-
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lorizar o seu desempenho parlamentar, que é justamente 
a forma de governo que V. Ex• estâ advogando. Meus 
cumprimentos, portanto, ao trabalho que V. Ex• desem
penha neste Parlamento, como já o fez na Câmara Fede.. 
ral, que honrou e dignificou por longos anos. 

O SR- NELSON CARNEIRO- Muito obrigado a V. 
Exf. e, realmente, eu ia encerrar o meu discurso evocando 
a figura daquele apóstolo que não só honrou a vida 
pública, não só honrou o Congresso Nacional,_JTiaS hon
rou a própria geração a que ele pertenceu, q~e foi Raul 
Pilla. No seu largo apostolado, durante todos os anos em 
que ele esteve no Congresso Nacional, em que eu tive a 
honra de ser seu companheiro, fui signatãrio de todas as 
emendas por ele oferecidas, tanto convencido eu estava, 
desde cedo, de que outra solução não existe para deter 
no País as sucessiVãs- Crises pfOfundas que têm marcado 
o Presidencialismo. 

Dir-se-.á que a queda dos Gabinetes cria uma crise 
política. Apenas política que pode encontrar solução na 
elaboração de um projeto de Iei cauteloso que evite os 
excessos e as soluções emocionais e dê sempre, como pre
tende o substitutivo oferecido a várias emendas pelo 
nobre Senador Jorge Bornhausen, a oportunid:<~.de ao Se.
nado, em última instância- já que ele não interfere nO 
processo inicial -de acolher ou não o pedido de renún~ 
cia ou de demissão do Chefe de Governo. 

b um processo importante, dado a necessidade de evi
tar as decisões inesperadas e até injustas da Câmara dos 
Deputados, no fragor das divergências partidárias e no 
ímpeto da juventude que ali vive e que encontraria no Se
nado a necessária reparação. 

O Sr. Octávio Caidoso- V. Ex' me concederÚ1. um 
aparte? 

O SR. NELSON CARNEIRO - São detalhes que, 
pela s_ubemenda que vamos defender, serão examinados, 
cuidadosamente, durante cinco meses, pelo Congresso 
Nacional, de tal sorte que possamos fazer uma lei tran
qUila, pacífica, ao contrário daquela outra imaginada e 
votada em apenas cinco dias. 

Corri muita honra, ouço V. Ex• 

O Sr. Octávio Cardoso - V. Ex• enfoca muito. bem 
esse assunto. Faz pouco tempo, esteve aqui entre nós um 
ex-Ministro da Defesa de Espanha, em um seminário 
sobre Parlamentarismo. Foi perguntado a esse ex
Ministro por que a Espanha que tinha tido, ant~s_ de 
Franco, uma experiência tão desastrosa de Parlameniã.
rismo, de Gabinetes que duravam apenas alguns meses, 
por que, depois da longa noite autoritárii ~o franquis
mo, havia optado pela sistema parlamentarista de Go
verno? Então, o ex-Ministro, que é um militar, um gene
ral, respondeu que o sistema parlamentarista de gover
no, segundo toda a experiência das melhores democra
cias do mundo, ainda era o mais adequado. Que a cir
cunstância de haverem sido instáveis os governos do 
período pré~ franquista ei-a inais uma decorrência do_ es_':' 
tado político e social em que vivia O país do que propria
mente do regime, mas que os espanhóis haviam adotado 
a prudente providência de acrescentar, na moção-de des~ 
confiança do Chefe de Gabinete, jâ a indicação do futuro 
Chefe. Havia, portanto, duas as -questões a serem decidi
das: uma, se derrubava o Chefe de Gabinete C, a outr3J se 
aceitava o nome indicado para substituí-lo. E que isso 

dava uma garantia de maior estabilidade aos Gabinetes, 
porque eram duas grandes questões que deveriam ser de-. 
cididas, por quorum qualificado, pelo Parlamento. 

O SR- NELSON CARNEIRO - As subemendas da 
Frente Parlamentarista ensejarão essas contribuições, 
porque a própria emenda determina q·ue, durante ISO 
dias, o Congresso Nacional elabore as leis complementa
res para tornar realidade o sistema que passa:râ a vigorar 
com o futuro Presidente da República. 
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Acho que esta seria a solução, inclusive política, para 
dar tranqUilidade a este País. No dia em que nos conven
cennos de que mais importante do que fulano ou beltra
n_o na Presidência da República será a estabilidade das 
instituições, então, todos nós caminharemos para o Par
lamentarismo sem qualquer preconceito. Seja em eleição 
direta do Presidente, como na França e em Portugal, seja 
em eleição indireta como nos demais países, o principal é 
que o Chefe de Estado terá uma representatividade tal, 
uma expressão tal que continuará sendo o Estado, o 
País, a Nação. O Governo é exercido pelos Partidos polf
ticos que, no caso brasileiro, teriam que ser todos coliga
dos, dividindo as responsabilidades e, tambêm, sofrendo 
as conseqüência dos atos praticados. Num Parlamento 
dividido como o nosso em que nenhum dos Partidos 
tem, na Câmara dos Deputados, isolado, a maioria, evi
dentemente que nenhum Gabinete se formaria sem apre
sença_~e todos os Partidos, ou melhor dizendo, ao menos 
de quase todos os Partidos com a exclusão, por sigla, de 
um ou de outro pequeno Partido. Os dois grandes Parti
dos, que são as duas grandes vertentes da opinião públi
ca política nacional, esses dois Partidos se somariam no 
Gabinete, dividindo os deveres e as responsabilidades. 
Serja, porta to, o que todos nós almejamos, aquilo que a 
Nação necessita que é um Governo de concilíação nacio
nal, que está na consciência de todos nós, governistas, 
oposicionistas, indiferentes, esta que é a convicção. 

Ninguém governará este País, qualquer que tenha o 
seu nome, apenas com u_m Partido, ou um Partido e um 
pequeno Partido ao lado. 

S preciso que todos nos compenetramos de que este é 
um momento excepecional da vida brasileira. O eminen
te Senador Amaral Peixoto que, dentro dos palácios, vi
veu as dificulades que marcaram os governos Getúlio 
Vargas, Jucelino Kubitschek e João Goulart, tem dado 
públícas d~clarações de que nenhuma crise politica tem 
o.s mesmos contornos que caracterizam a atual, de gravi
dade, de surpresa, de apreensão. Acredito que essa 
apreensão começa no Palácio do-Planalto e vai ao últi
mo, ao mais humilde dos brasileiros. 

Estou certo de que, amanhã, quando se travarem os 
debates para a implantação do Parlamentarismo no País, 
a classe política compreenderá que esta ê a solução que 
lhe devolverá as prerrogativas que lhe foram arrancadas 
e que ela terá também o dever e a responsabilidade de 
governar juntamente com o Poder Executivo. 

Vejamos o que acontece no Mundo. Agora mesmo, na 
Itália., quem é o Presidente? Sandro Pertini, um homem 
de 80 anos. A nação inteira respeita a figura do Presiden~ 
te da República; o que se muda é o Chefe do Governo. 
Quem é alvo de acusações ou de aplausos é o Chefe do 
Governo. O Presidente da República está acima de dissí
dios, ele intervém apenas para solucionar as divergên
cias. 

QUando se diz, no Brasil, que não temos onde buscar 
Presidentes da República fora dos que hoje disputam, eu 
não excluo nenhum; mas, além dos que estão na liça, 
muitos outros poderiam exercer a presidência deste País 
num clima de harmonia, de compreensão, se se pudesse 
criar um sistema onde houvess1= possibilidade de uma 
grande conciliação nacional. Para essa conciliação na
cional só há uma caminho: a aceitação das subemendas 
que- permitem o parlamentarismo, já a partir de 15 de 
março de 1985, abrindo-se um prazo de cinco meses para 
que o Congresso Nacional regulamente o sistema, de tal 
sorte que ele atenda às esperanças dos seus propugnado
res e responda, de modo definitivo, às apreensões e às 
críticas de seus adversários. 

Sr. Presidente, são estas as considerações que eu dese
jaria fazer nesta oportunidade, para demonstrar, com a 
palavra aut.orizadíssima de Milton Campos, que não hâ 
incompatibilidade intransponível entre a Federação e o 
Parlamentarismo. Muito obrigado a V. Ex• 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem! Palmas.) 
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O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Itamar Franco, para uma 
comunicação. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB - MG. Para 
uma breve comunicação. Sem revisão do orador.)- Sr. 
Presidente, Srs. Senadores: 

Queria solicitar 8 atenção de V. Ex•, respeitosamente, 
para o fato de que se encontra na Secretaria Geral da 
Mesa, desde 9 de maio de I 983, o seguinte projeto: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 13, DE 1980 . 

Estabelece abatimento nos preços de derivados de 
petróleo e do álcool quando desdnados ao consumo 
pr6prio de motoristas profissionais autônomos. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. J9 Os preços dos derivados de petróleo e 

do álcool, adquiridos para consumo próprio por 
motoristas profissionais autônomos, serão sempre 
inferio"rCs a 20 por cento em relação aos fixados 
para os demais consumidores, quando o forneci
mento for realizado por intermédio de cooperativas, 
sindicatos, ou quaisquer outras entidades capacita· 
das a realizar essa atividade. 

Parágrafo único. Os postos particulares de re
venda de derivados de petróleo poderão se integrar, 
atendida a conveniência de cada um, à rede instituí
da no caput deste artigo. 

Art. 29 O Conselho Nacional de Petróleo, no 
prazo de 120 dias a contar da data de publicação 
desta Lei, definirá as normas necessárias ao seu 
cumprimento. 

'Art. 39 Esta Lei entrará em vigor na data de 
sua publicação, revogadas as disposições em con
trário. 

Na justificativa, Sr. Presidente, que apresentava eu na 
êpoca, a um projeto que está tramitando já há algum 
tempo na Casa, dizia o seguinte: 

A linha deste nosso projeto é clara. Em primeiro 
lugar objetivamos seja reparada uma distorção da 
política de_consumo de petróleo ultimamente execu
tada, de vez que uma atividade produtiva, a cargo 
dos motoristas profissionais autônomos, tem sido 
forçada a subsidiar com o seu esforço o consumo de 
outras atividades de igual modo essenciais. Além 
disso, ê nosso propósito também evitar a dissemi
nação do desemprego, e quando não, a queda de 
renda de trabalhadores cujo sacrifício já tem sido 
demasiado. 

Sigo, Sr. Presidente, para diz~~ ainda mais o seguinte: 

Acresce dizer também que o ramo petrolíferO, em 
especial no que respeita à distribuição de derivados, 
que recebeu os favores dos preços mais altos nos lil
timos anos nem sequer é predominantemente brasi
leiro quanto à propriedade das empresas qJJ.e nele 
operam. 

Portanto, Sr. Presidente, no momento em que se pro
cessa mais um aumento· de combustível em nosso País, e 
por incrível que pareça esses aumentos são decretados 
como ~e fossem uma questão de segurança nacional, nas 
caladas da noite, eu queria solicitar a V. Ex• que permi
tisse, o mais rapidamente possível, a inclusão na Ordem 
do_, Dia deste nosso projeto, estabelecendo abatimento 
nqs preços dos derivados de petróleo e do álcool. 

Como. eu. disse a V. Ex', Sr. Presidente, este projeto se 
encontra na Secretaria Geral desde 9-5-83, e foi apresen
tado aos Srs. Senadores a 13 de março de 1980. f: a indl
cação que faço a V. Ex!-
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O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Posso as
segurar a V. Ex', eminente Senador Itamar Franco. que 
nós iremos adotar tod_as as providências, no sentido de 
atender à justa reclamação de V. Ex• ~. efetivamente, 
uma reclamação justa, e o assunto também é dos mais 
justos. Creia que o seu companheiro, o-seu colega que es
tá ná. Presidência vai, pessoafnléfite, -díiígencíar essas 
providências. 

O SR.ITAMAI,{ FRANCO- Sr. Presidente, eu agra
deceria na espectativa de que, se ainda houver hoje uma 
convocação extraordinária, - porque amanhã nós en
traremos, no Congress_o_ Nacional, na discussão da 
Emenda do Presidente Figueiredo -e como esse projeto 
foi apresentado em 1980 e desde 1983 se encontra na Se
cretária Geral da Mesa, nós gostaríamos de vê-lo coloca
do, hoje, na Ordem do Dia, se for possível. Muito obri
gado, Sr. Presidente. 

Era o que tinha a dizer. 

O SR. PRESIDENTE (LomantO Júnior) --Faremos 
o que for possível para atender à solicitação de V. Ex•. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Mário Maia, 
para uma comunicação. 

O SR. MÁRIO MAIA (PMDB - AC. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente e Srs. Senadores: 

Vou fazer esta breve comunicação ressalt~ndo, entre
tanto, que eu estava inscrito como segundo orador no 
Expediente de hoje. 

Sr. Presidente, hâ algumas semanas, fiz um pronuncia
mento da tribuna desta Casa, chamando a atenção de 
meus Pares sobre como estavam sendo irregularmente 
assentadas várias famílias nQS projetas de colon.U:ação 
chamados projetas de Assentamento Dirigido. Ãquela 
ocasião, eu dizia, afirmava porque haVia verificado in lo-
COt que alguns aspectos da colonização, do assentamen
to nos lembravam atê os campos de concentração da 
Alemanha. E_ nó_s, coin tristeza, acabamos de verificar 
que alguma coisa parecida estã acontecendo em alguns 
daqueles projetas. Quando comparávamos os projetas 
de assentamento do INCRA, no Estado do Acre, em al
gum dos seus aspectos, com os campos de extermínio de 
Auschwitz. e Treblinka, não estávamos ex~gerando, Sr. 
Presidente, porque ainda ontem recebemos um telefone
ma da cidade de CruZeiro do Sul, anunciando- pasme a 
Casa!- que havia falecido no sábado, dia 23 de junho 
de 1984, uma criança, uma menor de 10 anos, de nome 
Márcia Guilhennina de Deus, filha do Sr. Evangelino 
Guilhermino -de Deus, pai de cinco filhos, provenientes 
do Estado de Minas Geraís; -par-C-eleiro do Projeto Santa 
Luzia, no lote número 12, da gleba 3, na Cidade de Cru
zeiro do Sul. E_s_s_a criança morreu de fome, porque, 
dizia-me o pai da criança, hã mais de um mês que a 
família se alimenta única e exclusivamente de arroz, por 
falta de recursos. 

Sr. Presidente eSrs. Senado_res, o INCRA, com propa
gandas _despropositadas, tem atrardo para esses projetas 
de assentamentos famílias incaUtas- que se deslocam do 
Sul do País com promessas mirabolantes de, chegando 
ao Estado do Acre, encontrarem as glebas já Com assis
tência médica, odontólogica, social e escolar, na perife
ria. Entretanto, estas famílias, ao chegarem aos lo<:ais in
dicados pelo INCRA, muitas não encontram sequer as 
estradas vicinais que levam aos lotes designados para 
elas. 

Especificameh.te, Sr. Presidente, nesta breve comuni
cação rlramãtica que faço, no projeto chamado Santa 
Luzia, na cidade de Cruzeiro do Sul, para lã foi"anlleva
dos, no ano passado, cerca de 105 famílias; podendo di
zer, sem exagero algum, nobres Srs. Senadores, elas fo
ram despejadas e deixadas aos seus próprios destinos. 
Inicialmente, o Governo deu a cada uma dessas famílias 
uma ajuda de custo de trinta mil cruzeiroS-- mensa:is, 
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quantia essa que, posteriormente, foi aumentada para 
cinqOenta mil cruzeiros. Mas, desde o fim de abril que 
essa_ minguada quantia, mesmo insuficiente, foi cortada 
dessas_famílias e elas jogadas, abandonadas no mato, es
tão entregues à sua própria sorte, alêrn das doenças tro
picais a que estão sujeitas, porQue alguffias crianças já es
tão sendo dizimadas pela malária que, de endémica na
quela região, tornou-se epidêmica nesse projeto de assen
tamento Santa Luzia, além de outros projetas de assen
tamento c_omo o d~ Padre Peixoto, em Rio Branco. Pois 
bem, como não bastassem-das maZelas, a·s doenças tropi
cais, agora as crianças estão morrendo à míngua, a falta 
de alimento, estão morrendo de fome. 

Portanto, Sr. Presidente, faço um apelo ao Ministro 
Extraordinãrio para Assuntos Fundiários, o General 
Danilo Venturini, e também ao Sr. Paulo Yokota, que é 
o Diretor~Geral do INCRA, para mandarem apurar 
imediatamente as causas do falecimento desta menor de 
dez anos, cujo pai, ainda ontem, me- informou que ela 
havia morrido a míngua de alimento, havia morrido de 
fom~. 

Portanto, em nome desta menor, que por coincidência 
faleceu no dia 23, véspera de _São João, e foi enterrada 
exatamenteno dia 24, dia de São João, dia das brincadei
ras das crianças, no invés de receber o prêmio da socie
dade recebeu, como prêmio de criança, a morte. E ela, a 
menor Márcia Guilhermina, que era de Deus na Terra, e 
que agora é de Deus no céu, porque já é um anjo, apela à 
insensibilidade do Governq parà qUe este não mande 
mais as famílía"S para lá atê que se tomem as providências 
de inffa-estrutura mínima, necessária, para recebê-las 
nesses projetas de assentamento do INCRA em meu E§.
tado, para que dramas e tragédias como esta não se repi
tam mais. 

As-sim, apelo ao Ministro Danilo. Venturini para que 
indague, imediatamente, ao Diretor-Chefe Regio.nal do 
INCRA, o Coronel Mame Paiva, a fim de que este man
de apurar prontamente as -causas da morte da menor 
Márcia Guilhermina de Dç:~s. filha do Sr. Evangelino 
GuHhermino de Deus, parceleiro do (ate n• 12, da Gleba 
3, do projeto de assentamento Santa Luzia, na cidade de 
Cruzeiro do Sul, Estado do Acre, Brasil. (Muito-bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Concedo 
a palavra, para uma comunicação, ao nobre Senador" 
Murilo Badaró. 

O SR- MURILO BADARÓ (PDS- MG.l'ara uma 
comunicação. Sem revisão do orador.)~ Sr. Presidente, 
Srs. Senadores: 

A minha palavra é no sentido de fazer um apelo, às au
toridades governamentais para que interfiram no grave 
problema surgido na região de Jequetinhonha, no vale 
do Mucuri, e na região d_o Teófilo Otoni, parte do Vale 
de São Mateus, face ao atraso de pagamento, por parte 
da Cooperativa Central dos Produtores de Leite 
tCCPL), aos fornecedores deste produto àquela Coope
rativa. 

SãQ milhares_de pequenos produtores rurais que vivem 
desse rendimento e, de uma hora para outra, foram 
lançados numa situação de extrema difiCuldade. Há, por 
parte da Co_operativa, alegações de que sucessivas medi
das de deteriorização do preço do produto acabaram por 
levá-la a uma perigosa situação econômicO-fuianceira. 
Por outro lado, não é ra:zoãvel que os produtores rurais, 
daquelas sofridas regiões mineiras, paguem, ainda um 
tributo rriaior, não só pelas consequências do preço polí
tico do leite e pela facilidade com que o Governo libera o 
preço dos insumos que compõem o custo final do produ
to. 

A situação de angústia e de desespero, documentad& 
por vários expedierites que chegaram às nossas mãos, 
dos municíp"ios que compõem a bacia leiteira, que estã 
localizada em redor do Teófilo Otoni, acabou por fazer 
Côfu qu_e essa gente toda ocupasse as instalações da fábri-
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ca de leite em pó, pertecente à Cooperativa, e bloqueasse 
a saída dos produtos a fiin de chamar a atenção do Go
verno, das autoridades responsáveis, ou de quem, de al
guma forma, tem gerência no assunto para buscar uma 
solução que harmonize as partes e que resolva essa terrí
vel dificuldade que pesa, sobretudo, sobre os pequenos 
pfoprietáríós, sobre os pequenos produtores rurais da
quelas regiões do Mucuri, do Jequetinhonha, e de são 
Mateus. 

Quero fazer, Sr. Presidente, um veementíssimo apelo 
ao Ministro Delfim Netto e ao Ministro da Agricultura 
para que atuem com o objetiVo de colocar termo a essa 
situação anômala, que, a esta altura, já se tornou um 
problema que era adstrito à área econômica e um proble
ma de graves consequências sociais e políticas. (Muito 
bem!) 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 
- Altevir Leal ~ Eunice Michiles -c Claudionor 

Roriz- Gaivão Modesto - Odacir Soares - Alexan
dre Costa- João Castelo -José Sarney- Guilherme 
Palmeira - João Lúcio - Albano Franco --Jutahy 
Magalhães~ Amaral Peixoto- Roberto Satumino
Alfr~do c_ampos ~Amaral Furlan- Mauro Borges
Álvaro Dias- Jorge Bornhausen -Carlos Chiarem. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) --Sobre a 
Mesa, projeto de lei que vai ser lido pelo Sr .. 19-
Secretário. 

J:: lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 114, DE 1984 

Dispõe sobre a criaçio de um Conselho de Desen
volvimento para Regiio Geoeconômica de Brasília. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. (\" Fica criado o Conselho de Desenvolvimento 

da Região Geoeconômica de Brasflia (CONDERGE), 
diretamente subordinado aos Governos de Goiás, Minas 
Gerais e Distrito Federal, com sede na Capital da 
República. 

§ l q A área de atuação do Conselho abrangerá 
exclusivamente os municípiOs qUe c-Ompõem á Região 
Geoeconômica, segundo os critérios estabelecidos 
oficialmente. 

-§ '2q Os recursos concedidos sob qualquer forma, 
direta ou indiri::tamente, ao CONDERGE, somente 
poderão ser aplicados em localidades compreendidas na 
área constante ao parágrafo anterior. 

Art. 2\" O Conselho de Desenvolvimento da Região 
Geoeconômica de Brasnia (CONDERGE), tem por 
finalidades: 

- EstUdar e propor diretrizes para o desenvolvimento 
da Região Geoeconômica; 

-Supervisionar, coordenar e controlar a elaboração 
de projetas na Região que se relacioriem diretamente 
com o seu desenvolvimento ewnômico e social; 

-Executar diretamente ou mediante convênio, 
ac_Ordo ou contrato, os projetas relativos ao desenvolvi
mento da Região. Geoeconômica. 

A.rt. 3«> O CONDERGE será dirigido por um Presi
Cfenie que deverá ser membro do Conselho Deliberativo 
e que será eleito por ele, por um período de dois (2) anos, 
vedada a reeleição. 
ArL4q~ O CONDERGE terá um Conselho Delibe

rativo e uma Secretaria Executiva. 
Art. 5<? -O Conselho Deliberativo será constitufdo de 

vinte e um (21) membros, sendo seis (6) membros natos, 
três Prefeitos escolhidos pelos Prefeitos da região e 
cabendo aos Governadores dos Estados de Minas 
GeraiS, Goiás e do Distrito Federal, a indicação de 
quatro (4) membros. 
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§ ]I' -São membros natos: 
-O Superintendente da SUDECO; 
-O Representante do Ministro da Indústria e do 

Comércio; 
-O Representante. do Ministro da Fazenda; 
-O Presidente do Banco de Desenvolvimento do 

Estado de Goiás; 
-O Presidente do Banco de Desenvolvimento d" 

Estado _de Minas Gerais; 
-O Presidente do Banco Regional de Brasília .. , .. 
Art. 69 A SeCrdaria Executiva funcionará sob a 

direção e responsabilidade imediata do Presidente do_ 
CONDERGE e terã sua estrutura definida Pelo Canse~ 
lho Deliberativo. 

Parágrafo Único O CONDERGE manterá es~ri~ 
tóriO na Capital da República e, à r0~did·a·q~e for exigi
do pelo desenvolvimento de suas atividad_es. poderá 
instalar escritórios regionais em Goiãs e Min"as- Gerais. 

Art. 7" Compete ao Conselho Deliberativo: 
-Formular, com base nos trabalhos técnicos da 

Secretaria Executiva, as diretrizes da política de desen-
volvimento da região; ---

-Aprovar e encaminhar aos Governadores da região 
o projeto do plano de desenvolvimento regional e os at_os 
das respectivas revisões; 

-Acompa-nhar a execução dos programas e projetas 
integrantes do plano de desenvolvimento, podendo 
designar, dentre seus membros, comissões especiais para 
fazê-lo; 

- Sugerir a -.ãdequação das p0lític3S -d~ desé~~;;l~i
mento dos dois Estadas e do_ Distrito Federal à orien
tação do plano de desenvolvimento regional; 

-Pronunciar-se sobre proposições elaboradas pela 
Secretaria Executiva e encamii:thar às autoridades 
competentes sugestões a respeito; 

-Opinar sObfe a elaboração e execução de_p_rojetos 
do interesse específico da Região GeoeconôiriiCa, o 
cargo de órgãos federais ou estaduais que operem na 
região ou que tenham de realizar-se mediante o financia
mento de instituições oficiais de crêdito; 
~Apreciar o relatórfo anual sobre o cumPrimento 

das etapas do plano de desenvolvimento_ e encamínhã-lo 
aos Governãdores da região: 

-Propor aos Governadores interessados e aos órgãos 
competentes, a adoção de medidas tendentes a facilitar 
ou acelerar a ex.ecução de programas, projetas e obras 
relacionadas diretamente com o desenvolvimento _ _da 
Região Geoeconômk::~. 

§ 111 O Conselho Deliberativo deliberará por maioria 
de votos sob a resp-onsabilidade do seu Presidente e, na 
ausência deste, sob a rcsponsabílídade de um de seus 
membros escolhido de acordo com o seu Regimento 
Interno. 

§ 2" O Conselho Deliberativo poderá reunir-se fora 
de sua sede, em qualquer local da Região Geoeconônii-
ca. 

Art. 8~> Compete à Secretaria Executiva: 
- Elaborar o plano de desenvolvimento integrado da 

Região Geoeconómica e preparar os atas de revisão do 
mesmo, submetendo~os ao Conselho Deliberativo; 

-Coordenar a ação de outros órgãos ou entidades, 
para elaboração de programas e projetas que se enqua
drem no plano de desenvolvimento integrado da região; 

- Co~rdenar e fiscalizar a execução dos programas e 
projetas inseridos no plano de desenvolvimento integra~ 
do; 

- Elaborar relatório anual sobre a execução das 
etapas fixadas pelo plano de desenvolvimento e_ submetê--
/o ao Conselho Deliberativo; 

- Elaborar ou contratar a preparação de projeto que 
objetivem o_ desenvolvimento da Região Geoeconômica; 

-Executar, dentro da medida do possível, os projetas 
de desenvolvimento a serem implantados; 
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- Incentivar grupos ou en__!idades para participarem 
dos projetas estabelecidos pelo plano de desenvolvimen
to; 

_: ExarTiinar proposições que tenham um relaçiona
tnento dirélO -com os problemas do desenvolvimento 
integrado da Região Geoeconômica ou que estabeleçam 
recursos específicos a serem aplicados na região, encami
nhando o seu estudo ao Conselho Deliberativo que 
tomarâ as devidas providências; 

-Elaborar ou contratar estudos visando a reformu
laçã-o do plano de desenvolvimento caso seja necessâdo; 

- Coord_enar-se com os órgãos competentes em ativí~ 
dades na região, a fim de ajudar-lhes a conseguir um 
_!Tl_elhor rendimento; 

-Assessorar o Conselho Deliberativo, suprindo-o 
das informações, estudos e proj~tos que se fizerem neCeS
sárfos ao exerCício de suas respeçtivas atribuições; 

-Apresentar semestralmente ao Conselho Delibera
tivo, relatório sintético de suas ativídades. 

Art. _911 O Quadro funcional do CONDEROE, será 
formado de pessoal requisitado_ de órgãos pertencentes 
aos Governos d~ Minas Gerais, Goiãs e Distrito Federal. 

-§ '" O CONDERGE poderã também, em casos 
especiais, coritratar, dentro dos recursos que lhe forem 
afrióuidos, pessoal especializado para a elaboração de 
frabalhos técnicos que não tenham condições de serem 
realizados pelo seu quadro permanente. 

§ 2'1 A contratação de pessoal técnico de que trat.l o 
parágrafo anterior, ficará sujeita às normas da legislação 
trabalhista. 

Art. 10. É da responsabilidade do CONDERG~ 
- Examinar e encaminhar com o seu parecer, aos 

Governadores das três (3) unidades federativas que 
constituem a Região Geoeconômiça, proposições que se 
relacionem dirr!iamente com os problemas dó seu desen
volvimento económico e social; 

- Fiscalizar o emprego dos recursos financeiros desti
nados especificamente à promoção do desenvolvimento 
da Região Geoeconômica, através de documentos que 
provem a realização das respectivas despesas; 

-Controlar as dotações orçamentárias, créditos 
especiais, financiamentos e outras fontes de recursos que 
lhe sejam destinados para o seu efetivo funcionamento; 

-Cumprir todos os outros pontos estabelecidos em 
suas firialidades. 

Art. 11. Os r~cursos do CONDERúE coinpreénde
rão: 

·.:..__Dotações orçamentárias da União; 
~Dotações orçamentárias originárias dos EStádos d_e 

Minas Gerais, Goiás e do Distrito Federal; 
- Recursos do FUND EFE; 
-Todos os recursos destinados ao Funde Especial 

para o Desenvolvimento Integrado da Região Geoeco# 
nômica, caso seja aprovado o Projeto de Lei do Senado 
Federal n" 27/83, em tramitação; 

-Créditos especiais e adicionais, doações e qualquer 
outra fonte de recursos. 

_ Art. __ 12. Esta _lei entrarã em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 13. Revogam-se as disposições em contrário. 

Justfficaçilo 

Os obstãculos ao desenvolvimento dos espaços atrasa
dos~ colocados pelos poderes económicos e políticos dos 
espaços mais desenvolvidos, ê um fato geral e constante._ 
Os _planos das unidades económicas retardadas tornam
se assim incompatíveis com os interesses das unidades 
dominantes e nenhum processo de desenvolvimento 
durãvel e cumulativo se realiza de maneira satisfatória 
no interior dessas unidades. 

Para que tal situação se modifique, é necessário que os 
espaços retardado~ aumentem o seu poder de pressão e 
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isto só ê possfvef através da união de suas forças e de 
suas lideranças em torno de um projeto comum de 
desenvolvimento. 

As r~giões subdesenvolvidas caracterizam-se também 
como espaços desarticulados no sentido em que as 
unidades económicas que as compõem não constituem 
um conjunto orgânico guiado por objetivos comuns mas, 
uma_ justaposição de grupos heterogêneos moVidos por 
objetivos quase sempre individuais e imediatistas. A 
integração tornaMse assim o elemento fundamental para 
promover a unificação dos diversos compartimentoS 
estanques, condição essencial para se estabelecer uma 
eslratégiã conium de desenvolvimento que seja capaz de 
atender a todos os interesses~ 

Dessa maneira, a integração é a tomada de consciência 
no plano social, político e econômico, de uma unidade 
espacial. Tal consciência passa a se traduzir no sist~ma 
de valores que de individualista e consevador, torna-se 
progressista e globaL Uma transformação dessa nature
za supõe decisões fortes da parte do GOverno ou dos 
governos regionais, do seu sistema político e administra
tivo que constituem o conjunto da unidade espacial. 
Assim, cabe sobretudo aos políticos, criar condições 
políticas e sociais para uma adesão do povo aos objetiM 
vos coletivos que serão definidos. O processo de 
integração é portanto mais que uma condição para uma 
extensão rápida e contínUa, ele é o meio de realizar uma 
tal expansão. 

No domínio económico, o esforço de integração deve 
se traduzir pela elaboração de um plano de desenvolvi
meilto que determine os objetívos. os prazos e os meios 
de ação. Não nos parece_ necessário- demonstrar de 
maneira exaustiva a necessidade de planejar o desenvol
vimen-to de uma região como a geoeconõmica, quando se 
sabe que esta necessidade_ é admitida pela maioria dos 
entendidos no assunto. 

-No que se refere ao papel do Estado no processo do 
desenvolvimento, nos parece que ele é o_ único instru
mento capaz de disciplinar os objetivos tornando-os 
compatíveis com os interesses comuns. O Estado dispõe 
assim de uma gama de meios de estímulo. Ele assegura 
por_ exemplo a criação da infra-estrutura, condição 
necessária para a decolagem do desenvolvimento que a 
iniciativa privada se recusa a financiar. O Estado pode 
assim controlar a criação de pólos de desenvolvimento, 
criar as correias de transmissão entre os diversos canais 
de reinvidicação e disciplinar o meio ambiente. 

Para a região geoeconômlca, uma política própria de 
desenvolvimento econômico e social é também uma 
política para toda a Região CentrC?-Oeste. Dentro desse 
imenso pólo avançado de desenvolvimento nacional, a 
geoeconômica não .~eve ser vista apenas como um 
simjJles problema regional sem maiores conseqUências. 
Desta feita, a abordagem das suas necessidades não pode 
ser deixada para amanhã. A região geoeconómica é, na 
verdade, uma parte importante de um grande espaço 
económico c:- conseq-üentemente uma das faces do Brasil 
em que transparece coin nitidez os problemas estruturais 
do subdesenvolvimento. 

Se ainda não exiSte politica de desenvolvimento 
integrado, adequado para a região geoeconômica, há 
que se estabelecer uma. O que não se pode é continuar se 
iludindo com miragens quando pensamos entregar para 
outras gera-ções uma sociedade mais justa e um- País 
menos traumatizado pelas brutais diferenças sociais. Se 
continuamqs a ignorar o fundamental, dificilmente 
conseguiremos superar o subdesenvolvimento ou estabe
lecer uma forma de org~nização social em que o conjun
to dos idivíduos se beneficiem, de maneira harmonizada, 
dos frutos da riqueza produzida. Os problemas mas 
difíceis que afligem a região geoeconômica, refletem 
categoricamente as anormalidades cdadas pelo modelo 
de desenvolvimento em todo o espaço nacional. 
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Portanto, uma poHtica de desenvolvimento integrado 
para a região geoeconômica, deve sobretudo, refletir a 
problemática regional não como um apêndice mas 
inserida em um contexto muito maís amplo de proble
mas que constitui o espaço nacionaL Pensar que as 
dificuldades ·da região geoecon_ômica são questões de 
pouca importância, significa renunciar ao c.onhecimento 
do País como um _todo e também contribuir para que a 
maioria de sua população que ainda 'não dispõe de força 
suficiente pira definir o próprio destino, continue relega
da à frustração e à miséria. 

A proposta de criação de um Conselho de Desenvolvi-_ 
meno para pensar o futuro da região geoeconômica, é, 
no nosso modo de entender, uma tentativa de unir o 
Estado, os Governos regionais, o povo, o Legislativo e a 
administração pública, em torno de uama questão que 
necessita ser definida e trabalhada de maneira conjunta. 
Daí, termos fãlado em integração, em desenvolvimento 
harmônico, em -participação, em problemâtica global, 
em união de forças. Ttãta~se assim de ir mais ãl~m e 
procurar abrir no Estado Nacional espaços para que sua 
população possa realmente exercer, no plano político, ã 
influência que lhe cabe. O Conselho de Desenvolvimento 
propõe isto e serâ na certa um grande instrumento de 
defçsa regional. 

Sala das Sessões, 26 de Junho de 1984. -Henrique 
Santillo. 

(Às Comissões de ConsUt_uição e Justiça. DistritO 
Federal, Serviço Público Civil e de Finanças.) 

O SR. PRFSIDENTE (lomanto Jún~or)- O projeto 
lido será publicado e remetido às comissões competen
tes. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) - A Presi
dência convoca sessão ex.traordinâria a realizar-se hoje, 
às 18 horas e 30 minutos, destinada à apreciação das 
seguintes matéiias: 

-Projeto de Lei da Câmara n~ 52, de 1984; e 
-Mensagem n~ 102, de 1984, relativa à escolha do 

Almirante-de-Esquadra Raphaei de Azevedo Branco 
para exercer o cargo de Ministro do Superior Tribunal 
Militar, na vaga decorrente da aposentadoria do Minis
tro Almirante-de-Esquadra Octávio José Sampaio 
Fernandes. 

O SR- PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Estã finda 
a Hora do Expediente. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Sobre a mesa, requerimento cuja leitura serã feita pelo 
Sr. I ~-Secretãrio. 

t=: lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO No 126, DE 1984 

Nos termos do art. 198, alínea d, do RegimentO 
Interno, requeiro inversão da Ordem do Dia~ a fim de 
que a matêria constante do item n~ 12 seJa submetida !!.Q._ 
Plenârio em I~ lugar. - -

Sala das Sessões, 26 de junho de 1984. - Roberto 
Saturnino, Líder do PDT- Humberto IAicena, Líder do 
PMDB. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) - De 
acordo com a deliberação do Plenário, passa-se à 
apreciação, em primeiro lugar, do item n"' 12. 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Resolução n~ 33, de 1984 (apresentado pela Comis
são de Economia c-omo Conclusão de seu Parecer n"' 
286. de 1984), que autoriza o Governo do Estado do 
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Rio de Janeiro a elevar em CrS 60.406.704.949,55 
(sessenta bilhões, quatrocentos e seis milhões, 
setecentos e quatro mil, novecentos e quarenta e 
nove cruzeiros e cinqüenta e cinco centavos) o 
montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n~ 287, de 1984, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 

juridicidade. 

Em discussão o projeto, em turno único. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Roberto 

Saturnino. 

O SR- ROBERTO SATURNINO (PDT- RJ. Para 
discutir. Sem reviSão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. 
Senadores: 

Trata-se de uma providência absolutamente indispen
sável ao funcionamerito -das despesas correntes de caixa, 
do Estado do Rio de Janeiro, face às receitas comprimi
das pela recessão, pela crise econômica em que estamos 
vivendo. Trata-se de uma medida normal, de rotina, de 
rolagem de uma dívida jâ estabelecida em períodos 
anteriores e que, como eu disse, tem não só a marca da 
indispensabilidade como da urgência, razão pela qual 
solicitamos e vimos aprovada a inversão da pauta para 
que a -matéria ccinste éiii primerro lugar na Ordem do 
Dia. O nosso voto", por conseguinte,- é favorável. (Muito 
bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Continua 
em discussão a matéria._ (Pausa.) 

Não havendo mais oradores inscritos declaro encerra
da a discussão. 

Em votação. 
-Ós Srs. Senador-es que o aprovam permaneçam 

sentados~ (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à ComisSão" de Redação. 

t o seguinte o projeto ap~ovado 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
No 33, DE 1984 

Autoriza o Governo do Estado do Rio de Janeiro, 
a elevar em Cr$ 60.406.704.949,:55 (sessenta bilhões, 
quatrocentos e seis milhões setecentos e quatro mll, 
novecentos e quarenta e nove cruzeiros e cinqUenta e 
cinco centavos)_o montante de sua dívida consolidada 
interna. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 19 1: o Governo do Estado do Rio de Janeiro 
autorizado a elevar, temporariamente, o parâmetro 
es~abelecido no item III do art. 2~ da_ Resolução n~ 62, de 
28·10-75, modificada pela de n~ 93, de Ú·I0-76, ambas 
do Senado Federal, de modo a permitir o regiStro" de 
uma emissão de 8.613.545 Obrigaç_ões do Tesouro do 
Estado do Rio de Janeiro- Tipo Reajustãvel (ORTRJ), 
equivalente a CrS 60.406.704.949,55 (sessenta bilhões, 
quatrocento e seis milhões, setecentos e quatro mil, 
novecentos e quarenta e nove cruzeiros e cinqUenta e 
cinco Centavos), considerado o valor nominal do título 
de CrS 7.012,99, vigente em dezembro de 1983, destinado 
ao giro de parte de sua dívida consolidada interna 
mObilíâria, vencível durante o exercício de 1984, 06ede
cidas as condições admitidas Pelo Bãnco Central do 
Brasil, no respectivo processo. 

Art. 2~ Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Item 1: 

Votação, em turno único, do ProjetO de Lei da 
Câmara n~ 5, de 1981 (n9 3.035/80, na Casa de 
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origem), alterando o art. 19 da Lei n~ 6.226, de 14 de 
julho de 1975, que dispõe sobre a contagem recípra-. 
ca de tempo de Serviço Público Federal e de ativida
de privada, pa~a efeito de aposentadoria, e dâ 
outras providências, tendo 

PARECERES FAYORÃYE!S, sob nos 911 e 
972, de 1981, das Comissões: 

-de Segurança Nacional; e 
- de Finanças. 

Em votação o projeto, em turno único. (Pausa.) 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

como-se·acham. (Pausa.) 
Rejeitado. 

O SF. Gutio Müller - Sr. Presidente, peço verifi
caçã-O da votação. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto JúniOr) - Vai-se 
proceder à verificação requerida. (Pausa.) 

Sendo evidente a falta de mlmero, a Presidência, nos 
tennos regimentais, irâ suspender a sessão por alguns 
minutos e farã acionar as campainhas para convocar ao 
plenário oS Srs. -Senadores que se encontram em seus 
gabinetes. 

Está suspensa a sessão. 

(Suspensa às 16 horas e 15 minutos, a sessão é 
reaberta às 16 horas e 25 minutos.) 

O SR, PRESIDENTE (Lomanto Júnior) - . Estã 
reaberta a sessão. 

Persistindo a falta de quorum a Presidência deixa de 
?roceder à verificação solicitada. 
_-A votação da matéria fica adiada. 

Em raZão disso, os demais 'itens da pauta, constituídos 
dos Projetos de Lei da Câmara n~s 10(81, 44/81, 53/77 e 
65/79; Requerimentos nos. 784/83, 104/84 e 840/83; 
Projeto de Lei da Câmara n~ 79/79; e Projetas de Lei do 
Senado n~s 145/81 e 76/83, em fase de vofação, não 
serão submetidos a votos, ficando sua apreciação adiada 
para a próxima sessão ordinãria. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) Está 
esgotada a matéria constante da Ordem do Dia. 

Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Helvfdio Nunes. 

(Pausa). 
S. Ex• não está presente~ Concedo a palavra ao nobre 

Senador Jaison Barreto. (Pausa). 
S. Ex• não estã presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Murilo Badaró. 

(Pausa). 
S. Ex• não está presente. 
Concedo a_ palavra ao nobre Senador Fábio Lucena. 

O SR. FÁBIO LUCENA (PMDB- AM. Pronuncia 
o seguinte discurso: Sem revisão do orador.) Sr. Presi
dente e Srs. Senadores: 

O Brasil volta a anoitecer novamente, nestas conheci
das noites que prenunciam o incerto e que profetizam a 
incerteza. Ninguém sabe o que pode acontecer a partir 
de amanhã neste País. O Brasil está parado diante de um 
nevoeiro, e o mais astuto, o mais hábil de todos os 
nautas não consegue enxergar à frente da gãvea uma só 
réstia-de segurança: pa:ra· avançar no destino. Mais uma 
vez o Gove-rno se encastela no poder que não recebe do 
povo, o Governo se hermetiza na invisível campânula de 
õtide tem pretendido, inidtilmente. dirigir os destinos 
nacionais. E preso ao poder ilegítimo, o Governo se 
prepara, uma vez mais, para cercear a vontade do 
COngresso e para impedir que o povo brasileiro tenha 
restaurada a eleição direta do Presidente da República. 

Neste ex ato momento, milhares de brasileiros superlo
tam o Largo da Sé, no Estado de São Paulo, depois do 
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magnífico esjletáculo ontem registrado na capital do 
Paraná e de outro tão magnífico antevisto P'ãra a tarde 
de amanhã no Rio de Janeiro. b o povo inteiro na praça 
clamando para que os donos do poder acordem e 
encarem a realidade. 

E não é de hoje, Sr. Presidente, que esses çlamores 
tomam vulto, se corporificam diante da Nação inteira e 
atônita. 

Em verdade, há vinte anos, Sr. Presidente, a Nação 
angustiada clama por sua livre determinação, reclama 
por seu autogoverno, enquàrifó Os homens do poder, 
gradativamente, vão transferindo para as calendas 
gregas o reencontro desta Nação com o regime democrá
tico. 

Na semana passada, o Presidente da Reptíblic_a não 
tendo mais viagem marcada _para o exterior, foi passar o 
fim de semana no Rio de ianeiro, e levOu nove Ministros 
de Estado em sua companhia, em avião presiden~ial 
pertencente ao País e ao povo, consumindo a exausta 
energia deste País. 

Paralelamente, a PETROBRÃS revela que atingiu a 
produção de 50% da demanda nacional de petróleo, log;,.l 
e logo, Sr. Presidente, sobe o preço da gasolina. 

A revista Veja declara que o Deputado Paulo -Mal{rf 
tem a preferência de 60% das verbas federais para sua 
campanha eleitoral, contra 40% distribuídas ao Ministro 
Mário Andreazza, pelo Ministro Delfrm Netto. E men
ciona as cifras fabulosas e escandalosas cÍue o Ministro 
do Planejamento há liberado ao simples aceno daqueles 
candidatos presidenciais. E -tudo volta à rotina, Sr. Presi
dente, neste processo de descrêdito nacional em que nin
guêm respeita o Brasil, porque o Governo não respeita a 
si próprio. E tão logo se encerra a reunião de Cartagena, 
os bancos americanos elevam, uma vez mais, as suas ta
xas de juros internacionais, e o País volta a reencontrar
se. com o dramático problema da dívida externa, sentido 
por todo o povo, pela Nação inteira, menos pelo Gover
no que não se dá conta de que nós não estamos mais 
diante de rastilhos ou de estopins que faltam ser acendi
dos. E sim, Sr. Presidente, diante do sinistro social já de
sencadeado do No r deste para a Amazônia, e da Amazó
nia para o restante do País. 

Volta e meia, nestes últimos dias, o Presidente daRe
pública ameaça retirar do Congresso Nacional emenda 
ao Texto Constitucional que aqui tramita. E o Presidente 
da República cancela viagem ao Rio Grande do Sul sob 
o pretexto de acompanhar os .acontecimentos políticos 
em Brasília~ E, pela primeira vez, depois de 64, um Go
vernador de Estado, o Sr. Jair Soares, do Rio Grande do 
Sul, pede ao Presidente da República a gentileza de não 
viajar ã terra dos gaúchos, porque lá, seguramente, não é 
persona grata o Sr. General João Figueiredo. Alega o go
vernador gaúcho uma série de motivos, inclusive, a crise 
na economia do arroz, para tornar desaconselhável a 
viagem presidencial. E o Presidente da República, ao in
vés de exercer o poder com firmeza, energia e inteligên
cia, deixa que o poder se transfonne em pano de amostra 
das mais graves conflagrações político-internas de que a 
Nação já foi testemunha, com o Partido Democrático 
Social, outrora poderoso, outrora unido, hoje transfor
mado em hordas, cada uma delas com o seu chefe e algu
mas delas procurando pelo seu cacique. Terá sido para 
isso que se golpearam as instituições neste País? Terá · 
sido para isso qucrse mutilou o Congresso, a tal ponto de 
a Nação brasileira não poder esperar do ColigtC.Sso Na
cional uma diretriz nftida, uma diretríz clara e evidente, 
que possa pelo menos ser prenunciada para as próximas 
48 horas? Terá sido para isso, Sr.-Presidente? Na verda
de, ao renunciar à coordenação da escolha do seu suces
sor, o que o Presidente Figueiredo quis foi lançar o País 
no caos em que se encontra, o caos gerador da confusão 
e do desentendimento, a fim de que, pelo caos, por força 
do caos, em conseqüência do caos, da situação caótica 
implantada no País, tudo se arranque do Congresso Na-
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cional, menos fórmulas de legitímação do poder ilegíti
mo, ilegitimadQ, que vigora no Brasil há mais de vinte 
aTlos. O Presidepte da República que porventura sair 
desse Colégio Eleitoral espúrio vai alterar as funções 
constitucionais das Forças Armadas e do próprio Exérci~ 
to, em particular, do Exército. O Exército terá que dar 
garantia de vida, durante vinte e quatro Qoras por dia, ao 
próximo Presidente da República, a fim de que o Presi
dente possa governar a Nação com um mínimo de risco 
possível a sua própria segurança. O Exército nãO vai po
der continuar na sua função constitucional de defensor 
da lei, da Constituição e da ordem. Não haverá tempo 
para isso, porque teremos um Presidente produto do ó
dio pój:IU!ar, odiado pela Nação brasileira, para o qual 
não bastará apenas que o Exército seja guarda pretoria~ 
na. Será nCCessário que o Exército se transforme_em cão 
de fila, em cão vigia, em agente de segurança do próximo 
Chefe do Estado. 

Diante dessa situação, Sr, Presidente, é.de se pergun
tar a quem tudo isso interessa, senão aos promotores do 
golpe, àqueles que vivem em função do golpe, que sobre
vivem amancebados com o golpe militar. E é preciso 
concluir lastimavelmente que o que se pretende de fato é 
eleger um_ Presidente da República que promova,_ não 
~a_ anistia, mas que passe um pano nas escandalosas fe
ridas nacionais, provocadas e abertas por aqueles acos
tumados há tantos e tantos anos de impunidade, que têm 
na impunidade o consorte das suas horas mais íntimas. 
O que se pode arrancar do Congresso Nacional, Sr. Pre
sidente, a não ser a ilegitimid!Jde qu~ a todos nós maltra
ta, que a nós todos oprime e que nos envergonha c9mo 
Nação. ~ possív~I fazer com que o Senado Feder~ por
\'_e~ tura possa apoiar decisão da Câmara dos Deputados 
favorável à restauração da eleição direta para Presidente 
da República? São perguntas, Sr. Presidente, perguntas 
que o Pais vem fazendo, durante o ano inteii:'o, sem que 
possamos chegar a uma resposta que, pelo menos, nos dê 
ânimo, nos estimule a imaginar que o atual Governo pre
tende niudar de tática ao longo dos últimOs meses que 
lhe restam de existência. Mas não, a acerteza indica que 
nada vai mudar. 

Se os juristas do regime, se os regimentalistas do Con
gresso Nacíonal a serviço do regime, puderem concluir 
que tal ou qual medida das Oposições, com pleno apoio 
da Situação insatisfeita com o que aí está, pode resultar 
no abrandamento do regime, despertando a hipótese 
pouco provável, mas ainda assim existente, da restau~ 
ração do pleito direto, se isso acohtece, Sr. Presidente, 
logo o regime recua, porque caíram todos os pretextos 
que justificavam, no justificar dos· donos do Poder, aque~ 
Ia posição de intransigência 'contra as eleições diretas, 
como· se estas fossem uma praga a descer sobre o País, e 
como se as eleições diretas fossem o passaporte seguro e 
firme para o GOvernador do Rio ~de Janeiro chegar à 
Presidência da República. 

Hoje, com todas C:ssas hipóteses desfeitas, com todos 
esses espantalhos afastados. derrogados os. fantasmas, 
banidos os Cspectros, nada maisjuStifícâ·eSsa poSição in
transigente senão a. intranSigência pela próPríi intransi
gência, o Governo querendo manter a eleiçãó indireta 
-como única fórmula de sua própria sobrevivência. 

Enquanto isso acontece, Sr. Presidente, .de modo ine
lutável, o País va8:ueia, pervaga, flutua como uma nau 
sem quilha, sem gávea, sem prático, sem navegante. 

Nunca havíamos chegado a essa posição tão crítiCa; e 
me~srnó- ita fase mais aguda da transição imperial para a 
República, quando a incerteza parecia mergulhar o País 
na guerra civil, na situação cruenta do fratricídio. ainda 
assim. Sr. Presidente, forças nacionais, forjadas por nos
sas estruturas históricas, animavam-se a nos enterder
mos como brasil~iros, divididos, sim, por partidos políti
cos, mas a quem a história indicara e aconselhara a rejei
tar a divisão peJo fatoi das inimizades. 

Hoje, Sr. Presidente, as duas categorias políticas es
sensiais sãO bem visíveis. O Governo fez~se inimigo da 
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sociedade; a sociedade é ré do Poder e, como ré, não sabe 
nem sequer o teor do libelo crime acusatório que todos 
os dias lhe ê lançado ao rosto pelos promotores, pelos 
acusadores do regime. 

Restaria indagar o que fazer. Atê às eleições de 1986, 
só nos resta suportar o que ar existe e o que vai existir, 
iStO -~-OPiore O~bCin pior. O bem pior porque é o incer
to, e o pior porque é o visível e sensível. 

Seria ainda de indagar que delito, que ilícito, que cri
me teria cometido o_ povo brasileiro, para merecer do re
gime que aí está esse tratament.o que, nas senzalas, Sr. 
Presidente, era mais humano, no que-se pertine aos atos 
do senhor de escravos para com as suas alimárias. 

NaS cidades do Nordeste, no Recife, em Salvador, em 
Natal e em Fortaleza, publicam os jornais de São Paulo, 
em interessantes reportagens, que os cidadãos não po
dem mais tomar assento em restaurantes que se separam 
em rua por janela ou parede de vidro. As classes sociais, 
mais abastadas estão na berlinda," nas regiões do Nordes
te, na Amazônia e na periferia dos grandes centros urba~ 
nos do Sul do País~ 

A concentração de riqueza na mão de poucos, que se 
avoluma, que se agiganta perigosamente, é uma tática 
dos homens que estão no Governo; primeiro, po-rque o 
caos social aprofundado a eles interessa intensamente; 
segundo, porque é preciso a existência sempre de um pre
texto latente para evitar a restauração da plenitude de
mocrática em nosso País. 

Enquanto houver a pobreza, fabricada pelo Governo, 
terã o Governo os· condimentos de que necessita para 
temperar o caldeirão da insatisfação social; e na medida 
em que as forças democráticas possam avançar nos ru
mos do poder, o Governo terá sempre o pretexto de in
dústria para recorrer à repressão, hoje consagrada no 
própriO texto d8. Constituição Federal. 

é de pouca valia salientar que o aumento ontem decre
tado pelo Presidente da República, para os funcionários 
públicos ciVis da União, está aquêm, muito aquém das 
necessidades básicas do servidor público. Não ê mais ne
cessário tOcar· ness.i questão, ela ê o óbvio, não constitui 
nem sequer noticiário de importância, passou a ser o fato 
rotineiro. 

O achatamento salarial imposto pelo Fundo Mone
tário Internacional e a própria sociedade reagindo a esse 
achatamento, por alguns de seus setores empregadores 
fundamentais, tornando caducos certos decretos~Ieis 
aprovados à força, éoercitivainenie, no ano passado, 
p_elo Congresso NaCional, esse achatamento, essa re
dução das oportunidades, das alternativas, tudo isso, Sr. 
Presidente, está concentrado no esquema claro, montado 
pelo Governo-, Para impedir que o País se reencontre 
com o estado de dii'éito. 

De bisonho nada possui o Presidente da República. 
Sua Excelência quer criar a alternativa entre o Diabo e o 
Satanás; o General Figueiredo quer que o Brasil escolha 
entre ele o Deputado Maluf, entre ele o Ministro Mário 
Andreazza, quer que o Brasil escolha entre o Diabo e o 
Satanás. 

Que dilema cruel, Sr. Presidente, que tragédia inomi
náveH Depois de seis anos no exercício da Presidência da 
República, em que Sua Excelência se tornou famoso pelo 
desprezo com que exerce o poder, contestando até teo~ 
rias biológicas.(jue infoi'niam a origem do poder, segun~ 
·do as quais aquele que deseja exercer o poder tem que ter 
um pouco, um~ mínimo de questaÇão pelo poder. 

O Gen.6rài-Pi'esid-eDte ê ·enfático, é incansável ao afir .. 
mar que só se sentirá feliz no dia em que puder deixar o 
Paláciõ.do _Planalto, ir"para casa e, conseqUentemente, 
deix.ar o povo brasileiro confiado à sorte dos próprios 
azares, ou aos azares da própria sorte. 

Enquanto o Governo anoitece, enquanto anoitece a 
Pátria, l!m novo amanhecer nebuloso nada anuncia ao 
Pais. 



22SK Quarta-feira 27 

O General Figueredo se comporta como aquele estra
nho personagem da Batalha de Waterloo que, na hora 
do violento fogo cruzado entre as tropas de Wellington e 
Napoleão, atravessou tranquilamente a ponte sem saber 
o que ali estava acontecendo, 

Esse é o comportamento, Sr. Presidente, dos homens 
que, para infelicidade total da Pátria, neste momento, se 
encastelara no poder, sem terem nem sequer a noção, a 
idêia ou a distante impressão, ou a sensação, de que a 
Pâtria existe apesar deles; e que malgrad_o eles a Pátria 
respira com os pulmoões que não mais pertencem a eles. 

Mas, depois de 20-anos de golpe, de20 anosdeasfiXiã~ 
de 20 anos de caquexia, de 20 de anos de usurpação, de 
20 anos de maledicências, ê preciso perquirir: Mais 4 
anos? Mais 6? Mais 20? A Pátria agUenta? AgUentará a 
Pátria a vocação do General Figueiredo para a esdrúxula 
figura do General Stroessner? Aguentaremos nós os par
lamentares, representantes do povo, estas tribunas, Sr. 
Presidente, que nos foram confiadas para o mister do 
combate parlamentar, para o dever de reagir ã opressão 
e à força? Estas tribunas ainda podem pontificar como 
forças de transformação pelas quais o Brasil vem angus
tiantemente reclamando. 

Agora mesmo, Sr. Presidente, neste exato momento, 
os funcionários do Ministérío da Educação e Cultura es
tão cercando o prêdio do Ministério da Educ(ilçào, aqui 
em Brasília, de mãos entrelaçadas, de mãos dadas, pro
testando contra o esbulho dos vencimentos dos. funcio
nários públicos, protestando contra o terror que já lhes 
invadiu os lares há muito tempo, protestando contra a 
fome, Sr. Presidente, contra a inanição, contra a ilisegur
naça. E lado a lado desses servidores públicos, milhares 
de trabalhadores em todo o Pars, em todos os Estados, 
diariamente- protestartl confia o Governo e dizem "não" 
ao Poder, na expectativa de que pelo menos possam ser 
ouvidos em seus reclamos, em seus clamores, em s~as sú
plicas. 

Mas agiu bem Deus, Sr. Presidente, fazendo surdos 
aqueles que não podem falar e fazendo mudos aqueles 
que não podem ouvir. São esses surdos-mudos que se en
contram no Palácio do Planalto, alheios à angústia do 
povo brasileiro e cujos tínipanos s6 Se tOrnam sensíveis 
ao tintilar da venda das riquezas reais da Pátria a orga
nismos, a bancos e a instituições financeiras internacio
nais, que só escutam o canto das sereias antidemocráti
cas e que se quedam surdos, surdos qe indústria a qual
quer reclamo que traduza uma reivindicação popular ca~ 
paz de dar â sociedade brasileira uma nova conformação 
diante da nossa história. Causa asco, Sr. Presidente, tan
to cinismo. 

O Goverrio serviu-se-da total atenção que o Congresso 
Nacional votou aos problemas institucionais,- notada
mente à questão das eleições diretas para Presidente da 
República, serviu-se o Governo dessa preocupação do 
Congresso pelo futuro das instituiÇões deste País, para 
passar a agir com a maior gama de Cinismo, num cinismo 
sem precedente em todos esses 20 anos d!!- .ditadura asfi
xiante, fazendo difundir a falsa moeda hoje e-m CirCYI-
lação em todo o território nacional, e que o Congresso, 
em se preocupando com as questões instituCionais, pode 
deixar a cargo da tecnocracia a preocupação com a 
problemática econômíca, enquanto Ministros que já fo
ram tachados de indecentes pela própria sociedade brasi
leira, hoje têm o desplante, a desfaçatez e __ o topete de 
considerar -indecorosa e indecente uma inflação que eles 
pfóprio"s Tabricaram, acionando a rotativa da sua inca
pacidade e da sua incompetência, fazelldo com que· aso
ciedade brasileira __ se __ veja forçada a suportar uma in
flação que destrói os valores do trabalho, uma inflação 
que delimita o próprio instinto d8. Capacidade produtiva 
do ser humano, uma inflação que não ericontra, dentfó 
das normais morais, o menor critério de defen-sabilida,d~; 
indefensável em todos os títulos, que no máximO o que 
demonstra é a miasmâtica conformação moral daqueles 
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que elevaram a espiral inflacionária a esse ponto de des
calabro. 

E amanhã, Sr. presidente, a partir das nove horas, o 
Congresso nacional estará reunido. As Oposições, num 
-gigaTitismo de mágicas, num mil arranjamento regimen
tal, vão tentar desesperadoramente reconquistar algu
rrias prerrogativas básicas do povo brasileiro. Será, sem 
dUvida alguma, útil o esforço, porque demonstrativo -de 
que as Oposições escolheram o teatro do Congresso Na
cional para o seu campo de batalha, para seu campo de 
guerra, distante, Sr. presidente, das guarnições do SNI e 
dos demais serviços de espionagem existentes neste Pais. 

Aqui no Congresso, de cada tribuna no Seftado Fede
iif e-ni"Cãmãrã dOS Deputai:fos, as Oposições se entrega
rão a partir das 9 horas da manhã, com o apoio todo lou
vâvel de parcela fundamental e esclarecida do PDS, ao 
trabalho de restaurar, de recompor, de recuperar algo de 
úfil para esta Nação. Isto apenas nos trará mais glórias 
Sr. Presidente e apenas carregará as cores vivas de con
denação do próprio sistema de-poder-em Vigor-em nosso 
País. Fico a imãginar Sr. Presidente _se os homens que 
nos governam têm algum senso de responsabilidade his
tóricã; se eles, alguma vez, chegaram a imaginar o que 
significa uril julgamento histórico. E ao responder nega
tivamente às formulações que eu mesmo faço, baseado 
na realidade factual, chego a perguntar Sr. presidente o 
que tem a lucrar o PDS, Deputados e Senadores do Par
tido Democrático Social, tendo que acomparihar, numa 
votação que amanhã se inicia, um Governo m-oribundo, 
um Governo manirroto, trôpego e trêfega, que está com 
seus dias contados, enquanto esses Deputados e Senado
res do Partido Situacionista, por nãO -terem· nenhum 
compromisso com esse Governo, deveriam amanhã esta
belecer compromisso com a maior das causas públicas 
deste País, Sr. presidente, que -é a restauração da eleição 
direta para Presidente da República. 

Im~gino, Sr. Presidente, dentro de um ano, êomo esta
rá esta República. Não tenho dúvidas em afirmar que ela 
conservará o mapa de que hoje dispõe o Sr. General Fi
gueiredo será mais um ex-Presidente da República; irã 
juntar-se ao seu criador, o General Geisel, que, por sua 
vez, voltará ao seu criatório, o GeneraL Médici. E o 
triunvirato, Sr. Presidente, depois de haver saqueado, 
por decênios inteiros, aS energias nacionais, cambaleante 
e moribundo, esse- triunvirato, será possível, ainda terá 
condições de pensar em interferir nos destinos deste 
País? 

A resposta é negativa, mas é preciso ferir o fundilni.en
tal. E o fundamental ê o seguinte: é preciso -que as For
mas Armadas tenham a exata noção do processo históri
co que estamos vivendo, ê preciso que o Exêrcito brasi
lêiro saiba, e do fato não tenha nenhuma dúvida, que o 
povo brasífeíro não mais dístígue o Exército do regime. 
E tudo que acontece no País, sobretudo em termos de 
desgraça nacional, em termos de pobreza, em termos de 
alienação da nossa soberania, em termos de desfiguração 
da nossa unidade pátria, em termos de desagregação da 
nossa nacíonalídade, hoje, o povo brasileirO confunde 
tudo isto como sendo também ação do Governo e ação 
do Exército Bràsileiro. 

Portanto, Sr. Presidente, ê preciso que o Exército se 
defina; o Exército não pode continuar a apoiar esses pro
cessos indecorosos de transmissão do poder; o Exército 
teiri-que deiXàr de dar o seu aval a essas eleições sem po
vo; o Exército tem que se recusar a dar aparência- de ho
nestidade, coonestar, a essas eleições desonestas_ que se 
realizam dentro da campânula do Colégio Eleitoral es
púrio. E o Exército deve convencer-se, Sr. Presidente, de 
que a Nação não está interessada em julgá-lo, ao Exérci
to, mas, na medida em que o Exército mantêm .o seu 
apoio, o seu endosso, o seu aval a esse Governo sem res
ponsabilidade para -com o povo brás-ileiro", tõinã-Se difí
cil. E a Nação, na hora do julgamento, seccione os devi-

Junho de !984 

dos responsáveis para fim de aferição do mérito da culpa 
e da lavratura da sua implacável sentença condenatória. 

Assim, Sr. Presidente ... 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- O tempo de V. 
Ex• já se esgotou. 

O SR. FÁBIO LUCENA- Vou concluir, Sr. Presi
dente. 

f: preciso repetir, o Exército Brasileiro não pode conti
nuar referendando o regime que aí está. O povo ê contra 
esse Governo, o povo já condenou esse Governo, ·o povo 
condenou o Cõlêgio Eleitoral, o povo condenou impla
cavelmente a eleição indireta, o povo quer, como nunca 
quis, valor tão sagrado ao longo da História brasileira, a 
restauração da eleição direta. E o povo quer, Sr. Presi
dente, ver as Forças Armadas e, em particular, o Exérci
to Brasileiro como fiador do processo da escolha direta 
do presidente da República, como garantidor da lei e da 
ordem, Sr. Presidente, como mantenedor supremo da 
nOrma constitucional em nosso País. É o que o povo 
quer e o que, com certeza, o Exército não haverá de ne
gar. 

Era o tinha tinha a dizer. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Concedo a pa
lavra ao nobre Senador Gabriel Hermes. (Pausa.) 

S. Ex• não se encontra presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Pedro Simon. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB- RS. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presi
dente, Srs. Senadores: 

Não há dúvida que o fato é da maior importância. As 
manchetes dos jornais noticiavam a ida a Porto Alegre 
do- Pre&idente da República. Aproveitava, ele, uma via
gem unindo o útil ao agradável: era útil e importante a 
ida do Presidente, porque o Rio Grande do Sul, tninci
palmente, Porto Alegre, vive uma enchente das mais 
sérias, das mais graves, desde 1941 -o agradável, é_ que 
Sua ExcelênCia ê torcedor fanático do Gr~mio e assitir:ia 
ao jodo pela Libertadores, entre o Grêmio e o_Flamengo._ 

De repente, as manchetes dos jornais publicam o Go
vernador do Rio Grande do Su_l, seu ex-Ministro, Jair 
Soares, o ãconselhava a não ir ao Rio Grande do Sul, 
porque não há ambiente, no Rio Grande do Sul, para a 
recepção de qualquer autoridade federal. E, salientava S. 
Ex•, o Sr. Governdador, o problema dos produtores do 
arroz, o problema da greve dos funcionários da U_niverM 
sidade Federal, o problema da greve dos professores uni
versitários -e o prOblema da greve dos fu_ncionários públi-
cos _do Rio Grande do Sul. _ _ _ _ 

Eu não me recordo de ter tomado C9Qhecimen~o de 
um fato semelhaflte a este: o governador, amigo e ho
mem da confiança dP Presidente, seu ex-Ministro, acon
selhar o Presidente a não ir ao Rio Grande do Sul. Não 
digo que o governador tenha feito bem ou mal, mas reco
nheço que o governador tinha razão na preocupação de 
que a recePção, talvez, fosse negativa ao presidente. 

As classes produtoras de arroZ, do Rio Grande do Sul, 
estão vivendo a crise mais dramática dos últimos tem
pos. Trouxeram suas reivindicações ao longo do tempo, 
tiveram todas as promessas ao longo do tempo e, hoje, 
no Rio Grande do Sul, o arroz está acumulado naS estra
da e os produtores se negam a vender, porque todos os 
insumos e as dividas que eles têm como o Banco doBra
siLs.ofrem correção monetária, o Governo estabelece_ um 
preço fixo e não quer alterar uma vírgula, não queria, 
pelo menos, sobre o preço fixado. 

A revolta dos arrozeiros era qualquer coisa de iffipres
sionante. Nós, da oPosição, particii)ãndo de uma reu
nião deles, realmente, parecia estarmos numa reunião da 
oposição maiS radical, mais-iritransigente, tais as afirma
tivas que eles faziam. 
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A greve dos professores e alunos das universidades, 
que se prolonga, e talvez a mais longa que se tenha co
nhecimento, é uma greve de revolta generalizada. desde 
o ensino, desde as condições mateirias até _os vencimen
tos que recebem professores e funcionários das universi
dades. O protesto dos funcionâríoS públicos é qualquer 
coisa revoltante, pelo que eles estão recebendo, pelos que 
eles demonstram que, se o trabalhador que ganha 
salário-míniino já não pode viver com o salário qae iece~ 
be, eles, funcionários públicos, estão numa situação de 
defasagem infinitamente maior do que o próprio-traba
lhador de salário-mínimo. Então me parece realmente 
que a recepção do General Figueiredo não seria das me
lhores do Rio Grande do Sui. Mas o fato de o Presidente 
anunciar a viagem, de ser obrigado a suspender a viagem 
a pedido do Governador do Rio Grande do Sul, é um fa
to, realmente, que merece destaque. 

Eu olho para trás e me lembro que o Dr. Getúlio Var
gas, antes de falecer, antes do seu suicídio, vivia momen
tos dramáticos pela campanha radical, violenta, injusta e 
cruel- que princiPalmente a UDN e o Sr. Carlos Lacer
da faziam contra Getúlio Vargas. No entanto, pouco an
tes do suicídio ele teve condições de ir ao Rio Úrande: foi 
ao Rio Granae d-0 Sul e foi recebido como primeiro Ma
gistrado, com respeito, com admiração por parte do 
povo do Rio Grande do Sul. Não suspendeu a sua via
gem, não se assustou, porque tinha a confiança na credi
bilidade que o povo nele depositava. 

Nós todos estamos a par da campanha fantástica que 
agora já foi' desmascarada-perante à opinião pública, fei
ta contra João Goulart na véspera do Golpe de 64. Era 
toda a grande imprensa, manchetes e_ mais manchetes, e 
mais uma vez o Sr. Carlos Li.Cerda a dizer os maiores de
saforos, as maiores Ofensas, aSinaíorres·Calúnfas- Colltra 
a figura do Sr. João Goulart; os escândalos que se multi
plicariam no seu governo. Aliás, Sr. Presidente, eu pre
tendo e devo um pronunciamento ao Senado, onde bus
carei as notícias dos jornais da época, dos escândalos que 
apontavam no governo João Goulart, escândalos esses 
que, diga-se de passagem, nenhum concretizado e nada 
foi apurado, pelo contrário, ele foi amplamente inocen
tado. Mas mesmo o que se apurava como escândalo con
tra o Presidente da República, é qualquer coisa que se 
nós compararmos com a realidade de hoje soa como pia
da; escândalo, por exemplo, de que o Presidente João 
Goulart usava um tratar do IBRA, de então, e tinha 
meia dúzia de funcionários públicos trabalhando nas 
suas fazendas; escândalo de que as greves eram fomenta
das pelo Governo Federal. Se nós compararmos hoje 
com os da Delfin, da BRASTEL, das polonetas, com o 
que está aí a se repetir neste País, realmente pode-se dizer 
que João Goulart foi um extraordinário <:stil.dfstã.. 

Mas, no auge da crise,- João Goulart caiu em abril 
de 1964- João Goulart foí passar a 'Semana Santa no 
Rio Grande do Sul; dez dias antes de ser derrubado ele 
foí ao Rio Grande do Sul, esteve lá, onde passou a Sema~ 
na Santa, com respeito e admiração do povo do Rio 
Grande do Sul. Hoje, o Senhor General Figueiredo se as
susta de ir ao Rio Grande do Sul. Quando João Goulcirt 
foi ao Rio Grande do Sul, o então Governador, que esta
va na conspiração, era seu adversário, o Engenheiro lido 
Meneghetti. Hoje, o Governador do Rio Grande do S-ul 
é correligionário do Presidente da República, o Sr. Jair 
Soares. 

Esse fato, acho que ê da maior importância e da maior 
gravidade, porque ele vem representar o atual estágio de 
credibilidade do Governo- brasileiro. Ele vem demons
trar que, encastelado, fechado nas quatro paredes do Pa
lácio ou indo para o exterior, ou para o seu sítio no Rio 
de Janeiro, o Presidente da República não reúne mais 
condições de se apresentar perante o povo do País, pela 
falta de confiança que o seu governo perdeu desta Nação 
brasileira. 
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Será que esse fato, nesta hora, 24 horas antes da vo
tação da Emenda Figueiredo, não deve nos chamar a 

_a_tenção- para o momento signíficativo que estamos vi
vendo e_ para o que pode acontecer daqui para o futuro, 
nos próximos dias1 

Os fatos, no Rio Grande do Sul, não são fatos isola
dos. Os arrozeiros estão em crise, estão fazendo algo de 
inédito e não me parece que se possa acusá-los de comu
niStas, de radicais. Mas a verdade é que eles estão prati
cando um ato radical de protesto e de revolta justa, colo
cando os seus sacos de arroz no meio da estrada, impe
dindo o acesso e proibindo a comercialização de um saco 
para fora do Rio Grande do Sul, enquanto o preço justo 
não aparecer. 

J:: verdade que se o Presidente fosse hoje ao Rio Gran
de do Sul, quando os grevistas estavam na expectativa de 
que seriam atendidos, não digo em tudo, pelo menos em 
parte das suas pretensões, ê evidente que qu-ãridO eles que 
já têm um resto tremendo de injustiça dos 2, 3 anos que 
tiveram para trás, onde a inflação foi galopante e os seus 
aumentos não acompanharam, com o aumento decreta
do de 65%; inferior ao próprío IN PC, é evidente que a si
tuação deles, hoje, revolta; continuam na greve e estão a 
tomar providências não sei quais. Mas serâ que ê só o 
Rio Grande do Sul? Eu acho que esse é um quadro na
cional. ACho que se o Presidente da República não tem 
condições de ir a.o Rio Grande, e dificilniente se poderá 
dizer que ele tem condições de ir à Bahia, Pernambuco, 
ou que ele tem condições de ir aonde quer que seja. 

O Sr. Alfredo Campos- Permite V. Ex•, um aparte? 

O SR. PEDRO SIMON - Com todo o prazer. 

~-~--O Sr. Alfredo Campos - Nobre Senador Pedro Si
mon, o que está acontecendo não é Só com o Rio Grande 
do Sul. No meu Estado, Minas Gerais, nã região de Teó~ 
filo Otoni, os produtores de leite impedem a saída do 
produto para o abastecimento da cidade do Rio de Ja~ 
neiro, também num gesto de legítima defesa dos seus in~ 
teresses, porque já não suportam mais o preço que se 
lhes é pago. Eu tenho a impressão, e até acho que V. Ex• 
iria coni::TUir -coln esse mesmo raciocínio, que o General 
Figueiredo, a partir dessa sua recusa em ir ao Rio Gran
de dO- Sul, não terá condições de ir a nenhum outro Esta
do brasileiro, porque se for ao Nordeste encontrará a mi
séria e a seca; se for aos Estados industrializados, há re
volta não só_ .dos operários mas até dos patrões; se for ao 
Sul do País vai encontrar essa revolta que o governador 
do seu Estado lhe preveniu; e ao exterior que ele tanto 
gosta de ir, ... 

_ Q SR. PEDRO SIMON - Tem que passar o Gover
no ao Sr. Aureliano Chaves. 

O Sr, Alfredo Campos - ••• vai encontrar os nossos 
credores aflitos e teria que passar a Presidência da Re
pública para o Vice-PresidenteAureliano Chaves. Então 
talvez até- e eu já sonho- o Brasil po_s_s~_ter concerto, 
rapidamente, se depender agora do trabalho do Presi
dente da República que, por estar impedido de _viajar, 
talvez possa trabalhar mais um pouco no Palácio do Pla
nalto. 

O SR. PEDRO SIMON- Só não sei, nObre Senador, 
se ~rabalhando mais resolve os nossos problemas, ou 
atrapalha os nossos problemas, depende da maneira de 
trabalhar. 

O que eu sei é que, realmente, na Granja do Torto está 
O General Figueiredo há 16 anos. Eu dizia sobre a com
petência ou incompetência do General Figueir-edO e al
guém me deu esta reposta: ''Ele foi para a Granja do 
Torto como Chefe da Casa Militar do General Médici, 
ficou na Granja do Torto e ocasionou a crise- foi o iní
cio da crise entre ele e o General Hugo Abreu- no Go
verno GeiSe1 ele passou para a Chefia d() SNI- General 
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Hugo Abreu argumentava que ele é que tinha direito ã 
Granja do To.I'to- e ficou na Granja -dQ Torto o Gene
nd Figueiredo como Chefe do SNI; como Presidente da 
República ele preferiu ficar na Granja do Torto, claro 
que com alguns melhoramentos, e lá está há 16 anos". E 
disse alguém que ele gostaria de ficar mais 4 anos, por
que daria direito ao usucapião, e que há um Deputado 
que vai apresentar um projeto de lei doando a Granja do 
Torto ao General Figueiredo, achando que seria um 
grande negóciO ele viver a vida inteira na Granja do Tor~ 
to e disse as .. Diretas", para que pudéssemos seguir o 
nosso caminho. 

Mas, Sr. Presidente, estamos às vésperas de uma vo
tação, a mais séria nesta hora. Eu acho que olhar para o 
quadro é importante, A pergunta que se faz ê que nin
guém tem 2/3 para ganhar. Nós não temos, eles não tem. 
Nós não temos 2/3, mas temos_ 2-98- Deputados contra 
65. Se todos os Deputados do PDS, que não votaram, 
votassem, seriam -1901 298 contra 190. Temos a opinião 
pública, ainda agora quando se imaginava que ela não se 
reuniria mais - 50 mil, ontem, em Curifiba - e tenho 
certeza, um número infindável, hoje, em São Paulo, 
amanhã, no Rio de Janeiro. Temos toda a sociedade bra
sileira -defendendo as eleições cliretas. E temos, do lado 
de lá, a crise mais grotesca que se tem conhecimento na 
História deste País. O PDS, renuncia o seu Presidente, 
um homem de respeito, um homem de bem, um homem 
que coordenava, que comandava o Partido, o Senador 
José Sarney, e que chegou a um determinado ponto, sen
tiu e compreendeu que mais ele não poderia ceder. Por
que há um determinado momento em que o cidadão não 
pode, de forma nenhuma, ceder sem perder a sua digni
dade. Renunciou o Senador José Sarney por que? Por~ 
que o Sr. Maluf, que durante a sua vida inteira vem tra
balhando em cima da Convenção do PDS, não admite 
uma préviã Que saia de Convenção, porque o Sr. Maluf 
terv. garantida maioria na Convenção e sabe que se au
mentar o ângulo de busca de votos ele não tem chances, 
porque ele só mandou flores para os convencionais do 
PDS, porque ele só usou o dinheiro da mamãe para os 
convencionais do PDS, porque e1e só deu favores para os 
convencionais dO PDS, porque ele só buscou dar vanta
gens aos convencionais do PDS. Agora, ê um jogo sujo, 
na véspera, dizer: não, não são os convencionais do 
PDS; quem vai fazer a prévia são os vereadores, os pre
feitos, os membros dos diretórios municipais, as bases do 
PDS, para quem o Sr. Maluf não olhou, nunca tomou 
conhecimento da existência delas. Renuncia o Sr. José 
Sarney e o Presidente da República considera o fato 
comO normal, assume um outro Senador da República, 
o Senador Jorge Bornhausen, Primeiro Více-Presidente, 
convoca o Diretórío para discutir a matéria --dez 
membros da Executiva Nacional do PDS lhe entreiam 
uma nota desautorizando a convocação do Diretório. 
Renuncia o Senador Jorge Bornhause, assume um ho
mem tradicional da política brasileira, o Senador Ama
ral Peixoto, que pede uma audiéncia ao hesidente da 
República, fa:z um apelo no sentido de que ele, Presiden
te, assuma a coordenação do comando dos candidatos 
do PDS e peça a renúncia de todos os candidatos em 
busca de outro nome. Responde o General Figueiredo: 
"Eu não tenho nada com isso, estou aborrecido com o 
PDS e não me meto nisso". Reparem os Parlamentares 
do PDS,- hoje PDS, ARENA ontem- que votaram o 
2.065,_posto por goela abaixo pelo Presidente Figueiredo 
e pelo Delfim, que votaram contra as diretas por impo
s_ição do Presidente Figueiredo e que, ao lado do Gover
no, na defesa dessa política económica e social, defende
ram o Fundo Monetário Internacional, que tem a anti
patia popular por defender a política desse Governo. E 
agora. o Governo diz que não vai com a cara do PDS, 
que está raivoso com o PDS. Será que, nesta altura, 
di~nte deste momento que nós estamos vivendo, não ê 
hora, Sr. Presidente, de votarmos as .. Diretas Já"? Será 
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que a solução que deseja o Presidente Figueiredo, de o 
PDS consagrar o Deputado Maluf, candidato na Con
venção e ganhar no Colê,gio é a solução que a Nação 
aceita? Será que contra um nórile (ftfe se insurge a Nação 
inteira, basta que se veja dentro .. do próprio PDS: são 8 
governadores que vão à reunião do PDS e que dizem 
que, se na Convenção sair o S_r. Maluf, eles não acompa
nharão o Sr. Maluf no Colégio Eleitoral. Já não falo no 
PMDB, já não falo no grupo ligado ao Sr. Aureliano 
Chaves; eu falo nos governadores ligados ao Sr. An
dreazza, homem da confiança do Presidente da Repúbli
ca. E o que dizem eles? Se ganhar o Sr. Maluf a Con
venç-d.o, nós não o acompanharemos. 

A começar pelo Governador do Rio Grande do Sul, 
que disse inclusive que, se fosse o caso, preferiria Votar 
no Sr. Tancredo Neves a votar_no Sr. Malufpara Presi
dente da República. Mas que falta de sensibilidade é essa 
do General Figueiredo? Qua-ndo era a vez de sua Exce
lência, quando era uma boa para sua Excelência, o Ge
neral Geisel, justiça.- Seja feita, com todas as críticas que 
se faz, agiu er'rã.do, mas agíu com autoridade. Demitiu o 
Sr. Hugo Abreu, demitíli -o candidato â Presidênç;ja da 
República, seu Ministro do Exército, coisa inédita neste 
País, o Sr. Sylvio Frota; demitiu o Comandante do II 
Exército e impôs, goela abaixo do-PõV-Q-brasileirõ~-0 -Sr~ 
Figueiredo, candidato à Presidência da República. Ago
ra, quando é a vez do Sr. Figuekedo tomar posição, 
poder-se-ia dizer que não toma posição. Mas, às vezes, 
toma. A carta humilhante sua Exçelência que mandou 
ao Sr. Sarney, rias vésperas da reunião da Executiva, 
proibindo as prévias, colocando-se, contra as prévias, 
uma carta eminentemente malufista, sua Excelência to
mou posição. Como todo_ml!_ndo sabe que as posições 
do Senhor Figueíredo têm sido todas elas abertas de sim
patia pelo Maluf. Será simpatia? Ou ·será, -comO irriagi
nam alguns, que, na verdade, deseja o General Figueire
do que cresça a candidatura Maluf e que cresça o movi
mento anti-ma(uf, para criar o impaSse-ilfaiS""adiante? O 
que que-está havendo? O que que hã com o Senhor Presi
dente da República? As medidas que Sua Excelência 
toma são claras e abertamente a favor da candidatura do 
Deputado Paulo Maluf. É sua Excelência Malufista? S? 
Escondeu de todos, inclusive do Sr. Andrcazz;a, que con
tava até ontem ser o candidato da preferência do Senhor 
Presidente da República? Ou, como acham outros quer 
Sua Excelência que cresça a candidatura Maluf, porque 
sabe que, ao lado do crescimento da candjdatura Maluf, 
haverá um crescimento nacional anti-maluf e, nesse cres
cimento nacional anti-maluf, a Nação possa ii' parà o im
passe? será qU:e--o General Figueiredo está apostando 
nesse impasse? A sua Emenda, mandada para o Congres~ 
so Nacional e insiste_ntemente defendida por alguns 
Líderes, tinha um artigo muito e-quív"Oc_o. Qu_ando sua 
Excelência dá eleição direta para 88, quando, no texto da 
Constituição, sua Excelência -diz a eleição será direta, na 
disposição tranSitória, sua EXcelência diz; mas, a de 85 é 
indireta. Agora, quando sua Excelência diz que será per
mitida a reeleição do Presidente, sua Excelência não diz 
na disposição transitOria ou- afuarnão. No texto da 
emenda constitucional que Sua Excelência mandou ao 
País, estava a permissão da sua reeleição. Essa emenda 
não será aprovada, porque foi rejeitada na Colriissão e, 
tenho certeza, será rejeitada no Plenário. -

Aposta em quem, então, o Generãl Figueiredo? Será 
que isso qut: aconteceu, do vexame de não ir a Porto Ale
gre, não lhe chama a atenção para o que será o final dos 
seus dias como Presidente da República? E o que será a 
sua presença dentro da sociedade, da comunidade brasi
leira, após deixar a Presidência da República? 

A Oposição, Sr. Presidente, poderia estar numa po
sição muito tranqUila. Nós poderíamos, a esta altura, es
tarmos negociando o Colégio Eleitoral. O PMPB, o 
PDT, PTB, PT, Grupo Pró-diretas do PDS, aproveitaõ
do esse movim_ento de rebeldia que está dentro do PDS, 
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estarmos lutando para conseguirmos maioria no Colégio 
Eleitoral. Aliás, diga-se de passagem, essa maioria prati
camente já existe. Poderíamos estar, a esta altura, tran~ 
qílilos e confiantes, na certeza de que poderíamos estar, 
nos bastidores, costurando uma maioiia pãra aerrotar o 
Sr. Paulo Maluf no Colégio Eleitoral. Mas essa não ê a 
nossa posição! A posição do PMOB, aliás das Opo
sições, ainda ontem fi~mos um comício pró-diretas em 

· Curitiba, estamos fazendo hoje, em São Paulo, amanhã, 
em plena votação, enquanto estivermos votando aqui, o 
povo estará reunido no Rio de Janeiro, a nossa posição 
continua a de luta pela aprovação da emenda das diretas. 

Mas, será que o PDS não entende que a posição que 
ele está assumindo é uma posição suicida, suicida para 
eles, pessoalmente, e criminosa para com a Pátria? Mas 
será que, diante da realidade que estamos vivendo hoje, 
onde há uma insurreição nas ruas, onde há uma insatis
fação generalizada, visto que Figueiredo era um hOmem 
que, naquela época, a ARENA aprovava, batendo pal
mas, não tendo nenh~ma restrição e, mesmo assim, o 
Govúllo ê eSs_e Que aí está? Só hoje, de ontem Para hoje, 
_a dívida externa <_1umentou ern 500 milhões de dólares e o 
próprio Presidente dos nossos_ trabalhos salientou, h9je, 
que nos últimos tempos, os juros externos aumentaram 
de 10,5 Para 13%, fazendo coin- que toÓQ_~L~sforço 
fantástico dessa política suicida de produzir para expor
tar, despreocupando-se que o mercado interno ficasse re
duzido a zero, porque exportamos cada vez mais e, num 
golpe, da noite para o dia, o fruto da nossa eXportação, 
dos créditos que temos da exportação sobre a impor
tação desaparecem na voragem dos juros dos banqueiros 
internacionais. Depois do PDS ter que fechar questão e 
aprovar o 2065, quando, no início do ario passado, com 
o 2012, 2024, 2045, 2065, a política do arrocho salarial, o 
Delfim garantia à Nação de que, com o 2065, a inflação 
seria debilitada, cairia, e se resolveria este problema. E o 
povo aí está, sufocado pelo aumento do custo de vida a 
cada dia e com o arroCho salarial. Foi feito o arrocho sa
larial para os trabalhadores e funcionários públicos. O 
2065 está sendo aplicado na sua íntegra; o aumento do 
vencimento dos trabalhadores, dos funcionários, não 
acompanha a inflação, pelo contrário, há uma defasa
gem, neste último ano, de mais de 30, 35%. E, mesmo as
sim, a inflação sobe estúpida e ridiculamente; os escân
dalos estão aí, de tal forma que o Govenro não responde 
mais, não dá nenhuma satisfação à multiplicação desses 
esçâ.J;ldalos, principalmente na área financeira. Será que 
Caril 6 Brasil no fundo do poço, com o PDS implodindo, 
o Colégio Eleitoral vai querer eleger um Presidente da 
República, para governar o Brasil por quatro anos? De 
que maneira? De que forma? Qual é a autoridade? Qual é 
a respeitabilidade que um cidadão como este poderá ter 
para gerir os negócíos deste País numa crise como esta 
em que estamos vivendo? 

O Senador Virgílio Távora, apontado como Vice
Líder para defender a política econômica dO Governo, 
ontem falou desta tribuna para dizer que, com este últi
mo aumento da taxa de juros, não há dúvidas de que o 
Brasil não deve mais pagar a dívida. E se isso ê hoje uma 
cOristatação, Se há hoje uma reunião do clube dos deve
dores no sentido de encontrar a fórmula, quer moratória 
unilateral, quer negociação direta, que alguém fale alto 
no sentido de mostrar que não podemos nos submeter ao 
jugo dos -capitalistas interna~conais. _ 

Será que não tem que ter um presidente que tenha o 
respeito da opinião pública? Será que esse homem que 
vai falar em nosso nome lá fora, será que esse homem 
que vai assumir a Presidência da República e apresentar 
um novo modelo económico não tem que ter a confiança 
de dentro? Mas vai ser um homem que não tem a con
fiança do seu Partido, que não tem a confiança dos seus 
concidadãos que integram a sua vida partidária. É um 
homem que tem medo de uma eleição direta e tem medo 
de uma prêvia dentro do seu Partido para apontar o can
didato. Por quê? Porque já conseguiu, através dos anos, 
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das simpatias, dos favores e dos presentes, conseguiu a 
simpatia da maioria dos membros da convenção do 
PDS. 

Ora, Sr. Presidente, é lastimável a posição de alguns 
cõmpanheiros do PDS. ~ lastirriável, porque ê uma si~ 
tliàção tremendamente dolorosa. Na Câmara, eu tenho a 
convicção- de que a emenda tem todas as condições de 
passar. O que parece difícil é ela passar nesta Casa, no 
Senado da República. E, se essa emenda passar na Câ· 
mara e cair no Senado, talvez seja a passagem mais negra 
da vida desta Casa, ao longo de sua existência. O Senado 
deixar de vOtar a emenâa das dfretas, porque hã um gru
po de SenadOres compromissados com a candidatura -do 
Sr. Paulo Salim Maluf, que não tem coragem de enfren~ 
taras prévias e, muito menos, ir para uma eleição díreta, 
que tipo de entendimento; como é que um Senador chega 
enr casae fala com os seus filhos, fala com os seus eleito~ 
res e dialoga com a sua própria consciência? Em nome de 
quê? Em nome de quem? Representando o quê? 

Eu não posso entender. Não posso compreender que 
nesse exato momento de dramaticidade em que vive o 
povo brasileiro, quando as greves de um lado, os quebra
quebra do outro e a imprensa não publica, e faz bem em 
não publicar, no Nordeste os famintos saqueando super
mercados para poderem se alimentar, numa hora como 
essa, longe do que acontece na Nação, o Senador vai vo
tar contra as diretas porque está compromissado com o 
Sr, Salim Maluf em troca do que não sei, nem quero sa~ 
ber, prefiro não saber, mas, certamente não será em tro
ca de uma expectativa de que isso possa ser melhor para 
a Nação, para o nosso povo, para a nossa gente. 

O Sr. Alfredo Campos- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. PEDRO SIMON- Com- o maior prazer. 

O Sr. Alfredo_ Campos - Nobre Senador Pedro Si
mon; a Nação vai cobrar caro, a Nação vai jogar duro 
ein cima: dessa chapa que a Nação já apelidou de "ma
mar", a chapa Maluf/MarCI1io. Essa vai· ser, tenha a cer
teza, a resposta da Nação, nesta próxima eleição oU ·arre
medo de e!eHão num Colégio Eleitoral espúrio e que, não 
fosse o compromisso também espúrio de alguns Senado
res, a Nação teria as diretas já, que iriam, certarilenle, fe.. 
solver o problema brasileiro. Acho incrível, como V. Ex• 
bem expressou, que entre uma eleição direta, onde todo 
o povo pudesse aproveitar e ajudar a reconstruir este 
P'<1ís, a Nação boquiaberta vai ver, mais uma vez, a 
emenda das diretas aqui cair, fazendo com que a chapa, 
com este apelido dado pela imprensa, que certamente é o 
que a Nação inteira dá, a chapa "mamar" vir dirigir o 
País. 

O SR. PEDRO SIMON- Não tinha me dado conta, 
mas V. Ex'", não há dúvidas, está chamando a atenção 
para uma questão que é o desígnio da fatalidade. 

Realmente, o Brasil é o País das siglas, basta dizer que 
para as nossas estatais, as sociedades de economia mista 
e as entidades paraestatais, o Governo tem um dicio~ 

nátio, porque já enviou para esta Casa, às vezes, um pe
dido de c_onstituição de uma companhia, com uma sigla 
que já tinha uma anterior e depois tinha que revogar. 
M_ªs, se o nome de um é Maluf e o do outro é Marcílio, o 
"mamar" me parece que é a lógica pela qual a chapa será 
conhecida. Agora, nesse dia de amanhã, de um lado as 
Oposições, e unido às Oposições um grupo da maior se
riedade, porque tenho dito muitas vezes que eu respeito 
muito os homens e dou a eles o direito de revisarem suas 
posições - e o que está acontecendo no PDS é algo da 
maior serieda.de, da maior importância - porque é um 
grupo de pessoas que sentem que não podem ficar a vida 
inteira de costas para o povo. 

Quando extinguiram o MDB e a ARENA, eu disse: 
llàO-iiàlanta extinguir um Pa:rtido. A ARENA foi eXtinta 
porque era uma sigla que ninguém mais queria carregar. 
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Era como uma palavra maldita, sujeito que pertenceSse-à 
ARENA significava um inimígo do povo. Então, cria~ 
ram um nome bonito, Partido Democrático Social- de
mocracia e .o problema social. pi.sse Cll da tribuna do 
Congresso Nacional que, sC a-ARENÁ não tinha com
pletado 15 anos, o PDS não completaria lO anos, sei Dão 
mudasse a sua maneira de ser e a de encarar os fatos. 

PDS tem o quê? Tem esses quatro anos e estamos ven
do o que está acontecendo nele. Mas, infClizmeO.te, um 
grupo do PDS, GovernadoreS,- Seiladores, Deputados 
Federais e Estaduais, cansados de se identificarem com o 
Governo contra as aspirações populares, mudou. Mu
dou, e hoje se pode-dizer-que são Oito Sovernadores do 
PDS, que é um grup-o impressionante de Senadores e De. 
putados do PDS que querem as diretas e que não acei
tam a candidatura do Sr. Paulo Maluf. O único lugar 
que se crê que o Sr. Maluf tem maioria é no Seiflcido Fe. 
deral. Dolorosa realidade esta. Governadores, o Sr. M8.
luf não tem, ao que sei, nenhum do PDS; Diretórios, ao 
que sei, nada; na Câmara Federal, uma imensa m~ioria 
do PDS contra o Maluf. Aqui, nesta Casa, Q~e é a Casa 
revisora,- que é para--onae devem vir aqueles que já. têm a 
experiência e a responsabilidade de representar a Nação, 
é o ónico órgão onde o Sr. Maluf é majoritário. · 

Triste realidade essa! Dolorosa responsabilidade nos
sa de explicarmos, nas nossas bases, que pertencemos a 
esta Casa, -e tentar justificar o que não tenijustih:cativa! 

Não sei, mas digo aqui, com todas as letras - e fie 
cobrem depois -acho muito difícil, para não dizer im
possível, o Senador que, na votação de amanhã, identifi
car o seu voto com o Sr. Ma1ufvoltar a esta Casa. Não 
sei que tipo de entendimento tem o Senador com o Sr. 
Maluf, isso não sei. Agora, que acho a"bSo-lutaffiente, e 
acho não, tenho a convicção de que o Senador que, ama
nhã, na hora da votação da Emenda, votar um voto que 
se identifique com a posição dõ Sr. Maluf, é a despedida 
que ele estã fazendo desta Casa, porque para o Senado 
não volta mais. 

O Sr. Alfredo Campos- Vai ganhar um Ministério, 
Senador! 

O Sr. Fábio Lucena- Não há tantos Ministêrios, Se
nador. 

O SR. PEDRO SIMON - Talvez sejam Senadores 
cansados, e.<igotados, saturados, querendo outros cami
nhos e outras perspectivas, não mais o Senado. MaS- mes
mo que estejam cansados, esgotados, que queiram outra 
perspectiva e não mais o SenaOO, eu n_ã_o_ sCi se lhes falta
rá a grandeza de baterem em retirada, mandando às fa
vas o povo brasileiro. Triste posição esta: a de querer se 
colocar de costas para a realidade da Nação. Triste reali
dade esta: de ver a Nação inteira numa rePulsa só, e o Se-
nador se considerar o dono da verdade e votar contra a 
vontade da Nação. 

Se o Presidente vai fazer eleição direta em 1988, pof 
que não em 1985? Ah, porque o Colégio Eleitoraljã foi 
escolhido! Não é verdade. O Colégio Eleitoral tem a re
pulsa da Nação; tem a Nação inteira em posição aberta e 
clara contra ele. No Colégio Eleitoral, vamos falar claro 
o PDS teria, hipoteticamente, uma maioria de 36~ Eu 
digo hipoteticamente porque, nas eleições das diretas, 
votaram com o PMDB e com as oposições 65 parlameta
res do PDS; logo já tem mais. Mas, na verdade, o PDS 
tem a maioria de 36 votos no Colégio Eieitorai.- Existe, 
dentro desta Casa, 46 SenadOres que foraiii escolhidqs 
em 1978. Como vão participar do COlégio Eleitoral? De 
que forma? Em nome de quem? E esses vão decidir as 
eleições! E eles vão decidir as eleições! Mas vão votar em 
nome de quem? Os óiretos e os indiret.os! Mas os que es
tão aqui, vão votar em nome de quem, nesse Colégio 
Eleitoral? O Colégio Eleitoral, preparado adredemente 
pelo General Geisel, quando fechou o Congresso Nacio
nal, e o preparou para isso. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção !!) 

Na eleição de 1982, as Oposições fiZeram 8 milhões-de 
votos mais do que. o PDS. Em nome de quem o PDS vai 
escolher o Presidente da República? Em nome de quem 
fará essa escolha? 

_ Ora, Sr. Presidente e Srs. Senadores, há momentos, na 
vida, em que a gente tem que tomar uma decisão; às ve-
;p!S ela é difícil, mas às vezes os homens não têm a cora

-gein de tomá-las. 
Estamos vendo, agora, dentro do PDS, uma sêrie de 

pessoas que tem a coragem de tomar esssa posição; o 
Vice-Presidente da República teve; o Senador José Sar
ney teve; o Senador Jorge Bornhausen teve; um grupo de 
Parlamentares, na Câmara e no Senado, do PDS teve; 
um grupo de _Çoy_er_nadores do PDS teve. Porque sentem 
que esta ~_a posição da Nação brasileira. 

Ma"S Cõnio que u~ parlaffientar pode estar no Senado, 
Votando, falando, decidindo contra a vontade da. Nação? 
Estará votando a favor de quê? A favor de quem? Em 
norrie d-~- gue_m? Eu não sei, mas acho difícil que esta 
Casa tenha outra oportunidade igual a ciue terá amanhã. 
E amanhã cada um escreverá a sua biografia, que pode 
não ser importante para a Nação, pelo significado da 
_noss~ -ttumildade, ~as é _importante para nós, para a nos
sa família, para os nossos filhos e para os nossos familia
res. Amanhã, cada um escreverá a página, talvez, mais 
séria e mais importante da biografia de cada um. Votar 
~com a Nação, ou votar com o Deputado Maluf? Parece 
men~~a, mas h~ gente que tem dúvida nessa opção. Pare
ce mentira, mas tem gente que não tem posição firmada 
nessa posição. Eu, ás vezes, fico a pensar, qual o fascinio 
_q~sse Deputado, que faz com que homens experientes, 
alguns foram governadores, outros foram ministros, to
dos _gran!f~s líder:es, 9e_grandes responsabilidades, acei
tam a pecha de malufistas fanáticos, "macacas de audi
tório" do Sr. Deputado Paulo Maluf; a ponto de fazer o 
que fizeram, a algazarra, na penúltima reuniãO do PDS, 
-Para fazer o jogo do Sr. Paulo Maluf! Senadores daRe
pública, com a responsabilidade de falar pela tradição 
desta Casa, e de comprometer o próprio nome numa 
aventura dessa naturezal 
~ claro que a responsabilidade do Presidente da Re

pública não pode ser tirada, porque ele, deliberadamen
te, eStá. levándo esta Nação para essa situação. Mas tam
bém é claro que o Presidente não está forçando ninguém. 
Os partidários do Sr. Paulo Maluf nesta Casa o são por 
convicção ou, perdoem-me, por conveniência, mas não 
há pressão nenhuma que os obrigue a isso. Não há medi
das de emergência, não há militar, não há Exército, não 
há Marinha, não há Aeronáutica, não há poder econô
mico, não há nada, esta Casa vai votar amanhã, tranqai
lamente, cada um de acordo com a sua consciência. Não 
há perigo de radicalização, de trauma, de retrocesso, não 
há nada. O que há é a consciência de cada um, e o voto 
que cada um dará de acordo com aquilo que acha que 
deva ser feito. Custa-me crer, perdoem-me repetir, mas 
custa-me crer que a Emenda possa passar na Câmara e 
cair -no Senado e que nós, SenadOres, ierihamo~ que vol
tai"" aos ilossos Estados tentar explicar, se explicar for 
possível, que aqui no Senado, a Emenda das Diretas 
caiu. 

Eu não sei, -ho-ilestamC:iiie eU não sei, mas as coisas não 
me pareCem tão fáceis. A Emenda pode cair aqui, a Con
venção pode homologar o homem, não me parece que 
será muito difícil por contra toda a Nação, um governo 
que a Nação repudia. O que eu acho m~is doloroso é que 
sacrifíCiO das consciências, da hombridade _dos que vota
rertf coritfa a Nação e a favor do Deputado, possa termi
nar sendo inútil, porque a rebelião da sociedade brasilei
ra no sentido ~e busca de um caminho pela democracia é 
tão grande, qU"e eu acho praticamente impossível se es

-goelar a Nação inteira para aceitar um nome que meia 
ou uma dúzia d~ Senadores tentará impor à Nação. 

Sou !liD eterno otllr~ista, e baseado nesse otimismo 
quero crer que ainda há esperança de que a Emenda pas
se nesta Casa, e passando a Emenda nesta Casa, possa-
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mos respirar e cumprir com a nossa determinação his-
tórica com a hora e com o momento que estamos viven
do. Eu não sei, mas acredito que passando a Emenda na 
Câmara--Fede-ral, e esta Casa ficando com a responsabili
dade de decidir, de dar a palavra final, alimento a expec
tativa de que os Srs. Senadores, à última hora, haverão 
de dar as costas para o Sr. Paulo Maluf e se índentifica
rão com a vontade de toda a sociedade. 

Sr. Presidente, às vésperas dessa votação, desta bata
lha que se travará amanhã no ponto de vista regimental 
dentro do Congresso, a minha eXpectativa, o meu desejo, 
as minhas _precessão no sentido de que se tenha a pers
pectiva de qUe os Senadores do PDS, ainda que malufis
tas convicto_s, se identifiquem com a Nação, não dêem as 
constas a_ ela e não escrevam a página mais triste, mais 
dolorosa e mais cruel do Senado Brasileiro. 

Era o que tínha a dizer, Sr. Presidente. (Muito beml 
Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- Concedo a pa
i?vra ªo_ nobre Senador Gabriel Hermes_ 

O SR. GABRIEL HERMES PRONUNCIO DIS
CURSO QUE, ENTREGUE À REVISÀO DO 
ORADOR. SERA- PUBLICADO POSTERIOR
MENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto) Concedo a pala
vra ao nobre Senador Nelson Carneiro. 

O SR. NELSON CARNEIRO (PTB- RJ. Pronuncia 
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores 

Recebemos da Srf Léa Leal, Presidente da Legião Bra
sileira de AssistênCia, uma carta de congratulações pela 
nossa atuação no sentido de dinamizar a campanha em 
benefíCio da velhice, quando Sua Senhoria assinala o em
penho do Governo Federal, desde 1974, já então por via 
do INPS, no sentido de acudir a essa parcela da popu
lação, num programa hoje sob a responsabilidade da 
LBA, cujos recursos limitados vêm sendo orientados 
para melhorar a convivência social dos idosos. 

A partir daquele ano, variadas iniciativas governa
mentais procuraram identificar novas alternativas de 
atendimentos à velhice e de integração do idoso aos be
nefícios do desenvolvimento. 

Nesse esforço da LBA, os principais obstáculos a en
frentar consistem na escassez de possibilidade de convi
vência social dos idosos, na mudança na estrutura da 
família, dificultando o relacionamento dos mais jovens 
com os mais velhos e na falta de participação no meio so
cial e no processo produtivo. 

A LBA atende aos maiores de 60 anos, sejam ou não 
vinculados à Previdência Social, como também alguns 
que, não tendo atingindo aquela idade limite, envelhe
cem precocemente. 

Os idosos assistidos se caracterizam pelo baixo poder 
aquisitivo, muitas vezes ajudados em suas dificuldades 
de medicamentos, transporte, alimentação, prótese e do
cumentação, enquanto o Programa de Assistência aos 
Idosos não busca apenas ocupar seu tempo ocioso, mas 
torná-lo pessoa ativa e participante da comunidade. 

Para tal fim, são-lhes oferecidas condições de aprendi
zagem e de trabalho, na área do artesanato, da cerâmica 
~dos trabalhos manuais, proporcionadas condições para 
seu relacionamento intergrupal, mobilizando-se a 
famílía e a comunidade para o problema do idoso. 

Atendidos nas unidades próprias da LBA, nos Estados 
e TerritóriOs, recebem assistência em 514 municípios 
brasileiros, equacionados seus problemas emergentes, 
enfatizada a formação de grupos e desenvolvidas progra
mas de itfvidades. 

Predominando, em tais grupos, as atividades de lazer, 
principalmente as sócio-recreativas, alguns grupos se 
transformam em clubes, estimulando a convivência so
cial dos idosos por meio de jogos, festas, excursões, ativi-
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dades culturais, cursos de artesanato e de trabalhos ma-
nuais. 

Alguns grupos se dedicam a atividades de cunho filan
trópico, visitando hospitais e orfanatos, promovendo 
campanhas assistenciais, numa reaproXilnação social 
que cria espaços e condições para a integração -do idoso à 
comunidade. 

Esses trabalhos, realizados pela LBA, são dignos de 
todo apoio e revelam a capacidade organizadora da Pre
sidente Léa Leal, uma das figuras maiiiã.catadas do qua
dro assistencial brasileiro. 

Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente. (Muito 
bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Concedo a pa
lavra ao nobre Senador Jaison Barreto. 

O SR. JAISON BARRETO (PMDB- SC. Pronun
cia o seguinte discurso.)- Sr. Pr~sident~! S_rs._Senado
res~ 

Diversas- vezeSteãho tentando, desta tribuna e em 
apartes a pronunciamentos de eminentes colegas, anali
sar a situação polítiCã. do País, deste quadro de confusão 
tão cuidadosamente montado pelo próprio governo. 
Nesses esfoços, sobretudo de denúnciã. ·e- advertência, 
sempre aludo aos problemas reais do Brasil, inteiramen
te abandonados por nossa desastrada administração e 
que vão se agravando sempre, numa clara ameaça a nos
so futuro. 

Talvez nehum problema tenha sido tão discutido no 
Brasil nestes últimos anos como o energético. Os brasi
leiros adquiriram consciência de sua importância funda
mental para o futuro de nosso País. Mas, como todos os 
demais problemas reais, vem sendo ele relegado ao es
quecimento -·até mesmo porque o MiniStrá-das Minas 
e Energia está permanentemente ocupado em pregar no
vas formas de esticar o mandato do Presidente Figueire
do. Nisso revela o Ministro Cesar Cais persistência só 
comparável à daqueles que, no Palácio do Planalto, se 
dão a manobras e conchavas para o estabelecimento do 
impasse político. 

Como representante de Santa Catarina, não posso fi
car alheio a assunto de tamanha significação para ·a meu 
estado e o Brasil, como é o do carvão esquecido _atê mes
mo pela Comissão Nacional de Energia, presidida pelo 
Vice-Presidente da República. Não desejando tomar 
tempo em demasia, aqui -venho dirígír -um apelo ao Mi
nistro das "Minas e Energia, Senador Cesar Cais, para 
que determine o estudo imediato da resolução nl' 253, de 
22 de maio deste ano, adotada pelo Conselho de Desen
volvimento do Extremo Sul (CODESUL), em reunião da 
qual participaram os Governadores do Rio Grande do 
Sul, Santa Catarina e Paraná, os dois primeíi'os correli
gionários de sua excelência. 

Simultân~mente, face a importância do documento, 
solicito a Vossa Excelência dê como parte integrante des
te meu pronunciamento a íntegra da resolução por mim 
aludida, a fim de que fique constando de nossos anais, 
até mesmo para qué no futuro se constate que, a despeito 
de tudo, nesta infeliz quadra os problemas de real impor
tância para o desenvolvimento Brasileiro, não forain por 
nós esquecidos. {Muito bem!) 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. 
JAISON BARRETO EM SEU DISCURSO. 

RESOLUÇÃO N• 253 
Data 22-5-84 

O Conselho de Desenvolvimento do Extremo Sui,_!J.O 
uso de suas atribuições, que lhe são conferidas pelos 
Atos Constitutivos do Sistema COQE~t)L/BR.DE, e 

Considerando as proposições aprovadas peta Grupo 
de Trabalho Internacional do Carvão Mineral, formado 
para sugerir medidas que objetivam viabilizar o Uso do 
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carvão mineral brasileiro, em reunião realizada em Porto 
Alegre, no dia 21 de maio de 1984, resolve: 

J --Determinar aos Secretários da Indústria e Comér
cio dos Estados do Paraná e de Santa Catarina e ao Se
cretário de Energia, Minas e ComUnicações do Estado 
do Rio Grande do Sul que, em conjunto, elaborem pro
posta de institucionalização de um órgão específico de 
âmbito nacional para o carvão mineral, que oriente e fis
calize- a execuçãO de sua política. Os Senhores Secre
tários, ouvidos os setores de produção e consumo, dispo
rão do prazo máximo de 60 dias para a elaboração da 
proposta, que uma vez aprovada, será submetida aos Po
deres competentes. 

II -Propor aos MinistroS de Estado das Minas e 
Energias, Indústria e Comércio, fazenda, Relações Exte
riores e ao Ministro-Chefe da Secretaria de Planejamen
to da Presidência da República que seja dado_aten_dimen-

- _tQ_à_s solicitações formuladas em memorial eleborado em 
13-3-84 e complementado em 21-5-84, pelo Grupo de 
Ttilbalho lnterestaduál dr! Carvão Mineral, quando una
nimemente manifestou-se-Contrário à importação de car
vão energético mineral. 

III-Solicitar ao Preside:Ote da CõrTiiSS3o Nacional 
de Energia e aos Ministros de Estados das Minas e Ener
gia, Indústria e do Coffiércio e dos Transportes e cumpri
mento e fiscalização da execução do Protocolo de ln~ 
tenções firmado entre o Ministério das Minas e Energia, 
Minis_têrio da Indústria e do ComérciO, Minist~rio dos 
Transportes, Sindicato Nacional da Indústria do Cimen
to e Sindicato Nacional da Indústria da Extração __ do 
Carvão, que objetiva criar condições e implementar me~ 
didas para a utilizaçào, por parte da indústria cimentei
ra, de carvão tipO -35% de cinzas, err:i s-ubstituição ao óleo 
combustível, entendendo_ ser uma medida necessária 
para manter a produção e o consumo de carvão energéti
co CV 35, hoje CE 4700 e _CE 5200, não permitiitdo que 
nenhu_ma outra atividade na área desloque o seu merca, 
do estabelecido no referido Protocolo. 

IV- Solicitar ao Presidente da Comissão NJ:lciopal 
de Energia e_aos Ministt:PS Qe Estado das Minas e Ener
gia, da Indústria e do Comércio e dos Transportes o 
cumprimento e fiscalização da execução do Protocolo de 
Intenções firmado com a Indústria Siderúrgica Nacio
nal, visando a reduzir o consumo de derivados de pe
tróleo na referida indústria. 

V -Solicitar ao Presidente_da Comissão Nacional de 
Energia e aos Ministros de Estado das Minas e Energia, 
da Indústria e do Comércio, da Agricultura e dos Trans
portes e ao Ministro~Chefe da Secretaria de Planejamen
to da Presidência da República o cumprimento e fiscali
zação da execução do Protocolo firmado com a Indús
tria do Papel e Celulose, visando a reduzir o consumo de 
derivados de petróleo na referida indústria. 

VC - Sofícítar ao Ministro de Estado das Minas e 
Energias que determine o estabelecimento de quotas de 
produção de carvão mineral, a partir do próximo sCmes~ 
tre, de tal forma que fique assegurada uma participação 
de, no mínimo, 30% de -carvão metalúrgíco il.acional, na 
produção de coque nas usinas siderúrgicas integradas a 
Alto Fomo, assegurando para esse fim, a infra-estrUtura 
necessária. 

VII -Solicitar ao Ministro de Estado das Minas e 
-Energíi que no"s Estados da Região Sul seja implementa~ 

do o programa de geração termelétrica à base de carvã-o 
mineral, assegurando às usinas um fator de capacidade 
compatível com a produção de carvão termelétrico_, 

VIII -SOlicii-àr ao -Minisúo de-EStado das Minas e 
Energias que os programas setoriais dos Governos dos 
três Estados, nas áreas de energia--e múleração, sejam 
contempladas explicitamente no Orçamento da União, 
como parte integrante do planejilmento naciorial e cjue o 
processo decisório que conduz à política nacional do car
vão mineral seja realizado caril ·a co~aU.toria dos repre-
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sentantes dos minetadores e dos Governos do Paraná, 
Santa Catarina e Rio Grande do Sul. 

Porto Alegre, 22 de maio de 1984. 
Governador Esperidião Amim Helou Fillo, Presidente 
Governador Jai_r de OLiveira Soares, \'ice-Presidente 
Governador _José Richa, Vice-Presidente. 

O -SR. PRESIDENTE (Almir Pinto) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães. 

O SR. JtJTAHY MAGALHÃES (PDS - BA. 
Pronuncia o seguinte discurso.) ~-sr. Presidente, Srs. 
Senadores: desde que assumiu a Pasta da Previdência 
Social, o Ministro Jarbas Passarinho não tem poupado 

--esforços para implementar ou idealizar meios para 
aumentar a receita de seu deficitârio Ministério. 

Do mesmo modo que têm sido freqUentes as suas 
afirmações no sentido de que o desempenho de sua pasta 
seria mais fácil, simplesmente, se pudessem ser recolhi
das a seus cofres as somas relativas aos débitos sonega
dos, ou ainda, se fosse possível detecfar as inúmeras 
fraudes da parte de pessoas que detêm ilegalmente 
benefícios previdenciârios. 

Temos prese-nciado os percalços e os insucessos destas 
medidas profiláticas e inquisitoriais, que têm custado a 
vida de funcionários do INPS. 

Mas, o ambiente não é de total pessimismo, nem a 
justiça se mantéin, inalteravelmente, benigna. 

-Pois, o Jornal do Brasil, de 4 de junho último noticiou 
um fato auspícioso para aqueles que desejavam ver uma 
maior dose de moralidade administrativa no País. 

Trata-se da sentença da Juíza federal Julieta Lídia, que 
condenou, sem possibilidade de sursis, um réu primârio e 
sem antecedentes, que lesara o INPS falsificando sua 
própria aposentadoria. 

O fito, ao" que se diz inédito, tem causado boa reper
cUSsão nos meios interessados. 

Segundo o mencionado jornal, "quebra-se, assim, o 
circulo vicioso e viciado que tornava impune este tipo de 
estellonato - chegando mesmo a estimulá-lo. Sendo 
crime prifnário, o autor da fraude sempre saía em 
liberdade, beneficiado pelo sursis". 

Eram as seguintes as características do caso do 
engenheiro indiciado: entre 1978 e 1980 lesou a Previdên
cia So_cial em Cr$ 328..702,00,já que tinha falsificado sua 
aposentadoria por tempo de serviço. 

Agora, depois da sentença referida, para que o réu saia 
da prisão terá de ressarcir ao INPS a importância 
mínima de 30 milhões de cruzeiros. 

E o Tribunal de Recursos, mostrando adesão_ a uma 
atitude menos lenjente, manteve a sentença da Jufza, que 
iniciou nova era na punição do estelionato previden
ciário. 

Acredita-se que as fraudes praticadas contra o INPS, 
em todo- o PalS, ultrapassam a cifra de Cr$ 2 bilhões, 
çabendo ao Rio de Janeiro o recorde da irregularidade, 
com 800 milhões em pagamentos irregulares. 

:t: de se esperar que a sentença justa faça jurisPrudên
-cia -no- Brasil, de modo a permitir desfecho idêntico aos 
inúmerOs ilícitos, que se avolumam em nossos tribunais 
à espera de julgamento. 

Afinal a impunidade repetída é contraproducente, 
pois desestimula a honestidade dos contribuintes 
pontuais. 

--- E é, sem dúvida mais justo e mais eficiente, dado o seu 
caráter preVentivo, lutar infatigavelmente contra a 
mãqtiíiJ.a axuante entre nós, que tem se enriquecido à 
custa dos cofres da Nação. 
-. [ançilmoS~ portanto, o nosso apelo para que seja dado 
respaldo às decisões judiciárias punitivã.s, bem como 
garantias _de vida a seus prolatores para não corram, nem 
de leve, o risco de se transformarem em novas vítimas do 
cumprimento do dever. 
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E, no nosso entender, dados alguns acontecimentos 
recentes, estes perigos não devem ser minimizados -pelos 
órgãos que policiam o País. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENI:E (Aimir Pinto) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Lourival Baptista. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PDS- SE. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senado
res: 

Registro~ embora concisamente, o telex que recebi do 
ilustre Secretârio da Cultura do MEC, Dr. Marcos 
Vinicios Vilaça, informando haver instalado o Escritório 
do SPHA N em Sergipe, além de programar a realização 
de obras nas Igrejas de S. Francisco e da Ordem Tercei
ra, (São Cristóvão), nã Escola Zizinha GonÇalves 
Guimarães, em Laranjeiras; e do prédio da rua Cecília, 
também em São Cristóvão: 

A visita do- Professor Marcos _Vinícios Vilaça a São 
Cristóvão, proporcíOnou-lhe a opo~tunid_ade de inspe
cionar a situação de precariedade em que se encontra
vam monumentos históricos e bens culturais localizados, 
principalmente, na velha ex-capital sergipana, onde se 
concentra um dos mais expressivos acervos de incomen
surável valor artístico existentes no Brasil. 

Convêm assinalar que a ação inovadora do Secretário 
Marcos Vinicios Vilaça, no Estado de Sergipe, evidencia 
o seu excepcional talento e capacidade empreendedora 
- aliás, exaustivamente demonstrados nas demais 
Unidades da Federação. onde tambêm existem conjun
tos de monumentos e bens culturais de inapreciável valor 
histórico. 

Competente e dinâmico, continuador das realizações 
do saudoso Aloísio Magalhães, prematuramente desapa
recido, o desempenho do escritor Marcos Vilaça vem se 
caracterizando pelas dimensões culturais de excepcional 
envergadura, a e:rcemplo do que ocorreu com a elevação 
de Ouro Preto e Olinda, como monumentos da humani~ 
dade, pela UNESCO, e da restauração dO- MuseU 
Histórico Nacional do Rio de- Janeiro, inaugurado no 
dia 4 de abril passado, constando de uma nova Reserva 
Técnica, para armazenamento de acervos n'ão expostos, 
um Laboratório de Conservação e Restauração e um 
Centro de Informações Culturais, dotado de apareiQa
gem audiovisual, o qual tem um acervo considerado dos 
mais importantes das Américas. 

Aliás sobre este assunto já tive oportultidade de me 
pronunciar, no Senado, em discurso proferido em 25 de 
março de 1982. 

À época, o Ministro Rubem Ludwig, então Ministro 
da Educação e Cultura, tomou todas as providências 
necessárias no tocante à consolidação, da Fundação 
Nacional Pró-Memória, na qual se incorpora, ó Museu 
Histórico Nacional. 

Além do apoio técnico, adininistrativo e financeirO, o 
Minisüo RUbem Ludwig, prestigiou, com entusiasmo, a~ 
inicfátlvas da Secretaria da Cultura do MEC, à cuja 
frente então se encontrava o saudoso Professor Aloysio
Magalhães, 

Marcos Vinfdos V(laça~ contlnuou recebendo o 
mesmo patriótico .itpciío --dO -Ministro Rubem Ludwig, 
tendo com isso conseguido realizar inúmeras outras 
obras de vulto, tanto nessa metrópole, como e!Jl outras 
importantes cidades bráSifeiras. 

Bastaria mencionar, em Sergipe, as obras de rest~u~ 
ração da Praça São Francisco, do Museu Histórico de 
Sergipe e do Museu de Arte Sacra (São Cristóvão); da 
restauração do sobrado d~ "Balcão Corrido" - onde 
atualmente funciona o .. Centro de Restauração de Bens 
Culturais Móveis João José Rescala". 

No momento prosseguem os trabalhos de restauração 
da antiga Cadeíã PUblica - -futuro Centfo de Arte_ ~a-
Universidade Federal de Sergipe. -
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A execução dos mencionados programas, tornou-se 
possível em virtude da convergência de recursos financei
ros, têcnicos- e humanos da SEPLAN, do SPHAN e do 
GOverno do Estado, 

A este respeito, à semelhança do que tem acontecido 
no plano federal, em face do irrestrito apoio que a Secre
taria de Cultura do MEC tem recebido da Ministra 
Esther de Fígueíredo Ferraz, também o Governador 

-:JOão Alves Filho tem revelado sua sensibilidade e patrio
tisa:n'?_ ao proporcionar a indispensável contribuição do 
Go~eino do Estado, 

Ê de justiça acentuar a relevante colaboração da 
ENSETUR que, sob a eficiente direçã.o do jornalista 
MO:Zãrt -Santos igualmente colabora e apóia, na medida 
das suas possibilidades, a execução dos aludidos progra
mas de proteção e restauração do _património histórico
cultural de Sergipe. 

Ainda como decorrência da oportuna visita do Secre
tário Marcos Vinícios Vilaça, SãO CristóVão deverá 
obter uma das suas maiores e permanentes reivindi
cações - ou seja, a completa restauração da Igreja da 
Ordem Terceira do Carmo, magnífico templo do século 
XVIII. 

A propósito da recuperação e defesa do patrin1Õ~io 
histórico~Cultural de São Cfístó-vão proferi um discurso 
específico no dia 15 de maio de l ~80, quanto tive a 
oportunidade de enaltecer e chamar a atenção do Senado 
Federal para a excepcional categoria dos_ complexos 
trabalhos de restauração técnica e artística que vêm 
sendo levados a efeito pela Dr' Eliane Maria Silveira 
Fonseca Carvafho, renomada especialista de· prestígio 
cultural sem paralelo no âmbito _da sua especialização 
profissional. 

Através de uma solicitação ao Dr. Clóvis Scripllitt, do 
grupo Votorantin a Dr' Eliane Maria, Silveira Fonseca 
Carvalho obteve a doação de uma Casa junto ao Centro 
João José Rescola servindo a mesma para decorar tetos e 
retábulos, já tendo sido denominado a referida Casa 
"Atelier, Senador José Ermírio de Morais. 

O seu desempenho como restauradora representa, na 
verdade, uma contribuição decisiva ao êxito integral dos 
programas em andamento. 

Creio- serem justas e oportunaS estas breves conside
raçj3es sobre a notável atuação do Secretário de Cultura 
do MEC, Dr. Marcos Vinícios Vilaça, num dos segmen~ 
tos mais difíceis e importantes da açào educativa e cultu
ral da Administração Federal. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto) - Concedo a __ 
palavra ao nobre Senador. Gastão MUller. 

O SR. GASTÃO MÜLLER (PMDB- MT, Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. presidente, Srs. Senado
res: 

Recebi, Sr. Presidente, Srs. Senadores, uma mensagem 
subscrita pela nobre Vereadora Luiza Maria Ferrari 
Martins,Vice-Presidente da Câmara dos Srs. Vereadores 
de Mil-as.sol D'Oeste, em Mato Grosso. 

Nesse documento ela faz um apelo: que se termine 
com a figura das Prefeituras de Área de Segurança 
Nacional. Essa é a posição do PMDB e grande parte do 
próprio PbS e outros Partidos. A _Segurança Nacional é 
inereriie a própria -soberania nacional. Ela ê intríseca. 
Não precisa ser expressa, Sr. Presidente, Srs. Senadores. 
Cada brasileiro, deve- ser e o é um agente permanente da 
Segurança. Nacional. 
~a Su~emenda a EIT!enda do Presidente Figueiredo, o 

JifÇfJ58, apresenta um artigo que prevê, a extirpação dos 
chamados municípios da Ã(ea de Segurãnça e determina 
a eleição imediata dos seus Prefeitos e Vice-Prefeitos. 
Não sei, Sr. Presidente, Senhores Senadores, se o 
eminente relator Senador Aderbal Jurema, vai acolher a 
sugestão do PM OB. É _uma pena se não o fizer e vamos 
lutar no Plenário pela aprovação do artigo que prevê o 
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que deseja, isto é, acabar com essa figura esdrúxula de 
manter-se no Brasil, mais de cem Municfpios sob a inter
venção _federal permanent~mente. Não há nada que justi
fique essa víolên,cia, se não como vestígio da era ditato
ríal que se viveu até bem pouco tempo, 

Recordo~me, Sr. Presidente, Ses. Senadores, que 
quando foi criado o Município de Mirassol D'Oeste, 
sendo eu, Deputado Federal, protestei pela Tribuna da 
câmara dos Deputados, pelo absurdo de se criar um 
novo município, sob a égide da falta de autonomia, sob o 
guante da intervenção federal. 

Transcrevo, Sr. Presidente, Srs. Senadores, a Mensa
gem que me foi remetida pela nobre Vereadora: 

Os Vereadores dos municípios considerados de 
Ârea de-segufãnça Nacional, reunidos em Curitiba
PR. no Encontro Nacional de vereadores, após 
reuniões, se posicionaram a favor da seguinte tese: 
-Que os _Municípios considerados de Área de 
Segur~nça _ Nacional, obtenham a sua autonomia 
política, pois o povo tem o direito constitucional e 
democrático de escolher o seu Prefeito. 

Não entedemos em que o fato do Prefeito eleito 
pelo povo, possa ameaçar a Segurança e a Sobera~ 
nia Nacional. Soticitamos a inclusão na Carta de 
Curitiba, da nossa propositura, como bandeira a 
autonomia política dos Municípios considerados de 
Segurança Nacional. 

Para tanto, solicitamos o apoio de V. Ex~. como 
membro que fomos da Comissão que elaborou a 
presente tese, no sentido de, ao lado da União dos 
Vereadores do Brasil- UVB, possamos programar 
um Encontro Nacional em Brasília, dos Vereadores 
de Municípios considerados como Área de 
Segurança Nacional e somados os esforços de V. 
Ex• aos nossos, possamos fazer chegar nossas vozes 
às autoridades máximas da Nação, dada a grandeza 
do problema que aflige os Vereadores, pois os 
mesmos são vizinhos de seus eleitores, conhecem 
suas aspirações, vivem suas angústias e encaminham 
suas soluções. Falamos pelo povo e o povo fala mais 
alto, quando nos escolheram para representá-los 
nas êSferas Municipal, Estadual e Federal. 

Esperamos que se juntem a nós Vereadores, nesta 
grande marcha e que possamos adquirir a autono
mia política e escolhermos os nossos Prefeitos." 

Faço nosso o apelo da nobre Vereadora que expressa 
desejo de todos os Srs. Vereadores do Brasil, mas de 
forma especial àqueles atingidos pela violência de repre
sentarem municíj:iTOs, permanentemente, subordinados a 
intervenção, indevida, federal. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Carlos Chiarelli. 

O SR. CARLOS CHIARELLI (PDS - RS. Pronun
cia õ seguinte discuiso.) ___::Sr. Presidente, Srs. Senado
res: 

O Senado da República não pode fiCar indiferente ao 
gesto de firmeza do Ministro Mário Andreazza ao 
repudiar, com veemência, as notícias infundadas que 
drci.dam sobre a credibilidade das Cadernetas de 
Poupança. 

O seu incisivo pronunciamento constituiu um basta à 
ação de boteiros e prOvocadores que visam a colocar sob 
suspeiÇãO O vaiióSo instituto da sociedade - social e 
económico do povo braSileiro, que é a C.itderneta de 
Poupança. 

Não seria demasiado afim ar que pela sua importância, 
pelo que representam para a família brasileira, as Cader
netas de_ Poupança estão intimamente ligadas às 
condições de-- paz social a que todos almejamos. 
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A notória tradição das Cadernetas de Poupança fez 
com que se transformassem no instrumento da maior 
confiabilidade da sociedade brasileira, notadamente das 
populações de menor poder aquisitivo. 

Mês a mês, ano a ano, os pequenos investidores 
buscam as Cadernetas de Poupança, como fonte de um 
futuro melhor, pela confiança e pelas esperanças que 
também depOsitam, garantidas pelas seriedade alcança
da ao longo do tempo. 

Os trinta e oito milhões de poupadores respondem 
melhor pela confiança que acabo de registrar. 

Os trinta trilhões de depósitos, que garantem ao Siste
ma Brasileiro de Poupança e Empréstimo, o terceiro 
lugar na hierarquia mundial, jã possibilitaram o finan
ciamento de quase dois milhões de moradias, o que., na 
prática, significa cerca- de dez milhões de familia de 
brasileiros abrigados em seu próprio teto. 

Cumpre ademais mencionar que a- atitude, nesse 
particular, vigorosa e eficaz do Governo, através do 
Ministro do Interior, Mário Andreazza~ está fundamen
tada também na reconhecida valia desse investimento de 
captação popular. 

Assim como o Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço, as Cadernetas de Poupança constituem-se em 
patrimônio intocável de cada familia, que todos nós 
temos a responsabilidade solidária de preservar. 
Para confirmar esse entendimento do Governo e., como 
forma de desfazer boatos infundados e desmascarar 
provocadores, de todas as origens, vem o Ministro 
Mário Andreazza e, com a veemência que o caso requer, 
anunciar, não uma proposta verbal, mas a prática de um 
gesto concreto e eficaz, consubstanciado na isenção do 
Imposto de Renda, sobre as Cadernetas de Poupança, 
seja qual for o valor do depósito individual. 

Eis aí, portanto; -a resposta pronta e concreta do 
Governo aos rumores de que as Cadernetas de Poupança 
seriam c-ongeladas por algum tempo. 

Cumpre, aliás, ressaltar que não serão interesses 
pouco esclarecidos ou pouco clarós que farão alterar o 
rumo que o Governo Federal se traçou para garantir a 
solidez das cadernetas de poupança. 

Elas continuarão sendo o mais vigoroso mepanismo de 
sustentação do grande projeto habitacional do Pais; 
paralelamente à melhoria das condiçõeis de vida de 
milhões de brasileiros, os quaiS; mensalmente, veêm seus 
recursos a salvo da _inflação pela remuneração da 
correção monetária ejiuos Proporcionais pelo Sistema. 

Solidarizamo-ses, portanto, com o Ministro Mârio 
Andreazza, com o Banco Nacion_al da Habitação e com 
seu Sistema Firianceiro, na certeza de que o futuro 
haverá de desmentir, cabalmente, aqueles que buscam 
in'tratiqOiliZar ·a- faiililia brasileira. · 

Erã o que tinha a dizer, Sr. Presidente, (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Gabriel Herm~. -

O SR. GABRIEL HERMES (PDS-, PA. Pro.nuncia . 
o 'seguinte discurso.) Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

ComeniOrou-se a 5 de junho 61$1o o Dia Naçio.W do 
Melo Ambiente. A comemoração teve ênfase especial em 
nosso País, pois, entre os diferentes fatos e atos que ã 
marcaram esteve a solenidade de instalação do Conselho 
nacional do Meio Ambiente-CONAMA. 

Trata-se do órgão com "a função de ~sistif- ~ P~esi- -
dente da República na fonnulação de diretrizes_de Politi
ca Nacional do Meio Ambiente~'-.---:- cuja existência ~sta
va prevista na Lei nv 6.938, de 31 de agosto de 1981, (di
ploma que dispõe sobre a Política Nacional do Meio 
Ambiente) e que até agora não havia sido instalado. 

A essa instalação seguiu-se a ''Semana nacional do 
Meio Ambiente", com outros sucessivos eventos assina
ladores de uma tomada de posição de nosso Governo, 
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face à preservação das condições ambientais reinantes no 
País, ora ameaçadas pelas agressões a elas dirigidas com 
alarmante frcqílência - situação que ninguém ignora. 

Integram a CONAMA representantes de 13 minis
térios; de 8 governos de Estados; de 3 regiões geográficas 
(Norte, Nordeste e Centro-Oeste); de 3 confederações 
patronais (Comércio, Indústria e Agricultura) e das cor
respondentes confederações de empregados; e, ainda, re
presentantes da Associação de Engenharia Sanitária e 
Ambiental; da Fundação Brasileira para Conservação da 
Nitureza; da Associação de Defesa e Educação Ambien
tal do Paraná; e da Sociedade Brasileira de Direito do 
Meio Ambiente. A presidência do órgão foi então assu
mida pelo Ministro Mário Andreazza e a Secretaria Exe-
cutiva, pelo Sr. Paulo Nogueira Neto. O CON'AMA é, 
pelo que se evidencia na sua composição-, um órgão de 
que participam em parcelas iguais, representantes do 
GovernO Federal; dos Governos Estaduais; e de Entida
des Privadas. 

Desse amplo colegiado, faço parte, Sr. Presidente, 
como representante da Confederação Nacional da In
dústria, ao lado de seu Presidente, nosso ilustre Colega, 
Senador Albano Franco. Essa a razão pela qual estar ho
je, aqui, rememorando o acontecime_nto, que considero 
de extrema importância para nosso País e para todos os 
brasileiros. 

No discurso que então proferiu, disse o Ministro An
dreazza que a instalação do CONAMA constituía singu
lar oportunidade para que "reafirmemos os compromis
sos do Governo Federal na defesa da qualidade do am
biente como patrimônio comum do Povo brasileiro". 

O Ministro fez, prosseguindo, pormenorizada aborda
gem das diferentes providências tomadas em defesa do 
meio ambiente, durante o Governo do Presidente João 
Figueiredo, nos planos legislativo e administrativo. 

Entre as ações de caráter preventivo deflagradas, disse 
o Ministro Andreazza, "destaco a consolidação do Pro
grama de Estações Ecológicas, coin a_ implantação de 10 
delas e o início da instalação de mais 14, todas represen
tativaS dos variados- ecossistemas eXiStentes nõ País, em 
especial na Amazônia e no Centro-Oeste, bem como a 
criação de 5 áreas de Proteção Ambiental e de 4 Reservas 
Ecológias". 
~o combate à poluição da riqueza- foram ainda pa

lavras do Ministro -~'é preciso encontrar o caminho de 
equilíbrio entre o desenvolvimento e a proteção ambien
tal e, sem renunciar ao crescimento, necessârio à melho~ 
iia dos níveis- de renda da população, não impor sacrifi

_cios ao ambiente. Sacrificios que podem vir a compro
meter os objetivos de bem-estar coletivo buscados pelo 
desenvolvimento ou a inviabilizar, pela destruição de re
cursos naturais estratégicos - como é o caso da água-, 
o próprio crescimento futuro". 

No âmbito de competência do CONAMA estão entrç 
outras, compreendidas as seguintes atribuições: 

I - estabelecer, mediante proposta da SEMA, 
normas e critérios para o licenciamento de ativida
des efeti_va ou potencialmente poluidoras~ a ser con~ 
cedido pelos Estados e supervisionado pela SEMA; 

II- determinar, quando julgar necessário, a rea
lização de estudos das alterntivas e das possíveis 
conseqUências ambientais de projetas públicos ou 
privados, requisitando._ aos Órgãos Federais, Esta-

. _ duais e Municipais, bem como a entidades privadas, 
as informações indispensáveis ao exame da matéria; 

III - decidir, como última instância administra
tiva em grau de recurso, mediante depósito prévio 
sobre as multas e outras penalidades impostas pela 
SEMA; 

IV - homologar acordos visando à transfor
mação de penalidades pecuniárias na obrigação de 
executar medidas de interesse para a proteção am
biental (vetado); 
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V - determinar, mediante representação da SE
MA, a perda ou restrição de beneficias fiscais con
cedidos pelo Poder Público, em caráter geral ou 
condicional, e a perda ou suspensão de participitção 
em linhas de financiamento em estabelecimentos 
ofida.is de crêdito; 

VI - estabelecer privativamente normas e pa
drões nacionais de controle da poluição por vefculos 
automotores, aeronaves e embarcações, mediante 
audiência dos Ministérios competentes; 

VII - estabelecer normas, critérios e padrões re
lativos ao controle e à manutenção da qualidade do 
meio, com vistas ao uso racional dos recursos am
bientais, principalmente os- hídricos. 

A instalação do órgão a que me referi, Sr. Presidente, 
contribuiu para trazer ao âmbito da divulgação e do de
bate, inclusive nesta Casa, um tema da maior importân~ 
cia para o interesse da nacionalidade, qual seja o da pre
servação das condições ambientais necessârias ao bem
estar e á própria sobrevivência das populações que ocu
pam O túrítõi-ío naciOnal. 

Ao enfoque desse tema juntarei neste discurso, em se
qUência ao registro de instalação do CONAMA que aca
bo de fazer, algumas considerações que concorrerão, su
ponho, pelo menos para ampliar a convergência de 
atenções que o assunto, pela sua relevância, está a exigir 
de todos os brasileiros. 

ECOLOGIA, A INVENÇÃO DA PALAVRA 

A palavra ecologia foi criada em 1860- pelo biólogo 
alemão Ernst Baeckel. Foi composta pela justaposição 
de -duas pafa:Vrãs gregas: OIKOS (casa) e LOGOS (estu
do, conhecimento, ciência). A expressão referia-se ao co
nhecimento do ambiente natural e do que sua integrida
de representa para os seres vivos. Modernamente, os 
cientistas preferem definir a ecologia como a ciência que 
estuda os ecossistemas. 

A expressão ecossistema designa o conjunto formado 
pelos fatores inanimados - solo, água, atmosfera e os 
seres vivos que o habitam. 

Hã uma relação íntima entre esses componentes hete
rogéneos. As plantas produzem seus alimentos a partir 
da porção inanimada. do ecossistema. O corpo dos vege~ 
tais é foriliado a partir de molécolas de água, gás carbó
nico e sais minerais, reunidas pela luz solar, no processo 
chamado fotossíatese. Nesse processo é também produzi
do todo o oxigénio indispensável à sobrevivência de ho
mens e animais sobre a face da terra. 

Os animais não elaboram seu próprio alimento. São 
por isso consumidores do alimento vegetal, ou, quando· 
carnívoros, da matéria nuiritiva representada pela carne 
de outros animais. 

Cada espécie viva exerce um papel, sempre impo~tan
te, _no funcionanieiito do ecossi~tema de que faz parte. 
Suprimida, pela -ação violCntá e irresponsável do hcr 
m~m. ~tará deflagrada a mudança do ecossistema, pelo 
rompimentO do equilíbrio das compensações que manti
nha sua unidade e sua permanência. 

Os vegetaiS, por exemplo, que se reproduzem por meio 
de flores, p~~sam de alguma espécie de inseto para fa
~r a polinização. O desaparecimento desse inseto signi
ficará, necessariamente, a extinção da planta para cuja 
reprodução ele era o fator instrumenta) e, depois, a mor
te das aves que se alimentavam dessas plantas. Essas su
tilezas do reino natural foram por muitos séculos ignora
das pelo homem civilizado. Destaco- o homem civilizado, 
nesse caso, porque os chamados selvagens sempre tive
ram e demonstraram a sabedoria instintiva de usar, sem 
destruir, tudo aquilo que procede da Mãe Terra. 

O homem civilizado, ao contrário do selvagem, 
fil-mou-se na falsa presunção da fnexgotabUldade dos re
cursos naturais. A natureza teria e tem para ele uma sli-
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posta capacidade infmita de recompor-se. Mas, os fatos 
incumbiram-se de mostrar a falácia contida nessa idé:ia. 

Os maus resultados dessa posição assumida pelo oha~ 
mado uRei da Criação", ante este velho e çansado mun
do entregue a ·seu arbítrio, apareceram com grande lenti-· 
dão até a revolução industrial. Daí para cá, as necessida
des crescentes de matérias primas, para que não faltas
sem insumos às fábricas, e o progresso da tecnologia, gc

. raram duas conseqUências nocivas ao interesse biológi
co.-

A primeira delas foi a dilapidação acelerada de recur
sos naturais não-renováveis. A segunda, O inven}o de ar
tefatos mecânicos e ·a--descoberta de agentes qufmicos 
que ativaram ainda mais essa destruição sistemátíc~. 
apressando o possível desastre a que hoje está exposta a 
Humanidade. 

1:, nesse capítulo, Senhor Presidente, que se inserem o 
uso da moto-serra, dos desfolhantes e dos agrotóxicos. 
Quem o faz assim procede em busca de lucros imediatoª, 
que supõe mais fáceis de alcançar pelo emprego de tais 
meios - mas, destruindo a vida, comprometendo o 
equilíbrio ecológico âas regiões alvejadas, prejudicando 
Populações e agindo, finalmente, contra seu próprio in
teresse. -

Derrubando matas, ou envenenando terras e rios, o 
homem está reduzindo a quantidade de alimentos do 
ecossistema e a produção de oxigênio, dois fatores indis
pensáveis a ele próprio. 

Até certo ponto os ecossistemas promovem a auto de
puração, dissolvendo, pela ação de fungos e bactérias, os 
detritos neles inseridos pela insensatez humana. Aconte
ce, porém, que as populações estão hoje produzindo, em 
toda parte, quantitativos de resíduos que ultrapassam a 
referida capacidade auto depurativa. Há um volume 
crescente de matérias sintéticas· nesses i-e-srduoS: ante oS 
quais os ecossistemas estão indefesos. 

Casos de rápido ressecamento de árvores em toda a 
área circunvizinha atingida pela fumaça expelida por 
chaminês industriais são cOnstatadOS, com freqfiência, 
em áreas industriaís dos Estados Unidos. Nas zonas do 
território brasileiro onde existem usinas de açúcar são 
constantes os acidentes ecológicos motivados pelo lança
mento do vinhote ao natural nos cursos d'água. Trans
tornos do mesmo tipo, causados por imprevidência de 
indústrias de celulose e petroquímica, têm sido registra
dos também por diversas vezes em nosso país. E que seja 
aqui lembrado igualmente o que acon~eu no Sudeste 
Asiático, onde por haver sido aspergido o agente laranja, 
na guerra aJi travada há algum tempo, exuberantes co
berturas florestais desapareceram, ao que parece:, para 
sempre. 

PRIORIDADE ESQUECIDA 

Representante, nesta Casa, do Pará, um dos Estados 
da Federação de maior áre territorial, área que exibe 
como sêlo de sua identidade geográfica a circunstância 
de integrar a Amazônia - tenho razões pr6pri3s, além 
daquelas comuns aos demais brasileiros, para sentir-me 
preocupado e até alarmado com tudo aquilo que compõe 
a problemática de defesa do meio ambiente. Do assunto 
já me ocupei largamente neste Plenário, a 13 de junho de 
83, e a ele volto hoje. 

É uma questão de que muito se fala, universalmente, 
nos últimos anos, mas que, no meu entender, ainda não 
foi colocada, pelo menos no Brasil, no plano prioritário 
em que devem ser formuladas as políticas que dizem res
peito à continuidade da presença humana sobre a face da 
terra, fontes das normas que inspiram e disciplinam a 
ação prática dos governos no rumo previsto de sua con
secução. 

Falo em termos genéricos, transnacionais, Senhor Pre
sidente, porque o problema, embora de âmbito nacional 
nas suas manifestações materiaiS - envolve o interesse 
de toda a Humanidade e, como tal, enquadra·se na cate-
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geria de um assunto que diz respeito à defesa dos chama
dos direitos hunumos. 

Ao Brasil, a· problema interessa fundamentalmente, 
. por motivos ligados a suas próprias características. Por
que é um País de extenso território; de grandes reservas 
hídricas e florestais; de população em crescimento acele-
rado, mal distribuída no espaço nacional; e, finalmente, 
por ser um País que está em processo acelerado_de tran
sição entre a fase rural e agrária de um onte ainda próxi
mo - para uma situação trepidante de urbanização, de 
industrialização e de comunicação de massa, neste hoje 
ainda não bem avaliado, no qual estamos nós. 

MUNDO AMAZÓNICO 

Dentro do Brasil nós, os amazônidas, como disse, te
mos razões especíalfssimas, que chamarei coloquialmen
te de domésticas, face à avaliação do problema e ao que 
se está fazendo, ou ao que se deverá fazer, para progra
mar e encadear sua solução no território pátrio. 

Mais do que uma imensa floresta, ou uma região que 
abarca 429 do território nacional - a Amazônia é um 
mundo. 

Um mundo, no sentido e no limite em que a palavra 
cabe ser aplicada ao caprichoso e quase infinito mosaico 
de terra e água; de ilhas e igarapês; de pequenas manchas 
de povoamento, separadas entre si, por enormes vazios 
demográficos. Terras, sem tripUlação humana, com ca
racterísticas "de flora e fauna que excedem, na singulari
dade e na expressão quantitativa que ostentam a tudo o 
mais, já descoberto e explorado sobre a face da terra. 

Além do rio-eJXO {uso, aqui, palavras de Artur Cezar 
Ferreira Reis, no seu livro "A Amazônia e a Cobiça ln-
terflãCiónal - a bacia am~ónica ê cons_titufda poi-ffiais. 
de dezoito rios volumosos, afluentes e cerca de uma cen
tena de cursos novares, todos por sua vez, enriquecidos 
por outras dezenas de afluentes e subafluentes, de maior 
ou menor extensão. 

A descrição assi!ll prossegue: 

Hlagos, como o de Vila França, no Baixo-
- .Amazonas, ou o de Acar:i, no Marajó, aquele com 2 

milhas de largura e 40 de comprimento e este com 2 
milhas de largura e 60 de comprimento, constituem 
outros elementos típicos da bacia, como os paranás, 
os furos, os igarapés de pequeno porte, mas que são 
contribuições a definir a singularidade e o exotismo 
da região". 

Esse.jnComensurável painel de cursos d'água, de es
paÇos e de virgens florestas, Sr. Presidente, permaneceu 
por muito tempo, após o domínio nominal sobre ele 
exercido pelo colonizador, indecifrado e quase intocado 
pelo homem. 

O homem, no caso, ficou por assim dizer, assombrado 
e paralisado pelo tamanho cósmico do cenário e sua em
presa- ~Olonjzadora, ali, foi e ainda é precária, descontí
nua e insignificativa, como ação Criadora de civilizaÇão. 
A natureza sempre venceu e acabou por apagar o vestí
gio do que fazem seus presunçosos desafiadores - o que 
levou, por exemplo, Euclides da Cunha a dizer que a 
Amazônia era o último capítulo do Gênesis ... 

Duas foram, por muito tempo, as atitudes mais co
muns assumidas por brasileiros e estrangeiros, face à di
nâmica e à majestade do espetáculo oferecido pelo Rio
Mar. Ou foram atitudes marcadas de ufanismo, de ingé
nuo deslumbramento - ou foram posições condiciona
doras de um simples interesse literáriojcientífico, secto
rial, bloqueador de uma compreensão global da verdade 
do .grande Vale e do que fazer com ele para o bem da es
pécie humana. 

Opinião repetida com alguma freqfiência, em círculos 
científicos internacionais, preconiza uma Amazônia que 
permaneça lntocada pelos países que exercem soberania 
sobre diferentes segmentos de seu território. 
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As justificativas para isso variam de acordo com as ca
racterísticas de tempo e de lugar das fontes que as emi
tem- e tanto valem pelo que exprimem, quanto pelo que 
escondem. 

O que se repete com freqUência maior é que a Amazô
nia, com o seu vasto e compacto acervo vegetal, faz o pa
pel de palmio do mundo. Seu equipamento verde é que 
ainda estaria mantendo no globo terrestre as indispensá
veis condições de oxigenação do ar atmosférico, de que 
carece a humanidade para ir sobrevivendo ... 
~ uma afirmação parcialmente válida. mas.capciosa 

no que diz respeito aos reais objetivos em que estão inte
ressados os que a encampam (governps, organismos in
ternacionais,, corporações econômicas ou simples pes
soas fis_icils). 

Capciosa, Sr. Presidente, porque ela promana de fon
tes que são, cfireta ou indiretamente, associadas aos nú
cleos de poder que, há poucos decênios, não demonstra
ram os mesmos escrúpulos, quando erradicaram enor
mes extensões de florestas africanas e asiáticas. na ação 
predatória típica exercida pelos campeões do imperialis
mo que, a partir do Século XVII, decidiu colonizar e clvl~ 
lizar terras, fora da Europa ... 

Ou que, em passado menos remoto, lembrarei ainda, 
usaram a bomba atômica em operação bélica contra po
pulações civis e pulverizaram com gazes letais milhões de 
árvores e de seres humanos, no longíquo Sudeste Asiáti
co. 

O que parece haver, atrâs desse altruísmo relativo à 
Amazônia, a que- me referi, ê a idéia de que a região
exuberante e ostensiva reserva de espaço geogrâfico e de 
riquezas vegetais e minerais - será, um dia, a área natu
ral e única de apoio a que terão de recorrer, sem interme
diáríos, ante a escassês crescente de matérias-primas e 
aumento da população mundial, os países desenvolvidos 
do Hemisfério Norte e as grandes corporações econômi· 
cas multinacionais, antes autónomas e insaciáveis nestes 
tempos novos que despontam e que assustam. Para os 
que assini pensam e esperam, a exploração da Amazônia 
não deve ser antecipada. 

Muitos se lembrarão, ain~a. da sugestão formulada 
oficialmente por um chefe de governo europeu, depois 
da 2• Guerra, de que as massas populacionais deslocadas 
que então constituíam dificuldades séria para a reorgani
zação económica da sodedade européia, fossem instala
das -por decisão do colegiado internacional de gover
nos que então debatia a reordenação política e econômi
ca do Ocidente --no amplo e vazio território da Amazô
nia ... A sugestão morreu como projeto, é verdade, mas 
permanece viva como ameaça potencial a uma região 
que está sob o domínio politico do Brasil e de outros pai
ses que ainda não se deram conta, como os fatos nos 
mostram, do exalo desafio que a região representa para 
eles, no tempo histórico cada vez mais curto de que dis· 
põem para enfrentá-lo. 

Admitem os donos do mundo que os países que domi
nam politicameflte Q território da Amazônia não têm as 
indispensáveis possibilidades técnicas, econômicas e mi
litares para empreenderem uma ocupação racional per
manente do grande vale. Isso não ê dito, em carâter ofi
ciai. mas, é pensado e insinuado com freqUência. 

No que se refere ao Brasil, reconheçamos, a acusação 
é válida, aié certo ponto. Os resultados da ação adminis
trativa dõs- Governos Federal e Estaduais, exercida na 
Amazônia, desde o princípio da República, não foram 
brilh~ntes até o presente. Mais fracassos podem ser assi
nalados, do que efêmeras vitórias, registre-se. E nesta 
observação não vai nenhuma crítica a governantes pa
raenses, amazonen.ses ou acreanos de qualquer época, 
mais vítimas do que autores dos grandes equívocos con
ceituais que sempre interferiram negativamente ria ação 
humana ali exercida. 

A última das derrotas que nós, colonizadores, sofre
mos na Amazônia, foi assinalada pela arrogante tentati
va de vencer a selva com uma grande estrada transversal 
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-e ela lâ está, como túmulo silencioso dos milhões dis· 
pendidos e já de novo reocupada, em m~itos pontos, 
pela floresta, dominadora e indiferente, que se supôs ter 
sido removida para sempre do caminho escolhido, para 
que os .caminhões varassem os rios. 

Não apenas o Poder Público- brasileiro fatura fracas
sos na Amazônia. Também a iniciativa privada america
na, que se autoconsidera invencível, perdeu a luta que 
travou com a selva, na década de 20, no oneroso e frus
trado Projeto da chamada Fordlândia 

Não me anima o propóSito -de fazer críticas, Senhor 
Presidente. Aludo a fatos, pois, de fatos, unicamente, é 
constituída a experiêncici -que pode servir às nações em 
sua marcha para o futuro. r! difícil vencer a floresta, na 
sua densidade e na sua agressividade - eis a lição, im
portante entre todas, _que já poderíamos ter assimilado. 

CIRANDA DAS UTOPIAS 

Agressões políticas e projetas econômicõs--ã parte, 
sempre foi manifeSfado com' intensidade e assiduidade o 
interesse de cientistas e de viajantes estrai'lgeifOSpetã 
Amazônia. Inúmeras têm sido as expedições que, ao lon
go do tempo, incursionaram- riOs rios e flor~stas da "re
gião, para conh'ecer o que escondem. 

Outros episódios assinalaram também esse interesse. 
Um deles foi a tentativa de criação do chamado Instituto 
da Hilêa e a Amazónica. A idéia nasceu no âmbito da 
UNESCO, numa Conferênçia que teve lugar no México, 
em 1947. Seguiu-se uma Reunião em lquitos, Peru, para 
a elaboração do convênio internaciorial que daria vida e 
forma ao InStituto. A convenção daí resultante depende
ria da homologação dos governos dos pafses da área. 
Mas, detalhes redacionais desse texto indispuzeram com 
ele a imprensa e a opinião pública brasileira- e a hiicia
tiva foi sepultada--no BraSil. 

Tiveram participação ativa nessa derrubada, em nosso 
País o então Deputado Artur Bernardes, que assumiu 
atitude combativa contra o projeto; a Comissão de Segu
rança Nacional da Câmara que se pronunciou contra ele 
e, ainda, a posição de reserva, face à idéia, ·assumida pelo 
Estado Maior do Exército (naquele t'empo não existia o 
EMFA). 

Nos últimos anos, o interesse ostensivo pela Amazô
nia diminuiu em parte, pois, o progressO tecnológico 
abriria a época das naves espaciais e dos satélites e o que 
imaginávamos construir segredos de valor econômico e 
militar relativos à hidrografia e à geologia da região 
amazônica -passou ao domínio geral, acessível, agora, 
a qualquer interessado, nos centros universitários e ·noS 
bancos de dados dos estabelecimentos rriilitares das 
grandes potências. 

Não obstante, as expedições cientificas, viã sUperfície, 
não deixaram de vir, como esta recente do oceanógrafo 
francês Jacques-Cousteau, que durante 18 meses percor
reu a região, usando equipamentos altamente sofistica
dos, numa longa viagem de estudos que teve por ponto 
de partida- anote-se o detalhe- os Estados Unidos da 
América. 

Sr. Presidente! Não sou hostil à Ciência e aos cientis
tas e as pesquisas que, em nome da primeira, as segundas 
vêm fazer na Amazônia. Xenofobia não mais deve existir 
neste mundo de nosso tempo. O problema, se problema 
existe, não é impedir ou atribuir propósitos malévolos ao 
trabalho desses estudiosos, mas, a conveniência de assu
mirmos a pole pooltion que nos cabe nessa corrida. Oco
mando de uma ampla operação de reconhecimento das 
peculiaridades naturais da Região Amazónica, que sir
vam 1de base a diretrizes gerais, ainda não ftxadas -
como os fatos mostram -para a ocupação racional da 
área, com vistas ao bem do Brasil e da Humanidade. 

AGRESSÕES AO MEIO AMBIENTE 
NO PLANETA EM CRISE 

Penitencio-me, Senhor Presidente, se me detive até 
agora apenas no enfoque do óbvio. Na repetição deluga-
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res comuns que, todavia, permanecem válidos em tudo 
quanto exprimem e sugerem. 

Procuro seguir caminho didático- nesta explanação -
para chegar, sem saltos, ao tema que me preocupa. 
Refiro~me à proteção necessária ao meio ãmbiente -
brutalmente agredido na Amazônia e em outras partes 
do Brasil, nos últimos meses, como a imprensa nos tem 
informado- assunto para o qual precisamos, o Executi
vo e o Congresso preciSam ...:.... voltar com urgência suas 
atenções. 

A proteção ao meio ambiente reveste-se em nossos 
dias, de um sentido de urgência, pelas circunstâncias 
conjunturais que prevalecem no mundo que habitamos, 
diversas e mais graves do que as que existiram em qUal-
quer outro tempo. · 

A população mundial teve um processo_de expansão 
extremamente lento, desde os primeiros registras da his
tória escrita até, praticamente, fins do século XVIII. 
Houve, durante esse longo período, mecanismos natu
rais de limitação populacional. A produção de alimentos 
era escassa e irregular, e baixo o poder de consumo dos 
grupos humanos não situados nas camadas nobres da 
população. Assim, por muitos séculos, a fome e o frio 
eliminaram os menos aptos: os velhos, as crianças e os 
deficientes físicos. 

Também a insegurança permanente que reinava entre 
as nã.ções e dentro de seus próprios limites alimentava 
atritos militares - dos confrontos pessoais à guerrilha e 
à guerra propriamente dita - que matavam percentuais 
expressivos da população, participante direta ou indireta 
desses episódios. 

O último fato r dessa contenção demográfica natural a 
quf: me refiro foi representado petas doenças, pelas pes
tes, diiirriãdoras então invencíveis de populações intei
ras, numa fase pré-científica da arte médica, -quando 
"micióbios", "bactérias", "vacinas" e •iação sanitária" 
eram expressões e realidades desconhecidas. 

GRANDES MUDANÇAS 
NO PAINEL DA HISTÓRIA 

Tudo mudou. A grande mudança começou no século 
XVI, a partir da expansão marítima e dos descobrimen
tos, mas, acelerou-se mais quando eclodiu a revolução 
industrial, dos séculos XVIII e XIX e teve início a cons
trução da chamada economia capitalista. 

o desenvolvimento iridustríal gerou oferta maciça de 
bens de consumo e de alimentos e assegurou milhares de 
empregos (ainda que em condições desumanas de ho
rário e salário). Houve, com isso, estímulo à concen
tração das populações nos centro"s urbanos, fugindo à 
anterior dispersão rural. 

Subiram os padrões de segurança e de alimentação no 
âmbito_ das velhas sociedades. Progrediram a medicina 
preventiva, a engenharia sanitária e u-m ramO novO do 
Diieito, voltado para a definiçãO: e para a garantia de 
condições de trabalho para homens, mulheres e crianças, 
compatíveis com a natureza e dignidade da-espécie hu
mana. Esse conjunto de fatores alterou o quadro de imo
bilismo demográfico que havia perdurado por muitos sé
culos. 

Não vou recapitular números que falam dessa expan
são .. Todos os conhecem. Consideremos, todavia, um 
fato capital nessa expansão: o_ de que o formigueiro hu
mano, hoje pousado sobre a superfície da terra, já sUpe
rou os 4 bilhões de componentes. 

A China já faturou .s:eu bilionésimo ]labitante. A lndia 
caminha para isso. A União S_o_viéticil e os Estados Uni
dos estão a meio caminho dos 500 milhões. E aí está o 
Brasil, pouco abaixo da Indonésia, com os seus 125 mi
lhões_ de habitantes~ _ 

Sr. Presidente. Alinho fatos e considerações dentro de 
um raciocínio que me tracei para chegar ao enfoque do 
assunto principal deste discurso. 
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As d~a-~ guerras mundiais deste século desorganiza
ram os estatutos políticos e económicos que, de algum 
modo, tinham assegurado o equilíbrio do mundo entre o 
fim da guerra de 70 e o atentado de Sara vejo, em 1914. 

Os efeitos da Segunda Guerra foram extensos e mar
cantes na fisionomia su-cial, económica e política do Pla
neta. Imensos contingentes populacionais deslocados. O 
espectro da fome, do desemprego e do medo, em muitos 
lugares. E acrescente-se que o desenvolvimento rápido 
d~s meios de comunicação e de destruição, nos anos sub
seqüentes, fez com que viesse a envolver as multidões em 
todos os lugares, um clima de paixões políticas intensas, 
gerador de radicalismos e de terrorismos espantosos. 

Consideremos, ainda, o grande número de nações que 
alcançaram a independência política, nos últimos anos, 
na África, nã Ásia e em territórios insulares de todos os 
oceanos -e ficaremos Sabendo que o "agregado"inter
nacional de Governos e Estados passou a contar com 
muítos parceiros novos -vários deles notoriamente des
preparado·s-para a vivência do novo papel que insistiram 
em assumir. 

PARADOXOS E CONTRAD!ÇOES 
NO CAMINHO DOS HOMENS 

Configurou-se unia Situação complexa e tensa, no ecú
meno. Uma situação de característica e gravidade jamais 
conhecida, anteriormente, na já longa trajetória humana 
sobre a face da terra. 

Há espaço, matérias-primas e força de trabalho para 
que todos os contingentes humanos que ocupam a su
perfície t.errestre p removam a criação da riqueza nos res
pectivos territórios - mas, faltam capital, tecnologia e, 
em alguns casos, atê liberdade, para que a maioria possa 
fazê-lo dentro de cada país. 

Prevalece um iníquo sistema econômico em que ·a Pãr
te pobre da humanidade, para sobreviver, bate à porta 
dos Bancos e Governos da parte rica e contrai emprésti
mos a juros altos. Juros que, partindo do patamar já ele
vado da prime rate ou da Libor 2 (na casa dos 12%) -
são reforçados, depois, pela cobrança de outra taxa, de
nominada .. SWEETNER" (de 5 a 8%), palavra que em 
português corresponde literalmente a adoçante ... 

Quando os devedores imaginam que poderão amorti
zar os compromissos com a receita das exportações- os 
mecanismos ínvisíveís do b~queirismo internacional 
são acionados e o aviltamento do preço dos produtos 
primários que compõem a pauta das comoditles inviabili
za os apressados sonhos nacionais de uma libertação 
imediata. O que pa~ece.interessar, de fato, aos credo~, 
é a manutanção indefinida dessa estranha ordem econó
mica vigente, em que muitos trabalham - e morrem 
cedo - para que alguns poucos países faturem utn alto 
PIB e seus cidadãos tenham promissora expectativa de 
vida. 

Esúi;~r. -Pre_sidente, é a dramática realidade com que 
se defronta o Terceiro Mundo. Não tenhamos medo da 
expressão Terceiro Mundo, muito mais precisa e, por isso 
mesiii.o, mais honesta, de que "países em desenvolvimen
to" composta nos bastidores da ONU, veículo de um 
conceito maroto, raramente confirmado pelos fatos. 

Nesse Terceiro Mundo está inserido o Brasil, não obs
tante já fabricãrmos computadores, faturarmos lucros 
c-om a exportação de aviões e annameritos·e; até nos dar
mos ao requinte metropolitano de conceder eventuais 
empréstimos e financiamentos aos nossos vizinhos deste 
chamado Cone Sul. 

A identificação do Brasil com o Terceiro Mundo está 
presente~ no meu entender, inclusive nessa dívida de 100 
bilhões de dólares, de que não nos livraremos nunca, a 
prevalecerem as atuais regras do jogo no mercado finan
ceiro .internacional. Está presente, também, na desigual 
ocupação demográfica e econômica do território pátrio? 
com _á_reas onde são encontrados, respectivamente, as 
menores e as maiores taxas registradas no mundo, da 
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presença humana por quilômetro quadrado, nos terri
tórios habitáveis. 

Finalmente, existe uma imagem viva do Ter~Iro Mun
do, dentro do Brasil, nesse vulcânico bolsão de pobreza 
que continua crescendo no Nordeste, sem que possamos 
paralisar o processo cancerígeno do entumescimento so
cial anômalo. E ainda na forma, pela qual procedemos, 
até agora, da exploração predatória do fabuloso patri
mônio vegetal que antes possuíamos, na parte centro
meridíonal do País onde se desenrolaram os principais 
capítUlos de sua colonização. _ 

Conro procederam povos da Âsia e da África em ou
tros tempos, criamos, pela irracionalidade de nossos mê
todos usuais de exploração da terra, aquelas mesmas 
précondições das quais nasceram os desertos naqueles 
continentes; esses métodos poderão gerar aqui, portanto, 
idênticos resultados. Áreas do Nordeste,_ do Cerrado mi
neiro e até algumas do Sul do País poderão virar deser
tos, literalmente, em poucos anos - se nada fizermos 
para evitar o desastre. 

DESENCONTRO ENTRE O HÔME-M 
E OS~ MEIOS DE~SõgRÉYIVENCIA 

Sr. Presidente. Em 1900, quatroCentos anos depois do 
descobrimento, o Brasil tinha 17 milhões de habitantes. 
Meio século depois, esse número chegava a 52 milhões e, 
há algum tempo, já ultrapassamos a marca dos 100 mi
lhões. Para o ano 2.000, prevê-se uma tripulação huma
na para o nosso País que atingirá a 220 milhões de com
ponentes. dentro de uma população mundial que anda
rá, então, na casa assustadora dos 613 bilhões de -~~~-i-__ 
tantes ... 

AssistimOs- em sHêncio -- senl-meio e sem atas para 
deter o processo- ao-crescimento" desordenado de nos
sos centros urbanos. Já temos, pelo menos, dez cidades 
que atingiram ou ultrapassaram o milhão de habitantes. 
A Grande São Paulo, hoje com uma população que anda 
pelos dez milhões de habitantes, poderá vir a ser, manti
das as atuais taxas de crescimento, o maior aglomerado 
urbano do mundo, nos anos subseqifentes à já próxima 
virada do milénio. 

Estã portanto configurado um problema, Senhor Pre
sidente, que tanto é mundial na sua extensão maior, 
como é nacional na sua manifestação restrita ao períme
tro geográfico de cada país, problema que se traduz, em 
relação a períodos anteriores da história - na presença 
de uma massa humana consideravelmente maior do que 
a que existiu em outra qualquer época, em inquietante si
multaneidade com uma redução física dos recursos e do 
espaço disponível- para o atendimento à óbvia necessi~ 
dade da sobrevivência de todos os componentes desse 
formigueiro. 

Até as décadas de 20 Ou- 30, países com éXCi!SSCide ter_
ritóriO e população exígua, coin-o era o caso do Brasil e 
de vários outroS, Coexístiaiii- Com os deinais, sein o riscO 
de receberem ameaças de pressões que comprometessem 
sua independência e sua continuidade. 

HojC, a realidade ê outra. Não mais existe para os Go
vernos de tais países a alternativa cômoda da imobilida
de ou da espera. A História lhes-Cstá dando agora um ul
timatum e, ou eles obedecem ao imperativo da ação ou 
sucumbirão, ante os novoS filtores que modelarão a_ima
gern política e económica do mundo nos próximos imos. 

IDENTIFICAR INTERESSES 
E VIABILIZAR SOLUÇÕES 

Para os brasileiros ê importante meditar sobre isso. 
Temos espaços geográficos ainda ricos, precariamente 
ocupados. E é preciso que a ocupação homogénea do 
território nacional seja por nós- ativada, sob planos de 
ação elaborados e dinamízados a partir dos núcleos in
ternos de decisão política. Não penso, assim falando, em 

• soluções tecnoCráticas "stricto senso", mas em soluções 
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em que o ~specto político se sobreponha ao técnico. Em 
soluções de que a classe política e o Poder Legislativo 
participem. 

Até a construção de Brasília, a parte do território bra
sileiro com ilguma expressão demográfica e, de _algum 
modo, politizada, reduzia-se a uma faixa litorâilea, de 
largura v~:riáye! estendida de Norte a Sul. 

Inaugurou-se, então, um tempo novo em nossa his
tória, algo assim como se o Pais tivesse sido redescoberta 
na sua verdade geográfica, no seu atraso social e nos seus 

- impasses económicos. A situação nacional, nas suas dife
rentes faces, passou a ser vista, pelos que tinham e têm a 
responsabilidade das decisões, sob a ótica de Um realis
mo a que não eram afeitos os administradores da face 
histórica anterior. Aqui mesmo, no Congresso, os deba
tes sobre a problemática nacional não mais foram tolhi
dos pelas limitações inibidoras do regionalismo -
deslocando-se para um nível mais alto de objetividade e 
de atenção ao interesse público. 

Como ação g-overnamental para promover o desenvol
vimento de nossas regiões interioranas, só havia antes a 
política, já antiga, dos territórios federais. Mas, a nova 
Capital, deslocando para o centro geográfico do País o 
conjunto de órgãos federais responsáveis pela tomada de 
decisões politicas e administrativas, deu sentido novo ao 
comportamento da União face aos problemas de cada 
região do País, e a recíproca, também, ocorreu: mudou a 
atitude tradicionalmente apática das populações sertane
jas face a-º _Governo Central. 

Muita coisa mudou no Brasil, nos últimos tempos. Sr. 
Presidente, sob a influência da constelação de fatos a que 
me estou referindo. 

De súbito, nos demos conta de que acabaram os es
paços disponíveis que, antes, possibilitavam a migração 
rumo ao horizonte, sempre mais longínqUo, das culturas 
e dos rebanhos_. E a abertura de novas frentes de traba
lho só está agora ocorrendo em distantes áreas do Pla
nalto Central, da faixa de fronteiras do Oeste e da Ama
zônia. 

CICLO HISTÓRICO QUE SE}'ECHA 

AssiStimos, pois, Sr. Presidente, ao fechamento de um 
grande ciclo histórico de ocupação de nosso território. 
Estamos chegando aos últimos e paços que ainda podem 
ser aproveitados, defrontando, em alguns deles', com a 
presença nem sempre passiva das populações indlgenas 
autóctones, neles fixadas desde tempos imemoriais. 

Tudo isso tem um sentido histórico de alta signifi
cação, mas, é também importante, no Plano imediato 
dos fatos, em termos económicos e políticos. 

Como estamos começando a gastar as nossas últimas 
reservas de riquezas naturais, configura-se como questão 
prioritária Para o interesse nacional, a pronta definição e 
implementação de uma política de preservação do meio 
atriblente, para que não aconteça com as regiões do País 
que ainda nos restam a explorar o que já ocorreu com as 
Já ocupadas. 

Vejo dois rumos principais para essa política. Um de-
1es:-ielacionado com a preservação das condições propi
cias à vida humana, nas áreas urbanas e rurais, da parce
la do território nacional já de há muito ocupada. Nessas 
áreas perduram ameaças às populações, para a anulação 
dos quais pouco ou nada se fez, até agora: oleodutos que 
.se rompem, lndústrias que lançam resíduos no mar, nos 
rios e no ar atmosférico --e agro tóxicos que são indis
criminadamente usados nas culturas horto-grangeiras e 
no tratamento das árvores frutíferas. 

Os.efeitos dessas práticas evidenciam-se, algumas ve
zes, em cas-os constatados de doença e de_ morte, ou de 
crianças que nascem defeituosas (como aconteceu na 
área paulista de_ Cubatão e no Oeste paranaense)- mas, 
na maioria dos casos permanecem ocultas, minando si
lenciosamente os organismos afetados e abreviando, sem 
sintomas externos, a vida das vítimas. 
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O Dutro objetivo exigido para a Política Nacional do 
Meio Ambiente, ê o que diria respeito ao conjunto de 
cautelas, de critérios, de esclarecimentos, de medidas re
pressivas e de providências práticas que precisa aparecer, 
com urgência, na ação da Agência Governamental in
cumbida dessa política, nas poucas regiões brasileiras 
ainda não desfiguradas pela erosão humana, como, por 
exemplo, o Pantanal Matogrossense e a Amazônia. 

A construção de estradas transnacíonais, como a 
Brasí1iª-Belém e a Cuiabâ-Porto Velho, criou novo 
sentido de expansão colonizadora dentro do País. Pela 
primeira vez em nossa história, migrantes patrícios estão 
sendo deslocados em massa para a Amazônia, pelas vias 
terrestres interioranas. 

Grandes empresas industriais do Sul, outrossim, estão 
empenhadas na instalação de estabelecimentos agrícolas 
e pecuários na Amazónia, ocupando, cada um deles, 
vastíssima base territorial, com vistas a aproveitar os in
centivos previstos na legislação do imposto de renda. 

As notícias intermitentes que nos chegam desse 
avanço em processamento, rumo à calha do Rio Mar, 
são incompletas e nem sempre tranqUilizadoras. Falam 
em derrubadas levadas a termo com a aplicação dos mes
mos métodos que transformaram em campos vazios as 
antigas florestas do Centro-Sul. A madeira de lei é ex
traída e exportada sem beneficiamento, quase sempre, e 
por isso mesmo deixando de gerar empregos para a po
pulação locai. O que se procura numa segunda etapa, 
com o sacrificfó sumário da floresta, é a formação de 
pastagens para a constituição e sustentação de rebanhos, 
empresa que exíge pequeno investimento inicial, modes
to capital de giro, mão-de-obra reduzida e de baixo custo 
-e abre ao empreender, não obstante, a perspectiva de 
lucro fácil, rápido e altamente remunerador. 

O risco identificável nessa prática é a eliminação da 
camada de humus que serve de sustentação à floresta e 
de anteparo à ação erosiva das ãguas e dos ventos. Re~ 
movida a dita camada, de escassa espessura, o que emer
ge à luz do sol é um solo arenoso e estéril, como tem sido 
constatado. 

AGENTE LARANJA EM AÇÃO 

A ClPíniRo piíblica braSileira foi traumatizada há pou
cos meses atrás, pelo que ocorreu na região de Tailândia 
no Pará: o emprego ali de um perigoso tóxico- o TO R
DON 155 BR -chamada na linguagem popular de "a
gente laranja~·. Na faixa de 200 quilómetros pela qual 
passa uma linha de transmissão de energia elétrica as ár
vores ficaram desfolhadas, a vegetação rasteira pereceu, 
a fauna foi extirita e os seres humanos, ãs centenas, sofre
ram conseqüências que oscilaram entre graves lesões or
gânicas e a própria mõrte. 

Sr. Presidente. Esse é um fato isolado de agressão eco
lógica brutal, praticada dentro da Amazónia, mas, have
ria outros a citar, perpetrados em outros pontos do terri
tório pátrio. 

A defesa ecológica, Sr. Presidente, não deve constituir 
pretexto ou justificativa para que não se promova o pro
gresso, o desenvolvimento, o aproveitamento das flores
tas, dos vales e dos rios. A natureza deve servir ao ho
mem, mas este tem o dever de preservá-la, no seu próprio 
interesse .. 

A Amazônia é um tesouro de que nós brasileiros preci
samos tomar posse efetiva e tirar, para os objetivos da 
nacionaUdade, os proveitos possíveis_. A singularidade da 
região reside_na sua extraOrdinária amplitude; na escassa 
densidade demográfica que apresenta; na facilidade de 
intercomunicação através da rede hidrográfica ali exis
tente; na abundância de recursos exploráveis, vegetais, 
animais e minerais com que conta; no potencial turístico 
e, ainda, na sua proximidade relativa, frente à parte não
amazônica do território brasileiro e às regiões densamen
te povoadas do Car:ibe e dos Estados Unidos . 
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Há, pois, neste País, uma enorme área ainda, pratica
mente, sem tripulação humana e com um incalculâvei 
potencial de produção não aproveitado e, vizinhos a ela, 
amplos mercados de consumo para o que ela venha a 
produzir. 

Todavia, a conveniênCia, e o dever que temos de acio
nar, em beneficio do Brasil e da Humanidade, o gigan
tesco acervo de riquezas e belezas de que falo) precisa ser 
conduzida pelos caminhos firmes da racionalidade, no 
que toca ao modo e ao ritmo da exploração que se faz 
necessária. t preciso, enfim, que essa exploração não in
terfira e não destrua ali, o equilíbrio da existência, sob 
pena das conseqüências adversas que sobrevirão disso 
para a própria região, para o Brasil e para todo o glob~ 
terrestre. 

Regiões do mundo outrora férteis e cobertas de vege~ 
tação viraram desertos, como algumas áreas conhecidas 
do Norte da África, do Oriente Próximo e até do Oeste 
Americano. O deserto de Saara, como se sabe, aumenta 
alguns quilómetros de extensão, ano a ano. 

Já me referi, em outra parte deste discurso, às reve~ 
lações geológicas propiciadas pelos cortes e escavações 
que viabilizaram a implantação da Transamazônica. 
Mas, também no processamento das obras civis, r!ni Tu~ 
curuí e em diferentes lavras de minério verificou-se que a
camada de humus do solo amazónico é fina e frâgil. E ao 
que está por baixo dela é um solo arenoso e estériL 

Na construção _do Aeroporto de Manaus, hã alguns 
anos, manifestou-se um processo de ação erosiva, so~ 
mente contido após difíceis e demoradas operações de 
ordem técnica. 

O custo do progresso não pode e não deve ser a terra 
arrasada, pois, semelhante conseqUência seria a -cOntra
dição e anulação da própria causa. 

UM ECOSSISTEMA EM PERIGO 

Sr. Presidente. Tudo quanto eu disse, nestajã longa di~ 
gressão, converge para a finalidade principal, motivado
ra do discurso. Preocupa-me a integridade ecológica da 
Amazónia, ante Sua ocupação necessária e inevitável, 
num Brasil que praticamente já esgotou suas possibilida
des económicas na parte não~amazônica de seu território 
e de um mundo com fome de matérias-primas e carêilcia 
de espaço para localizar os excessos populacionais. 

O ecossistema da Amazônia estâ em perigo, insisto e 
destaco a advertência, a prosseguir .. o desmatamento a 
taxas exponenciais", sem reposição - usando expressão 
criada pelo INPA- Instituto Nacional de Pesquisas da 
Amazônia. 

Sobre o assunto, disseram o ecólogo Herbert Schubert 
e seus colaborad.ores, que, na região, apesar da pobreza 
dos solos "uma conjugação de fatores mantêm o ecossis
tema em equilíbrio: umidade, chuvas abundantes e o rea~ 
proveitamento pela floresta de seu próprio material or
gânico, decomposto pelos organismos do solo. O 
equilíbrio ê delicado - prossegue - qualquer pertur
bação como as que costuma advir da exploração econóM 
mica descontrolada, pode destruir a floresta. A Amazô
nia é frágil e pode acabar". 

Segundo a mesma fonte, "grande parte da floresta 
amazônica desenvolve-s_e sobre solos m_uito pobres". E 
vem a pergunta: "'Como á" floresta consegue man_ter-se
sob as condições de fortes chuvas e temperaturas eleva
das, que tendem a lixlvlar (ou lavar, em linguagem não
técnica) e carrear para fora do sistema os nutrientes mi
nerais essenciais para as plantas?" 

A resposta, emitida em seqUência, .. é que a floresta re
cicla grande parte das substâncias de que necessita". E 
são, então, formuladas diferentes indagações que de al
gum modo caracterizam a problemática da região sob 
enfoque, na abordagem que faço: 

- Quais são os mecaiusmos da reciclagem? 
- Existem fontes -externas capazes de compensar 
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as perdas de nutrientes - termodinamicamente ine
vitáveis, embora pequenas - que se observa? 

- Com essas questões se relacionam com o al
mejado desenv.olvimento da Amazônia com base na 
exploração de seus recursos naturais renováveis? 

Sr. Presidente. Não sou eu, nem será esta Casa, que dis
porã de elementos para responder a estas perguntas. A 
face- do problema nelas contida é a técniCa- e aos geó
grafos, geólogos, botânicos, biólogos e outros especialis
tas caberá esclarecê-las. 

Ternos competência, porém e, inclusive, o dever de fo~ 
calizar e debater tais questões, nesta Casa do Con.gresso, 
porque exibem elas, simultaneamente com a face têCnica, 
importantíssimo aspecto poUth::o. Porque de natureza 
política são tod_os _os assuntos que dizem respeito ã pre
servação das condições materiais necessárias à continui
dade f"rsica e ao desenvolvimento completo do País. 

No caso específico da Amazônia, cabe inserir aqui 
uma recomendação formulada pela cientista Bertha Bec
ker, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, no seu 
livro "Geopolítica da Amazônia": 

Recomenda ela, em dois itens: 
a) estudo da cultura nativa em sua adaptação ao 

ambiente, ameaçada de extinção frente ao avanço 
da civilização, visaildo usufruir da experiência secu
lar dessas populações e prepará-Ias para melhor en
frentarem o impacto da modernização. 

b) investigação do ecossistema natural com vis
tas à avaliação vocacional da área e a responder à 
indagação sobre qual a alternativa de ultilização da 

- terra ·mais compatível com a preservação do 
equilíbrio ecológico. 

TrataMse de avaliar as transformações do ecossistema e 
as C_onseQuências decorrentes de cada um dos modos 
possíveis de exploração da área. A cientista observa que 
.. embora devam ser imediatamente iniciadas, tais pesqui
sas só poderão oferecer frutos num periodo de 15 a 20 
anos. 

ENCONTRO FINAL COM O TEMA 

Sr. Presidente. Este discurso foi, todo ele, um brado de 
alerta, ante os perigos da poluição ambiental e das agres~ 
sões ao ecossistema, praticadas pelo homem na sua faina 
de derrubar florestas, de usar ingredientes químicos nas 
lavouras, de lançar resíduos industriais nos rios e no ar 
atmoslerico e de dilatar incessantemente a área urbani· 
zada do Plf!-neta. 

As razões d_o meu alarme são simples e óbvias. Afinal, 
os problemas ambientais estão muito ligados à defesa da 
qualidade de vida. Não pode haver boa qualidade de 
-viâa e às vezes nem mesmo sobrevivência, sem proteção 
ambiental. 

A preocupação com o problema é hoje ~niversal, in
clusive no âmbito dos Organismos Internacionais que 
têm promovido discussões em torno da questão e defla~ 
grado campanhas de esclarecim.entos e vigilância, com 
vistas a conscientizar as Nações do que estã reservado ao 
Homem, a prosseguirem os atuais procedimentos preda
tórios. 

Contudo, Sr. Presidente, por mais alarmados que este
jamos face a um risco que está longe de ser uma fantasia 
- não nos deveremos deiXar levar pelo terror emocio
nal, que nos inibiria para assumir os chamados procedi
mentos racionais, semPre necessários em qualquer cir
custância. 

O procedimento racional que se faz necessãrio, para 
que os interesses da espécie humana seja atendidos nessa 
importante questão -é que a cautela e o medo não ve
nham a criar e difundir um preconceito generalizado a 
tudo quanto represente uma interferência direta no qua
dro natural que nos cerca. 

A natureza, sem dúvida, é o único património físico da 
humariidade. E por ser o único, não poderia reduzir-se a 
um simples objeto de contemplação ou de adoração. O 
universo não é um santuário e nós aqui estamos, pelo 
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menos até prova .em contrário, para exercer um ação 
criadora de bens e valores, garantidora de uma por todas 
d~t:jada elevação da qualidade de vida, condição por 
sua vez associada à idéia da sobrevivência. 

Assim, o enfoque dos riscos da poluição ambiental, 
não pode e não deve indentificar-se com uma m.oSOtia 
que preconize o imobilismo, sob a falsa justificativa de 
que qualquer ação exercida possa ameaçar o ecossiste-
ma. 

A dotada que viesse a ser, no âmbito universal, essa 
atitude haveria um retrocesso lógico na história, com o 
esvaziamento inevitável das civilizações e a extinção firial 
da cultural humana. Ora, não é isso que Se deseja. 

Explorar recursos naturais e implantar indútrias- se 
observadas as cautelas necessárias- não implica em de
vastação e morte, sem alternativas. 

A velha Europa, por exemplo, após milênios de ocu
pação humana e de utilização de sua potencialidade eco~ 
nômica, ainda tem rios, lagos, florestas, jardins, trigaiS e 
campos floridos. A Escandinávia, produtora e exporta~ 
dera de madeira desde tempos imemoriais, possui hoje 
- graças à reposição contínua das florestas abatidas -
uma reserva florestal que permite prosseguir no eficiente 
desempenho de seu secular papel econômico. 

Esse ê um exemplo significativo para nós, Brasileiros. 
Temos um grande País, cuja base física foi atê agora mal 
aproveitada, como vimos- mas, _é do que_ ainda resta no 
perímetro de nosso território, em termos de espaço e de 
recursos botânicos e geológiCos, que teremos de contar 
para prosseguimento a nossa empresa nacional. 

A exploração predatória que, praticamente até nosso 
- dias, marcou o avanço e a fixação do homem no terri

tório pâtrio foi e continua sendo tão nociva a nossos in
teresses - quanto contraditórios com os objetivos na~ 
ciona-is seria cairmos no extremo oposto, ou seja, criar a 
figura da paisagem intocável. 

Para gs_ industriais brasileiros, tão preocupados com 
os males da poluição quanto outros cidadãos identifica
dos ·corll o problema, hã t~mbém motivos de preocu
pação, se a política de defesa do meio ambiente vier a pa
ralisar projetas e bloquear iniciativas. Manter estruturas 
de produção e criar empregos não serão, em nenhuma 
hipótese, atas de vilania, desde que as ações sejam desen
volvidas com a observância- das normas estabelecidas na 
legislação que dispões sobre a defesa do m~io ambiente. 

Confiamos na ação do SEMA, no sentido de uma 
ação esclarecedora e fiscalizadora - orientada para a 
preservação da natureza e para disciplinar o comporta~ 
mento humano no uso racional dos recursos nela encon
trados, em beneficio da coletividade. 

Por tudo quanto disse, na longa abordagem que ora 
concluo, considero fato histórico de alta significação 
para nacionalidade, a instalação recente do CONAMA. 
A Confederação Nacional da Indústria formulou, a títu
lo de colaboração algumas sugestões sobre alterações 
qu_ejulga conyenientes na Proposta do :Regimento Inter
no do Órgão, que farei publicar em seguida ao texto do 
discurso. 

Está completa, pois, a estrutura admi,nistrativa de que 
o Governo po-derá dispor, para tratar, com uma serieda
de e um rigor que não existiram até agora, desse magno 
problema da preservação do meio ambiente, neste País 
ora ameaçadQ pelo avanço cego e implacãvel do proces
so. (Muito_be:m!) 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. 
GABRIEL HERMES EM !>EU DISCURSO: 

SUGESTÕES PARA ALTERAÇÃO DA PROPOSTA 
DO REGIMENTO INTERNO DO CONAMA 

l) "Art. 2"' .•...••••••••• , ·-· •••••••••• ~~~ •• 

II -baixar as normas de sua competência, neces· 
sârias à Tegulamentação e implementação da Política 
Nacional do Meio Ambiente". 
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Justificação: A Política Nacional do Meio Ambiente 
já foi objeto de Implahtaçio. Ao CONAMA, como ór
gão executor, caberá a Implementação da política am
biental. 
2) "ArL 7' .......... ·······--··· ...•.•......••. --

IX- Anâlise de Impacto Econômico". 
Justificaçio: A natureza restritiva das medidas de con

trole ambiental não devem ensejar a cria~ão de I_lOrm~s 
aleatórias; Ao- contrário, deve ser sempre apreciada a 
viabilidade económica das medidas referidas, pena de 
·causarem grandes prejuízos, e até mesnio a paralisação 
de certos segmentos industriais. 

3) "ArL 7• ················•·······'·······'··-
•.•.•.•••. : .••. ~ ......... ,.-.,-.-........... ·;.-r. ••• -._.~:-~'.;..;.·~·-

§ 39 O representante do setor -industrial será indica
do ao Presidente do CONAMA pelo Presidente da Con
federação Nacional da indústria". 

Justificaçio: A fim de manter uniformidade e coesão 
das posições traçadas pela área industrial, deve o Presi
dente do CONAMA calcar-se na indicação do Presiden
te da CNI para nomeação do representante do setor da 
indústria. -

4) "Art. 7' ......... ··········-······-····· 

§ 49 As reuniões das Câmaras TêcniCas serão presi
didas por um representante da Secretaria Executiva do 
CONAMA". 

Justificação: A redação é a mesma. O dispositiVO- foi 
previsto no art. 79, § 39, origiriari8mente. G_om a sugestão 
anterior, esse dispositivo passará a ser o art. 79, § 4'?. 

5) .. Art. 23. Nenhuma matêria sefâ distr_ibulda a 
mais de três Câmaras ou Comissões, à exceção da Câma
ra Têcnica de AOálise de Impacto Económico, 
observando-se, quando for o caso, o disposto no art..9"'"· 

Justificação: Pelo fato de ser análise do impacto eco
nómico imprescindível a qu3.ki_uer pronunciamento téc
nico do CONAMA, deve a Câmara Técnica competente 
para tal ser excluída da limitação de três Câmaras previs
ta no dispositivo. 

6) "ArL 27. ········-~--~-·-•d·•··"·'·-~-· 

IX- (excluir)". 
Justificação: Esse dispositivo já tem previsão nomes

mo art. 27, inciso IV. A repetição merece, pois, exclusão. 

7) "Art. 27 .................. ·-···-···-··-
.••...••• ·······~· ••• --•• -.-=--..-..--.. -..... -.. -.......... -:--•• ·.-__;..,;;;;, 
XI- (excluir)." 

Justificação: Desnecessário e atécnico o dispositivo, 
porque, _Sendo um §rgão despersonalizado, não tem ca
p-acidade de ser pa~te em Juízo. E, fora do Juízo, o Presi
dente do CONAMA ê o natural responsável pelo órgão, 
já que lhe compete a direção do mesmo. 

"8) "Art. 27 ................ ,.=_;·, ......•.... 
.-. -. -. ~. '".- _;_4 -••• -. -· ~4 ••••••••••••••••••••••••• - •• ~ 

XIV- propor a declaração de área como de Relevan
te Interesse Ecológico." 

.Justificação: A Lei n~' 6.938/81 e o Decreto n9 
88.351/83 não outorgam competência ao Presidente do 
CONAMA para declara-r uma área como sendo de Rele

- vante Interesse Ecológico. Ãquela autoridade compete 
ptópor a· iridicação da área, como, aliás, assiriala o art. 

~ 2', X, do Regimento Interno. 
9) "ArL 27. . ............................. ;. 

XVII- delegar competência nos termos de ato que 
precise a autoridade delegada e as funções objeto da de
legação.'' 

Justificaçio: A delegação de competência, nos termos 
do art. I I, do Decreto-lei n9 200/67, deve 
consubstanciar-se em ato que indique, com precisão, a 
autoridade delegada e as funções objeto da delegação. 
· 10) .. A.-t_, 27. • ..........•.... ,., ......•....... 

IV -_assinar as deliberações do Conselho (art. 72) e, 
juntamente com o Secretário-Executivo, as suas atas." 

Justificação: .. Deliberação" é o termo genérico. Por 
isso, é conveniente a remissão ao art. 72, do Regimento, 
pelo qual as deliberações são o gênero relativo aos a tos 
do CONAMA: as decisões, as manifestações e as reso
luções. 

li) "Art. 89. • •.•.....•.•• ······-··-····· .•. 

V- delegar competência nos termos de ato que preci
se a autoridade delegada e as funções objeto da dele
gação". 

Justificação: Desnecessário e atécnico o dispositivo, 
porque, sendo um órgão despersonalizado, não tem ca

- Pacidade Cfe ser púte em Juizo. E, fora do Juízo, o Presi
dente do CONAMA ê o natural responsável pelo órgão, 
já que lhe compete a direção do mesmo. 

12) "ArL 92. ·········•···············• ...•. 
........................ -. ~ ~ .......... · ...... -. --~. 

VIII- delegar competência nos termos de ato que 
precise a autoridade delegada e as funções objeto da de
legação." 
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Justificaçio: Desnecessário e atécnico o dispositivo, 
porque, sendo um órgão despersonalizado, não tem ca
pacidade de ser parte em Juizo. E, fora do Juízo, o Presi
dente da CONAMA ê o natural responsável pelo 6rgão, 
já que lhe compete a di_reção do mesmo. 

O síi. PRESIDENTE (Almír Pinto) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Josê Ignácio Ferreira. 

O SR. JOSE IGNÁC!O FERRE/A PRONUN
CIA O SEGUINTE DISCURSO QUE, ENTRE
GUE À REVISÃO DO ORADOR. SERA PUBLI
CADO POSTERfORMENTE. 

O SR. P:RFSIDENTE (Aimir Pinto) - Nada mais 
havendo a tratar, vou en~rr_ar_a presente sessão, desig
nando para a sessão extrordinária das 18 horas e 30 
minutos, anteriormente cónvocada, a seguinte: 

ORDEM DO DIA 

Discussão, em turno único, do Projeto de ~~ da 
Câmaran"' 52, de 1984 (n9 2.681/83, na Casa de origem), 
de iniciativa do Senhor Presidente da República, que 
disõe sobre a assistência e salvamento de embarcação, 
coisa ou bem em perigo no mar, nos portos e nas vias 
navegâveis interiores, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob n' 305, de 1984, da 
ComissãO-

- de Constituição e Justiça, 

Discussão, em turno único, do parecer da ComiSsão 
de Constituição e Justiça sobre a Mensagem n"' 102, de 
1984 (n9 193/84, na origem), de 19 de junho do corrente 
ano, pela qual o Senhor Presidente da república submete 
à deliberação do Senado a escolha do Almirante-de
Esquadra Raphael de Azevedo Branco para exercer o 
cargo de MiniStrO do Superior Tribunal MiHtar, na vaga 
decorrente da aposentadoria do Ministro Almirante-de
Esquadra Octávio Josê Sampaio Fernandes. 

-O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Está encerra
da a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 29 minutos.) 

Ata da 102{1 Sessão, em 26 de junho de 1984. 
2~ Sessão Legislativa Ordinária, da 47~ Legislatura 

EXTRAORDINÁRIA 

ÀS 18 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRE
SENTES OS SRS. SENADORES: 

Jorge Kalume- Altevü: Leal- Mário Maia- Euni
ce MichHes - Fábio Lucena - Raimundo Pare_!J,te -
Claudionor Roriz -Gal vão Modesto - Odacir Soares 
...: Aloysio Chaves- Gabriel Hermes- Hélio Gueiros 
- Alexandre Costa - João Castelo - José Sarney -
Alberto Silva- Helvídio Nunes- João Lobo- Almir 
Pinto - Josê Lins - Virgflio Távora- Carlos Alberto 
- Martins Filho - Humberto Lucena - Marcondes 
Gadelha - Milton Cabral - Aderbal Jurema - Cid 

Presidência do Sr. Milton Cabral 

Sampaio ~ Marco Maciel - Guilherme Palmeira ..:.... 
-João Lúcio - Luiz Cavalcante - Albano Franco ...:..._ 
Lourival baptista- Passos Pôrto --Jutahy Magalhães 
- Lomanto Júnior - Josê lgnácio Ferreira- Moacyr 

Dalla -Amaral Peixoto - Nelson Carneiro - Roberto 
Saturnino -Itamar Franco- Murilo Badaró- Alfre
do Campos - Amaral Furlan - Benedito Ferreira -
Henrique Santillo- Mauro Borges- Gastão Miiller
José Fragelli - Marcelo Mi.rand_a - Affonso Camargo 
:_ -Álv<!ro Qias- Jaison Barreto- Jorge Bornhausen 

- Lenoir Vargas- Carlos Chiarelli- Pedro Simon
Octávio Cardoso. 

O SR._ PRESIDENTE (Milton CabraJ) -A lista de 
presença acusa o comparecimento de 60 Srs. Senadores. 
H a vendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

te. 

SoP a_ proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos. 
O Sr. 19-Secretário irã proceder à leitura do Expedien-

É Hdo o seguinte 

EXPEDIENTE 

MENSAGENS DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

De agradecimento de tomunicação; 
- N9 106}84 (n"' 202/84, na origem), de 26 de junho do 

corrente ano, relativa à aprovação das matérias constan-
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tes das Mensagens da Presidência da Rep)Í.biica n9s 419, 
de 1982; 112, 149, 155, 156, 157 e 039, de 1984. 

Restituindo autógrafos de Projeto de Lei sancionado: 

N• 107/84 (n' 203/84, na origem), de 26 de junho do 
corrente ano, referente ao Projeto de Leí n"' 5, de 1984-
CN, que autoriza o Poder Executivo a abrir, ao Minis
,têrio da Educação e Cultura, crêdito especial até o limite 
de Cr$ 54.3.500;000,00 (quinhentos e quarenta e três mi
lhões e quinhentos mil cruzeiros) para o fim que especifi
ca. 

(PrOjetO que-se-lransformou ·na Lei n~' 7.201, de 26 de 
junho de 1984). 

OFICIO 

Do Sr.l"'-Secretárlo da Câmara dos Deputados encami
nhando à revisão do Senado autógrafo da seguinte ma
téria: 

EMENDA DA CÃMARA DOS DEPUTADOS 
AO PROJETO DE LEI DO SENADO 

N• 86, DE 1984 

(N• 3.845/84, na CâmiU'll dos Deputados) 

Renova, tité 31 de dezembro de 1985, o prazo de 
validade do Concurso d, Fiscal de Tributos Federais 
que menciona. 

Dê-se ao- art. 19 do projeto a seguinte redação: 

.. Art. 19 Fica renovado, a,té 5 de agosto de 
1985, o prazo de validade do Concurso de Fiscal de 
Tributos Federais, a que se refere a Lei n9 7.043, de 
18 de outubro de 1982." 

(Às Comissões de Constituição e Justiça e de Ser
viço Público Civil.) 

O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral) - O Expe
diente lido vai à publicação .. 

Sobre a mesa, projeto de lei que vai sei lido pelo Sr. 19-
Secretário. 

e lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 115, DE 1984 

Dá non redação ao art. :UO do Decreto-lei n9 82, 
de 26 de dezembro de 1966 que ''regula o Sistema 
Tributário do Distrito Federal, e dá outras providên
cias. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. J9 O art. 210 do Decreto-lei n9 82, de 26 de de
zembro de 1966 passa a vigorar com a seguinte redação: 

Art. 21 O. Os recursos do FUND EFE serão 
aplicados em programas de desenvolvimento econó
mico e social a cargo das Administrações Regionais 
das Cidades Satélites: e dos Municípios localizados 
nos Estados de Goiás e Minas ~ra_is~ jnt~rimtes 
da Região Geo~Econômica, limítrofes ao Distrito 
Federal. 

Parágrafo únicO. Os recursos de que trata este 
artigo serão repassados, cinqUenta por cento (50%) 
às Administrações RegiOnais das Cidades Satélites e 
cinqUenta por cento (50%) às Pr~feituras _dos Mu
nicípios do Entorno do Distrito Federai. 

Art. 29 Esta Lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 39. Revogam-se as disposiçôes em contrário. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

Justificaçio 

O Projeto que temos a honra de oferecer aos Senhores 
Congressistas nesta oportunidade trad02; posicionamen
to determinado pela consciência da realidade existente 
hoje na ârea de influência do Distrito Federal, cujaS ca
racterísticas evoluem assustadoramente para um estado 
de subdesenvolvimento por tudo indesejáveL 

um-· dos motivos da expansão dos problemas sócio
econômicos da periferia de Brasília consiste no dc;svir
tuamento do instrumentã.l de que dispõ_e _o· Gov~rno lo
cal, entre eles o Fundo de DesenvolvjmentQ do Distrito 
Federal. 

Quando de sua criação, o FUND EFE encarnava o]?je
tivos de integração regional entre o DistritO E'ederire".o$ 
municípios vizinhos, tanto de Goiâs, como de Minas Ge
rais. Esses objetivos foram, ao longo dos anos, abando
nados em detrimento das populações das Cidades Satéli
tes e das localidades no entorno de Brasilia. 

Hoje, atingidos pelos graves problemas gerados pelo 
inchaç9 populacional da periferia da Capital Federal, os 
cidadà'os responsáveis residentes nessa área estão a ·exigir 
tratamento condizente com seu peso_ polítiCo, pois so~ 
mam aproximadamente 700-mil habitantes. 

S imprescindível a busca de soluções e a união de es
forços para o estabelecimento de ações conjuntas atravês 
de planos integrados de desenvolvimento que possibili
tem o progresso uniforme da região~ e não apenas do 
Plano Piloto de Brasflia. 

A modificação que propomos neste projeto busca dar 
condições materiais, airida que precárias, face aos parcos 
recursos daquele Fundo, para a implementação de ações 
Cm favor dos habitantes ~enos favorecidos da região sob 
influência do Distrito Federal. 

Essas as razões que acr~dito de~am motivar o apoio 
dos Ilustres COngressistas para esta nossa iniciativa. 

Sala das Sessões, 26 de junho de 1984. - Henrique 
Santillo. 

LEGISLAÇÃO CITADA 
DECRETO-LEI N• 32, DE 26 DE DEZEMBRO DE 

1966 

Regula o Sistema Tributário do Distrit~ Federal, e 
dá outras providências. 

Art. 209. Fica ·criado o Fundo de Desenvolvimento 
do Distrito Federal (FUNDEFE) que se constituirá: 
I- De vinte por cento (20%) da receita tributâria 

anual efetivamente arrecadada; 
II - Dos dividendos percebidos pelo Distrito Federal 

de suas ações no Banco Regional de Brasília S.A., na 
Companhia de Desenvolvimento do Planalto Central e 
nas demais empresas de cujo capital partiCipe-. 

Art.-210. Os recursos do FUNDEFE sçr_ão aplica
dos em programas de desenvolvimento económico e so
cial da região geo-econ_ômica do Distrito Federal, na for-
fia de regllialnentilçãO· _própria. · 

Art. 211. O DistritO Federal poderá delegar ao Ban
co Regional de Brasília S.A. e à Companhia de Desen
volvimento do Planalto Central, a administração dos re
cursos do FUNDEFE. 

Art. 212. Fica o Chefe do Poder Executivo autoriza
do a movimentar os recursos do FUNOEFE. na forma 
do respectivo regulamento, enquanto não se concretizar 
a delegação de que trata o artigo anterior. 

(Às Comissões de Constituição e Justiça, do Dis
. -trito Federal e de Finanças.) 

O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral) - O projeto 
lido serâ publicado e remetido às comissões competen
tes, 
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Sobre a mesa, requerimentos que vão ser lidos pelo Sr. 
19-Secretário. 

São lidos os seguintes 

REQUERIMENTO N• 127, de 1984 

Requeremos urgência; nos termos do art. 371, alínea 
"B" do Regimento interno, para a Mensagem n9 96, de 
1984, que·~·au·toi"iza a prefeitura Municipal de Fortaleza 
a elevar o montante de sua dívida consolidada, de modo 
a permitir a contratação de operação de crêdito no valor 
de Cr$ s.s.Sz.aoo.ooo,oo, junto ao Bimco do Nordeste do 
Brasil SfA. 

Sala das Sessões, 26 de junho de 1984. - José Lins, 
como Líder do PDS - Humberto Lucena, Líder do 
PMDB. ~ 

REQUERIMENTO N• 128, de 1984 

Nos termos do artigo 37l,letra .. b" do Regimento In
terno, requeremos urgência para o Projeto de Lei da Câ
mara n9 286, de 1983 (N91262-D, de 1983- na Câmara 
dos Deputados), que "fixa a datada eleição dos vereado
res dos municípios criados pela Lei n9 7.009, de lt de ju
lho de 1982, e dá outras providências. 

.Sala das Sessões, 26 de junho de 1984. - Passos Pôrto 
- Almir Pinto - Nelson Carneiro - Gaivão Modesto -
João Lobo --. Jorge Bornhausen -José Lins- Jutahy 
Magalhães - Jorge Kalume. 

O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral)- Os requeri
mentos Que vêm de ser lidos serão objeto de deliberação 
após a Ordem do Dia nos termos do inciso II, do art. 
375, do Regiinento Interno. 

Sobre a mesa; redações· finais que vão ser lidas pelo Sr. 
19-Secretário. 

São lidas as seguintes 

PARECER N• 336, De 1984 
Da Comissão de Redaçio 

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo n9 
26, de 1983 (n9 16/83, na Câmara dos Deputados). 

Relator: Senador Almir Pinto 
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de 

Decreto Legislativo n9 26, de 1983 (n9 16/83, na Câmara 
dos Deputados), que aprova o texto da Resolução n9 
A.411 (XI), aprovado pela Assembléia da Organização 
Marítima Intemaci.ortal- IMO, em 15 de novembro de 
1979,_ que instituiu Emenda à Convenção Internacional 
sobre Linhas de Carga de 1966. 

Sala das Comissões, 26 de junho de 1984. -João Lo
bo, Presidente Almlr Pinto, Relator - José Lins. 

ANEXO AO PARECER N• 336, DE 1984 

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo n9 
26, de 1983 (n9 16/83, na Câmara dos Deputados). 

Faço saber que o Congresso Nacional arpovou, nos 
termos do art.- 44, inciso I, da Constituição, e eu, 
_____ ,, Presidente do Senado Federal, promulgo 
o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO No , DE 1984 

Aprova o texto da Resoluçãon9 A.411 (XI), adota
do pela Assembléia da Organizaçio marítima lnte .... 
nacional - IMO, em 15 de novembro de 1979, que 
institui Emenda à Convençio Intemaclonal sobre Li-

- nba de Carga de 1966. 

O éongresso Nacional decreta: 

Art. {9 ~aprovado o texto da Resolução n9 A.411 
(X 1), ado~a_do pela Assemblêia da Organização Maríti~ 
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ma Internacional- IMO, em 15 de novembro de 1979, 
que instituiu emenda à Convenção Internacional sobre 
Linhas de Carga de 1966. 

Art. 2Q Este Decreto Legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação. 

PARECER N• 337, DE 1984 
Da Conilssio de Redação 

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo p9 

36, de 1983 (n" 26/83, na Câmara dos Deputados). 

Relator: Senador Almir Pinto 

A Comissão apresenta a redação final do Projeto de 
Decreto Legislativo n~> 36, de 1983 (n~> 26/83, na Câmara 
dos Deputados), que aprova o texto do Acordo sobre 
Cooperação Econômica e ]ndustrial entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o-Governo da Repúbli
ca Italiana, celebrado em Roma, a 18 de outubro de 
1982. 

Sala das Comissões, 26 de junho de 1984. -JOão Lo
bo, Presidente - Almir Pinto, Relator - José Lins. 

ANEXO AO PARECER No 337; DE 1984 

Redação finai do Projeto de Decreto Legislativo q9 
36, de 1983 (n9 26/83, na Câmara dos Deputados). 

Faço saber que o Cõ:ngresso Nacional aprovou, nos 
termos do art. 44, inciso I, da Constituição, e eu, 
_____ ,Presidente do Senado Federal, promulgo 
o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO W , DE 1984 

Aprova o texto do Acordo sobre Cooperação Económica 
e Industrial entre o governo da Repliblica Federativa do 
Bn.sil e o Governo da República ltlllfana, celebrado em 
Roma, a 18 de outubro de 1982. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 19 E. aprovado o texto do Acordo sobre Cóãpe-. 
ração Econômica e Industrial en-tre o GovernO da Re
pública Federativa do Brasil e o Governo da República 
Italiana, celebrado em Roma, a 18 de outubro de I982. 

Art. 29 Este Decreto Legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação. 

PARECER No 338, DE 1984 
Da Comissilo de Redaçio 

Redaçào final do Projeto de Resolução n9 33, de 
1984. 

Relator: Senador José Líns 

A Comissão apresenta a redação final do Projeto_ de 
Resolução n9 33, de 1984, que autoriza o Governo doEs
tado de Rio de Janeiro a elevar em CrS: 
60.406.704.949,55 (sessenta bilhões, quatrocentos e seis 
milhões, setecentos e quatro mil, novecentos e quaren~a e 
nove cruzeiros e cinqUenta e cinco centavos) o montante 
de sua dívida consolidade interna. 

Sala das Comissões, em 26 de junho de 1984. -João 
Lobo, Presidente -José Uns, Relator - Almir Pinto. 

ANEXO AO PARECER N' 338, DE 1984 

Redação final do Projeto de Resolução n\1 33, de 
1984. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, Presidente, 
promulgo a seguinte 

DIÁRIO DO CONGE.ESSO NACiONAL (Seção II) 

R,ESOLUÇÃO No , de 1984 

Autoriza o Governo do Estado do Rio de Janeiro a 
elevar em CrS 60.406.704.949,55 (sessenta bilhões, 
quatrocentos e seis milhões, setecentos e quatro mil, 
novecentos e quarenta e nove cruzeiros e clnqüenta e 
cinco centavos) o montante de sua dívida consolidada. 

O-Senado Federal resolve: 
Art. 19 É o Governo do Estado do Rio de Janeiro 

autorizado a elevar, temporariamente, o parâmetro fixa
do pelo item III do art. 29 da Resolução n~> 62, de 28 de 
outubro de 1975, modificada pela de n9 93, de 11 de ou
tubro de 1976, ambas do Senado Fedç:ral, de modo a per
mitir o registro de uma emissão de 8.613.545 Obrigações 
do Tesouro do Estado do Rio de Janeiro- Tipo Reajus
tável (ORTRJ), equivalente a CrS 60.406.704.949,55 
(sessenta bilhões, quatrocentos e seis milhões, setecentos 
e quatro mil, novecentos e quarenta e nove cruzeiros e 
cinqUenta e cinoo centavos), considerado o valor nomi
nal do título de Cr$ 7.012,99 (sete mil, doze cruzeiros e 
noventa e nove centavos), vigente em dezembro de 1983, 
destinada ao giro de parte de sua dívida consolidada in
terna mobiliâria. vencível durante o exercício de 1984, 
obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central 
do Brasil, no respectivo processo. 

Art. 29 Essa Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

O SR. PRES-IDENTE (Milton Cabral)- As redações 
finais lidas vão à publicação. 

Sobre a mesa, requerimentos que vão ser lidos pelo Sr. 
19-Secretário. 

São lidos e aprovados os seguintes 

REQUERIMENTO No 129, DE 1984 

NOs termos do art. 356 do Regimento Interno, requei
ro dispensa de publicação, para imediata discussão e vo
_tação, da redação final do Projeto de Decreto Legislativo 
n9 26, de I983 (n9 16/83, na Câmara dos Deputados), 
que ~prova- o __ texto_ da R~olução n9 A.411 (XI), aprova
do peJa Assembléia da Organização Marítima Interna
cional - IMO, em 15 de novembro de J 979, que institui 
Emenda à Converiçilo Internacional sobre Linhas de 
Carga de 1966. 

Saladas Sessões, 26 de junho de 1984. -Aimir'Pinto. 

REQUERIMENTO No 130, DE 1984 

Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, requei
ro dispensa de publicação, para imediata discussão e vo
tação, da redação final do Projeto de Decreto Legislativo 
n9 36, de 1983 (n~" 26/83, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o texto do Acordo sobre Cooperação Econó
mica e Industrial entre o Governo da República Federa
tiva do Brasil e o Governo da República Italiana, ce
lebrado em Roma, a 18 de outubro de 1982. 
---Sala das Sessões, 26 de junho de 1984. -Aimir Pinto. 

REQUERIMENTO N• 131, DE 1984 

Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, requei
ro dispensa de publicação, para imediata discussão e voi 
tação, da redaçào final do Projeto de Resolução n9 33, de 
1984, que autoriza o Governo do Estado do Rio de Ja
nCiro a elevar em CrS 60.406.704.949,55 (sessenta bi
lhões, quatrocentos e seis milhões, setecentos e quatro 
mil, novecentos e Q.uarenta e nove cruzeiros e cinqUenta e 
cinco centavos) o montante de sua dívida consolidada. 

Sala das Sessões, 26 de junho de 1984.- Almir Pinto 
- Roberto Saturnino. 

O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral) -Aprovados 
os requerimentos, passa-se imediatamente â apreciação 
das redações finais. 
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Em discussão a redação final do Projeto de Decreto 
Legislativo n~' 26, de 1984. (Pausa.) 

Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encer
rada. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam senta

dos. (Pausa.) 
Aptõvada. 
O projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral) - Passa-se 
agora, a discussão da redação final do Projeto de Decre
to Legislativo n9 36, de 1984. 

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discu.ti-Ia, declaro-a encer

rada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam senta

dos. (Pausa.) 
Aprovada. 
O projeto vii à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral) - Em discus
são a redã.çao final do Projeto de Resolução n9 33, de 
1984. (Pausa.) 

Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encer
rada. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam senta

dos. (Pausa.) 
Aprovada, 
O projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral)- Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da 
Câmara n~ 52, de I984 (n9 2.681/83, na Casa de ori
gem), de iniciativa do Senhor Presidente da Re-. 
pública, que dispõe sobre a assistência e Salvamento 
de embarcação, coisa ou bem em perigo no mar. nos 
portos e nas vias navegáveis interiores, tendo 

PARECER FAVORÃV!'L, sob n' 305, de 1984, 
da Comissão 

-de Constituição e Justiça. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Não -havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encer

rada. 
Em votação. 
Os Srs. Sioadores que o aprovam permaneçam senta

dos. (Pausa.) 
Aprovado. 
O projeto vai à sanção. 

Ê_ o seguinte o projeto aprovado 

PROJETO DE LEI DA CÁMARA N• 52, DE 1984 
(N92,681/83, na Casa de origem) 

De iniciativa do Sr. Presidente da República 

Dispõe sobre a assistência e salvamento de embar~ 
caçio, coisa ou bePt em perigo no mar, nos portos e 
nas vias navegáveis Interiores. 

O COngresso Nacional decreta: 
Art. 19 A assistência e salvamento de embarcações, 

coisas ati ·cem em perigo no mar, nos portos e nas vias 
na vegâveis, bem Coti:to os danos causados a terceiros e ao 
meio ambiente decorrentes dessa situação de perigo, são 
submetidos às disposições desta Lei. 

§ I~> Para efeitos desta Lei, a expressão .. assistência e 
salvamento" significa tOdo o ato ou atividade efetuado 
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para assistir e salvar uma embarcação, coisa ou bem em 
perigo no mar, nos portos e nas vias navegáveis interio~ 
res. 

§ 2t> Para efeitos desta Lei, a palavra .. salvamento", 
quando empregada isoladamente, tem o mesmo signifi~ 
cada que a expressão ''assistência e salvamento". 

§ 3"? Para efeitos desta Lei, a expressão .. salvador" 
significa todo aquele que presta, prestou ou ir_á prestar 
serviço de assistência e salvamento. 

Art. 29 Competem ao Ministério da Marinha a 
coordenação e· controle das atividades de assistência e 
salvamento de embarcação, coisa ou bem em perigo no 
mar, nos portos e nas vias navegáveis interiores. 

Parágrafo único. O Ministério da Marinha poderá 
delegar a execução de tais serViços a outros-Orgãos fede
rais, estaduais, municipais e, por concessão, a particula
res, em áreas definidas de jurisdição. 

Art. 3~> Quando a embarcação, coisa ou bem em pe
rigo representar um risco de dano a terceiros ou ao meio 
ambiente, o armador ou o proprietário, conforme oca
so, será o responsável pelas providências necessárias 
para anular ou minimizar~ eSSe riscO e, Caso--o danô se 
concretize, pelas suas conseqliências -sobre terceiros ou 
sobre o meio arnbi_e_nte, sem prejuízo do direito regressi
vo que lhe possa corresponder. 

Art. 41' É facultado ao aJ:"mador ou ao proprietário 
da embarcação, coisa ·ou bem em perigo, o direito àe es
colha do salvador, ressalvado o prescrito na _ _a_rt. 91' deste 
Lei. 

Art, 5~> O Comandante da embarcação_ em perigo 
deverá tomar todas as medidas possíveis pã.rã obter as
sistência e salvamento e deverá, juntamente com a tripu
lação, cooperar integralmente com o salvador, envidan
do seus melhores esforços antes e durante as operações 
de assistência e -salvamento, inclusive para evitar ou mi
nimizar danos a terceiros e ao meio ambiente. 

Art. 61' O salvador envidará o melhor de seus es
forços para obter êxito nas operações de assistência e sal
vamento e para evitar ou minimizar danos decorrentes a 
terceiros e ao meio ambiente. 

§ J9 O Salvador deverá, sempre que necessário, pro
videnciar auxílio de outros salvadores. 

§ 29 Durante as operações de assistência e salvárilen
to, a oferta de auxílio por parte de um segundo salvador 
não poderá ser rejeitada, a menos que o primeiro seja ca
paz de completar as operações dentro de prazo razoável 
que os recursos técnicos do segundo salvador sejam- ina
dequados. 

Art. 79 Quando a assistência e salvamento ocorre
rem em águas sob jurisdição nacional e existir envolvi
mento de embarcação brasileira nessa operação, a com
petência -para julgar questões pertinentes ou decorrentes 
desse salvamento é da responsabilidade ~e tribunal bra
sileiro. 

Parágrafo único. Toda cláusula que atril?uir juris
dição a um tribunal estrangeiro ou toda_ a clãusula com
promissória dando competência a um tribunal arbitral 
sediado no estrangeiro é nula, desde que a embarcação 
que assistir ou salvar, ou a embarcação que foi assistida 
ou salva, seja de nacionalidade brasileira e a· assistência e-
salvamento sejam prestado em águas sob jurisdição bra
sileira. 

Art. 89 Aqueles que estiverem prestando serviços de 
busca e salvamento e que participarem de operações de 
assistência e salvamento terão direitO- a refuUrie1:~:_ção. 

Art. 9~> A autoridade naval poderá intervir em -ope
rações de assistência e salvamento, ou providenciá-la, 
quando necessário, para prevenir, controlar ou evitar da
nos a propriedade de terceiros ou ao meio ambiente. 

§ l"' A intervenção independe de solicitação ou da 
vontade expressa dos responsáveis pela embarcação as
sistida. 

§ 2~> A intervenção não isenta o propriefãtro -ou ar
mador da embarcação assistida da responsabilidade por 
danos a terceiros ou ao meio ambiente. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção ID 

Art. I O~> A renumeração devida a prestação de ser
viço de assistência e salvamento será objeto de acordo 
entre as partes interessadas. 

§ l~' Qualquer ato de assistência e salvamento que te
nha resultado útil, dará direito a uma remuneração equi
tativa, que não poderá exceder o valor da embarcação, 
coisas ou bens salvos. 

§ 21' Nos casos em que, mesmo não havendo resulta
Qo útH do ato de assistência e salvamento, resultar terem 
sido evitados danos a terceiros ou ao meio ambiente, ao 
salvador será sempre devido o reembolso das despesas 
decorrentes, inclusive as perdas e danos. 

§ 4~> O Poder Executivo regulará as qualificações e as 
atribuições do árbitro a que se refere o parágrafo ante
rior. 

Art. 11. A remuneração devida por prestação de 
serviços de_ assistência e salvamento será cumulativa com 
aquela devida por operação de rebo_que se, durante esta 
faina, õcor'rer uma sitüaÇão de perigo para a embarcação 
rebocada, por motivo de acidente ou fato de navegação 
não decorrente de culpa da embarcação rebocadora, que 
torne necessária, para salvamento da embarcação em pe
rigo, a prestação de serviços de assistência e salvaffiento 
não previsto no contrato de reboque. 

Art. 12. Prescreve em 2 (dois) an~s a ação de qual
quer salvador para exigir a remuneração pelos serviços 
prestados, contados do dia em que terminarem as ope
rações de assistência e salvamento. 

§ 19 São causas de interrupção de prescrição: 
I- a apresentação de medida cautelar visando a em

b-argar a movimentação da embarcação assistida ou a 
Aisposição das coisas que se encontrem a bordo; 
II- o requerimento, em Juízo, de Vistoria Judicial 

para fixação do valor das coisas salvas. 
§ 2~> A prescrição será interrompida: 
I- por Protesto Judicíal; e 
II -pelo reconhecímento expresso, por parte do pro;. 

prietário ao Armador da embarcação que foi assistida ou 
salva, do direitO an-salvaâói" de cobrar remuneração. 

Art. 13. As dívidas decorrentes das operações de as
sistência e salvamento gozam de privilégio em relação às 
embarcações, coisa ou bens que estavam em perigo, ten
do preferência mesmo em relação aos créditos garanti
dos por hipoteca ou penhor sobre os referidos bens. 

Art. 14. São c_Qnsid~radas autoridades navais, para 
fins da presente lei, as do Ministério da Marinha, confor
me as atribuições definidas nos respectivos regulamen
tos. 

Ar~. _ _I5. bsta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 16. Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral) -Item 2: 

Discussão, em turno único, do Parecer da Comis
são de Constituição e Justiça sobre a Mensagem n9 
102, de 1984 (n~' 193/84, na origem), de 19 de junho 
do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da 
República submete à deliberação do Senado a esco
lha do Almirante-de-esquadra Raphael de Azevedo 
BrancQ para exercer o cargo de Ministro do Supe-

-- rior Tribunal Militar, na vaga- decOrrente da apo
sentadoria do Ministro Almirante-de-esquadra Oc
távio José S~paio Fernandes. 

A matéria constante do item 2 da pauta da presente 
sessão, nos termos da alínea "h" do art. 402 do Regi
mento Interno, deverá ser apreciada em sessão secreta. 

Solicito aos Srs. funcionái'ios ·as providências neces
sárias, a fim de que seja respeitado o dispositivo regi
men!al. 

(A sessão toma-se secreta às 18 horas e45 minutos 
e volta a ser pública às 18 horas e 58 minutos.) 
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O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral)- Esgotada a 
matéria constante da Ordem do Dia, passa-s·e, agora, à 
apreciação do Rcqueri_mento n" 127, de 1984, lido no Ex
pediente, de urgência para a Mensagem n~' 96, de 1984. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam senta

dos. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da 

matêria que despachada às Comissões de Economia, de 
Constituição e Justiça e- de Finanças. 

Solicito ao nobre Sr. Seria"dor José Lins o parecer da 
Comissão de Economia. 

O SR. JOSt LINS (PDS- CE. Para emitir parecer.) 
-Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Com a Mensagem n~' 96, de 1984, o Senhor Presidente 
da República submete à deliberação do Senado Federal 
pleito da Prefeitura Municipal de Fortaleza (CE) que ob
jetiva contratar, junto ao Banco do Nordeste do Brasil 
S.A., este na qualidade de agente financeiro do Banco 
Nacional de Habitação, a seguinte operação de crédito: 

Características da operação 

..A- Valor: CrS 5.552.000.000,00 (correspon
dente a US$ 4.000,000.00 ao câmbio de Cr$ 
1.388,00, em 16-4-84); 

B -Prazos: 
I - de carência: 6 meses; 
2 - de amortização: 8 anos; 

C- Encargos: 
I -libor semesttal de 11,25% a.a.; 
2- outras taxas usuais para as operações da es

pécie; 
D - Garantias: parcelas de receitas municipais; 
E- Destinação de recursos: liquidação de com

promissos vencidos junto ao Banço do Nor_Qeste do 
Brasil S.A." 

O Conselho Monetário Nacional pronunciou-se pelo 
encaminhamento do pedido por entendê-lo técnico e fi
nanceiramente viável, informando que os seus encargos 
não deverão acarretar maiores pressões na execução 
orçamentária dos futuros exercícios. 

No processado, verifica-se que a margem de poupança 
real da Prefeitura em questão, mostra-se pouco superior 
ao dispêndio, fCr$ 8.201,7 milhões contra Cr$ 8.072,7 
milhões), que a dívida consolidada interna apresentará, 
ap(>s a realização do empréstimo~ objetivo da presente 
Mensagem. 

Tal diferença, poderá apresentar-se sensível e preocu
pante, se considerarmos que para o cálculo da poupança 
real, a receita líquida foi corrigida e o dispêndio não. Por 
isso, é importante que o Senado tome as medidas acaute
ladoras que o caso requer. 

No mêrito, o financiamento de compromissos já ven
cidos, se enquadra em quadros análogos que têm mereci
do a aprovação da Casa1 até mesmo, porque, os Municí· 
pios e Estados não são responsáveis pela insolvência em 
que se encontram. 

Ademais, não existe outra saíde para estas esferas de 
poder, que não a do instituto do endividamento interno e 
externo. 

Ante o exposto, somos pelo acolhimento da Mensa
gem, nos termos do seguinte 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 38, DE 1984 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Fortaleza 
(CE) a elevar em Cr$ 5.552:.000.000,00 (cinco bi
lhões, quinhentos e cinqüenta e dois milhões de cruzei
ros) o montante de sua dívida consolidada Interna. 

O Senado Fed!!ra( resolve: 
Art. 1 'i' É a Prefeitura Municipal de Fortaleza, Esta

do do Ceará,_ autorizada a elevar, temporariamente, o 
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parâmetro fixado pelo item III, do art. 21' da Resolução 
n~' 62, de 28-I0-85, modificada pela de n'~93, de 11-10-76, 
ambas no Senado Federal, a fim de que possa realizar 
uma operação de crédito no valor de C_rS 
5.552.000.000,00 (cinCO biihões, quinhentos e cinqUenta 
e dois milhões de cruzeiros) correspondente a USS 
4,000,000.00, à taxa cambiai de CrS 1.388,00, jUllto cio 
Banco do Nbrdeste do Brasil SA., destinada à liquidação 
de compromissos vencidos Daquele estabelecimento, 
obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central 
do Brasil, no respectivo processo. 

Art. 21' Esta resolução entra em vigor na d~ta de sua 
publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral) - O Parecer 
da Comissão de Economia conclui pela apresentação do 
Projeto de Resolução n9 38, de 19S4, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Fortaleza (CE) a elevar em Cr$ 
5.552-.000.000,00 (cinco bilhões, quinhentos e cinqüenta 
e dois milhões de cruzeiros) o montante de sua dívida 
consolidada. (Dependendo de pareceres das Comi~sões 
de Constituição e Justiça e--de Municípios). 

Solicito do nobre Sr. Senadar_--Aifre_do Campos o 
Parecer da Comissão de Constituição e Justiça, 

O SR. ALFREDO CAMPOS (PMDB - M"G. Para 
emitir parecer) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O Projeto de Resolução sob exame, de autoria da 
Comissão de Economia, autoriza a Prefeitura Municipal 
de Fortaleza, Estado do Ceará, a elevar, temporariamen
te, o parâmetro fixado pelo item III, do art. 29 da 
Resolução nY 62, de 1975, modificada pela de n9 93, de 
ll-10-76, ambas do Senado Federal, a fim de que possa 
realizar uma operação de crédito no valor de CrS 
5.552.000.000,00 (cinco-bilhões, quitlhentos e cillqaenta 
e dois milhões de cruzeiros) correspondentes a US$ 
4,000,000.00, à taxa cambial de Cri 1.388,00, junto ao 
Banco do Nordeste do Brasil S.A., destinada à liqui
dação de compromissos vencidos naquele Estabeleci
mento. 

2. O pedido foi formulado com base no disposto no 
artigo 2Y da Resolução n'i' 62, de 1975, desta Casa, uma 
vez que, para a sua realização, faz-se necessária a 
elevação temporária fixada pelo item III do respectivo 
dispositivo legal. 

3. No processado, constam as seguintes referências e 
elementos principais: 

a) Lei Municipal n9 5.757, de 18-11-83, autorizadora 
da operação; 

b) Exposição de Motivos (EM n.,., 061/84) do Senhor 
Ministro da Fazenda, favorável; e 

c) Parecer do Banco· Central do Brasil, também 
favorável ao pleito daquela municipalidade. 

4. Cumpridas, portanto as eXigências es-fabeiecidas 
nas normas vigentes que disciplinam a matéria (Reg. n"' 
62/75) e- no RegimenTo Interno, somos pela tiamitação 
normal do projeto, uma vez que constitucional e jurídi
co, e apresentado em boa técnica legisJa:tiva. 

O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães, para 
proferir o parecer da Comissão de Municípios.-

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PDS - BA. Para 
emitir parecer.) - Si,_ Presidente, SrsA Senadores: 

O Projeto de Resolução sob exame, apresentadO- pela 
Comissão de Economia, cOmo conclusão do seu parecer 
sobre a Mensagem n"' 96/84, do Sr. Presiden~~ da 
República, autoriza a Prefeitura Municipal de Fortaleza, 
Estado do Ceará, a elevar; temporariamente, o parâme
tro fixado pelo item III, do art. 29 da Resolução n"' 62, de 
1975, modificada pela de n"' 93, de 11-10-76, ambas do 
Senado Federal, a fim de que possa realizar uma 
operação de crédito no valor de CrS 5.552.000.000,00 
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(cinco bilhões, quinhentos e cinqüenta e dois milhões de 
cruzeiros) correspondente a USS 4,000,000.00, à taxa 
cambial de Cr.$ 1.388,00,junto ao BanCõ do Nordeste do 
Brasil S.A., destinada à liquidação de compromissos 
vencidos naquele Estabelecimento. 

2. _ Na forma do art. 2?, item IV, da Resolução n9132, 
-c!e 1979, do Senado Federal,_as proposições que envol
vam operação de crédito intern:a:s e externas, de qualquer 
natureza, em que um ou mais Municípios seja:m parte 
interessadas, deverão merecer estudo e parecer desta 
Comissão. 

3. Os _recursos se destinam à liquidação de compro
inissos vencidos junto ao próprio órgão financiador o 
Banco do Nordeste do Brasil S.A. 

4. Há a ressaltar que a proposição mereceu da douta 
Comissão de Constituição e Justiça o encaminhamento 
favorável, no que diz respeito aos aspectos de constitu
cionalidade, jui"idicidade e técnica lf:gislatiVa. 
-5. ___ Pelas.razões expostas, somos pela aprovação do 

projeto de resolução de autoria da Comissão de 
Economia, ora sob nosso exame. 

O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral)- Os parece
res são favoráveis. 

Completada a instrução da matéria, passa-se à discus
são do projeto: 

Discussão, em turno úQi_ço~ do Projeto de 
Resolução n"' 38, de 1984, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Fortaleza-CJ;: a elevar ent Cr$ 
5.552.000.000,00, o montante de sua dívida consoliM 
dada interna. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a 

encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O projeto vai à Comissão de R.edàção. 

O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral) - Sobre a 
mesa; redação final de matêria em regime de urgência, 
que vai ser li~a pelo Sr. 19-Secretário. 

b- lida a seguinte 

PARECER N• 339, DE 1984 
Da Comissão de Redaçào 

-Redaçio final do Projeto de Resoluçio n"' 38, de 
~ 1984. 

Relator: Senador Claudlonor Rorlz 
A Comissão apresenta a redação fma1 do Projeto de 

-Resolução n9 38, de 1984, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Fortaleza (CE) a elevar t:m Cr$ 
5.552.0"()0.000,00 (cinco bilhões, quinhentos e cinqüenta 
e_dois milhões de cruzeiros) o montante de sua dívida 

-consolidada interna. 
Sala das Comissões, 26 de junho de 1984. -Joio 

Lobo, Presidente - Claudionor Roriz Relator - José 
Uns. 

ANEXO AO PARECER N• 339, DE 1984 

Redaçio final do Projeto de Resolução R' , de 
1984. ~ ~ ~ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos _termos 
do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, 
___ -__ --~-Presidente, promulgo a seguinte 
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RESOLUÇÃO N• , DE 1984 

Autoriza a Pr~f~itqra Munldpal de Fortalezsa, 
Estado do Ceanf, a elevar em CrS 5.552.000.000,00 
(cinco bilhões, quinhentos e cinqUenta e dois mUhões 
de cru_zelros) o montante de sua divida consolidada. 

O Senado Federa resolve: 

Art". 19 E a Prefeitura Municipal de Fortaleza, 
Estado do Ceará, autorizada a elevar, temporariamente, 
o parâmetro fixado pelo item III, do art. 29 da Resolução 
n"' 62, ~de 28 de._outubro de I 975, modificada pela de n9 
93, de li de outubro de 1976, ambas <lo Senado Federal, 
a fim de que possa realizar uma operação de crêdito no 
valor de CrS 5.552.000.000,00 (cinco bilhões, quinhentos 
e cinqüenta e dois milhões de cruzeiros), correspondente 
a USS 4,000,000.00 (quatro milhões de dólares america
nos), à taxa cambial de cr$ 1.388,00 (mil, trezentos e 
oitenta e oito cruzeiros), junto ao Banco do Nordeste do 
Brasil S.A., destinada à Uquidaçaõ de compromissos 
_vencidos naquele estabelecimento, obedecidas as 
condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no 
respectivo proc;esso 

Art. 2Q Esta Resoluçao entra em vigor na data de 
sua_ publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral)- Achando-se 
em regime de urgência a proposição cuja redação final 
acaba de ser lida, deve esta ser imediatamente submetida 
à deliberação do Plenário. 

Em discussão a redação final. 
Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a 

encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam ·permaneçam 

sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
O. projeto vai à-promulgação. 

O Sr. __ PRESJDENTE (Milton Cabral) - Passa-se, 
agora, à apreciação do Requerimento Jl9128j84, lido -rio 
Expediente, de urgência, para o Projeto de Lei da Câma
ra nY 286, de 1983. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam 

sentados. (Pausa.) 
AprovadO. 
Aprovadõ O requerimento, passa-se à apreciação da 

matéria. 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da 
Câmara n9 286, de 1983 (n9 1.262/83, na Casa de 
origem), que fixa a data da eleição dos Vereadores 
dos Municípios criados pela Lei n9 7.009, de 19 de 
julho de 1982, e dá outras providências (Dependen
do de pareceres das Comissões de ConstitUição e 
Justiça e de Municípios). 

Sobre a mesa, õs pareceres que serão lidos pelo Sr. 19M 
Secretário. 

São lidos os seguintes 

PARECER N• 340, DE 1984 

Da Comissio de Constituição e Justiça, sobre o 
Projeto de Lei da Câmara d'i' 286, de 1983 (n"'1.262-
D, de 1983, na Câmara dos Deputados), que "fixa a 
data da eleição dos vereadores dos municípios criados 
pela Lei n9 7.009, de 1"' de julho de 1982, e dá outras 
providênlcas". 

Rel:lltor: Senador Martins Filho 
O projeto SOb exame, originário da Câmara dos 

Deputados, estabelece que a eleição para vereadores nos 
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municípios criados pela Lei n'i' 7.009, de 19 de julho de 
1982, far-se-ã ná prazO de 120 dias, contados da publi
cação desta Lei. 

Os municípios a que se refere a Lei, são os sede 
Macajat, Alto Alegre, São João_ da Balisa, Bonfim, 
Normandia e São Luiz, todos no Território de Roraima 
e, por um lapso daquele diploma legal, foi- oiriítida, 
quando de sua edição, a necessária indicação das datas 
de eleição dos respectivos corpos legislativos, falhà que é 
agora corrig'ida. 

A matéria foi aproVada na outra Casa -d_Q_ Congresso 
Nacional na forma de Emenda de Plenário, a qual intro
duziu parâgiafo único ao aitigo \9 do projeto, vísaildo a 
harmonizã-lo com a legislação vigente, ein particular 
com o art. 5~, § 1~. da Lei Complementar n~ 1, de 9 de 
novembro de 1967, e o art, 151, § 1~, alínea a, da Consti
tuição Federal. 

Deferida a apreciação do mérit_O- à dQ!.!l_a, Comissão 
dos MunicíPios-e Cõ!TIO inexistem óbices quanto aos 
aspectos de juridicidade e constitucionalidade, nosso 
parecer é pela aprovação do projeto. __ 

Sala das Comissões;-13 de junho de 1984.- Murlto 
Badar6, Presidente - Martins FllhQ, Relator - José 
Igo,do Ferrerla -- Hélio Guelros - Odaclr Soares -
Passos Pôrto - Octávio Cardoso - Carlos Chiarelli. 

PARECER N• 341, de 1984 

Da Comissão de Muolcípios, sobre o Projeto de 
Lei da Câmara n9186, de 1938(n~ ].262-D, de 1983, 
na Casa de origem), que unxa a data da eleiçio dos 
vereadores dos municípios criados pela Lei n"' 7.009, 
de 1~ de julho de 1982, e dá outras proddênclas". 

Relator: Senador Almlr Pinto 
A Lei n~ 7.009, de 1~ de julho de 1982, criou, no Terri

tório Federal de Roraim.a, independentemente de 
comprovação dos requisitos previstos pela Lei n"' 6.448, 
de II de outubro de 1977, seis unidades municipais: 
Macajaí, Alto Alegre, São Jorge da Balisa, Bonfim, 
Normandia e São Luiz. 

O Projeto de Lei da Câmara, que passa a se~ exa"mina
do, prevê, no art. 1~, a eleição para Vereador.; dos aludi
dos Municípios, no prazo de cento e vint~Ldias, a-contar 
da data da lei. E, no parãgrafo único do -mesmo art. I~>, 

estabelece que, nos Municípios criados por lei estadual 
atê 31 de dezembro de 1983, realizar-se-ão, no prazo 
indicado no caput, eleições para preenchimento dos 
cargos de prefeitos e vice~prefeitos e, --aitida, para 
vereadores. A posse dos eleitos ocorrerá trinta dia_s após 
a realização do pleito, e os mandatos irão atê 31 de 
dezembro de 1988. Pa_ra tais eleições, prevalecem as 
inelegibilidades previstas para os pleitos do Município 
ou munictpiOs do qual tenha havido desmembramento 
(art. 151, § 11', alínea."a" da ConstituiÇão Federal.) 

Na forma do art. 21' da_ proposição, os mandatos dos 
vereadores eleitos_ em decorrência da lei terminarão na 
mesma data fixada para os vereadores eleitos a 15 de 
novembro de 1982. 

O art. 31' atribui à Justiça Eleitoral competência para 
baixar resoluções e tomar as providências necessárias à 
realização do pleito de que trata o projeto. 

De autoria do Deputado Júlio Martins, a proposição 
mereceu aprovação das Comissões e dQ _Ple_nârio da 
Câmara. o-autor,-na Justificação, considera urgente que 
o CongresSo Nacional fix~ a data_ das eleições municipais 
em Roraima, porquanto os MunicípiOs de Mucajaí, Alto 
Alegre, São Jorge da Baliza Bonfim, Normandia e São 
Luiz ••enfrentam a desagradãvel situação_ de viverem 
uma existência apenas·p-arcial e limitada, ainda privados 
da autonomia municipal, que só lhes advirâ com o 
advento do órgão legislativo competente". 

A douta Çomissão de ConstituiÇão e Justiça desta 
Casa considerou a proposição constitucion-al e jurídica. 
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Opinamos, pois, pela aprovação do presente prrijeto 
de lei, porque ele vem completar a obra do Governo 
Federal, que é de devolver ao País à plenitude democráti
ca. 

Salas das Comissões, 26 de junho de 1984. - Passos 
Pôrto, Presidente - Almir Pinto, Relator ~- Nelson 
Carneiro - Gaivão Modesto - Joio Lobo - Jorge 
Bornhausen- José Llns- Jutahy Magalhães- Jorge 
Kalume. 

O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral) - Os pareCe
res são favoráveiS. 

-Completada a instrução da matéria~ PiiSSa-se à discus
são do projeto em turno único. 

Em disCussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus

são. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam qUeira:m-perlnanecer 

sentados. (Pausa.) 
A_provado. 
A matéria Vai à sanção. 

É o seguinte o projeto aprovado. 

PROJETO DE LEI DA CAMARA N• 286, de 1983 

(NI' 1.262/83, na Casa de origem) 
Fixa a data da eleição dos vereadores dos municl

plos criados pela Lei n~> 7.009, de ]I' de julho de 1982, 
e d' outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. l~> Nos municípios criados pela Lei n~' 7.009, de )9 

de julho de 1982, far-se-â eleição para vereadores no 
prazo de 120 (cento e vinte) dias, a coi1tãr-da data da 
publicação desta leí. 

Parágrafo único. Nos municípios criados por lei 
estadual até 31 de dezembro de t 983 realizar-se-ão, no 
prazo previsto no caput deste artigo, eleições para preen
chimento dos cargos de prefeitos e vice-prefeitos e para 
vereadores, devendo a posse o ocorrer dentro de 30 
(trinta) dias da ·reãi.ização do pleito, com os mandatos 
até 31 de dezembro de 1988, prevalecendo para estas 
eleições as inelegibilidades previstas para as eleições 
municipais (alínea a do§ 11' do art. 151 da ConstitUição 
Federal) do município ou municípios dó qual tenha 
havido desmembramento. 

Ali -- -21' Os mandatos dos vereadores eleitos graças 
ao disposto no artigo anterior terminarão com os dos_ 
vereadores eleitos em 15 de novembro de 1982. 

Art, 31' A Just_iça Eleitoral baixará resoluções e 
tomarã todas providéncias necessârias à realizaçãO da 
eleição prevista nesta lei. 

Art. 49 Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. --

Art. 5~> Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Milton Cabra\)- "Nada mais 
_havendo_ a tratar, vou encerrar a presente sessão, 
desigl")ando, para a sessão ordinária de amanhã. a 
seguinte 

ORDEM DO DIA 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câma
ra n9 5, de 1981 (n~ 3.035/80, na Casa de origem) alteran
do o art. 11' da Lei n9 6.226, de 14 de julho de 1975, que 
dispõe sobre a contagem recíproca de tempo em Serviço 
Público Federal e de atividade privada, para efeito de 
aposentadoria, e dá outras providências, tendo-

PARECERES FAVO RÃ VEIS, sob n~>s 971 e 972, de 
1981, das Comissões: 
-de Segurança Nacional; e 
- de Finanças. 

Junho de 1984 

VoiaÇãõ~·em-il;ino único, cio-Projeto de Lei da Câmã
ra nl' lO de 1981 (nl' 1.529/79, na Casa de_origem), que 
?i~põe sobre a aposentadoria, com proventos integrais, 
dos ex-Combatentes segurados da Previdência Social, 
tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 354 e 355, de 
1981, das Comissões: 

- de Legislação Social, e 
- de Finanças. 

3 

Votação em turno único, do Projeto de Lei da Câmara 
n~' 44, de 1981 (o~587 f79, na Casa de origem), que veda 
aoS veícUlos de comunicação de massa (râdio, televisão, 
cinema jornais, revistas, cartazeS, anuários ou qUalquer 
outro tipo de publicação) aceitar a autorização ou a 
veiculação-de anúncios e de comerciais que não sejam 

-negociados, produzidos, criados, filmados, gravados, 
copiados- imagem e som- por profissionais e empre
sa-s brasileiras, tendo 

PARECERES, sob n"'s 186 e 187, de 1983, das 
Comissões: 

-de Economia, favorâvel, com o voto vencido dos 
Senadores Bernardino Viana, José Lins e Lenoir Vargas; 
e 

-de Finanças, favorâvel. 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câma
ra n~> 53, de 1977 {nl' 227/75, na Casa de origem), que 
dispõe sobre condições a observar na renovação de 
contratos de atletas profissionais, e dá outras providên
cias, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 1.360 e 1.361, 
de 198 t, das Comissões: 

- de Legislaçilo Social; e 
- de Educaçio e Cultura. 

5 

Votação, em turno único, do Projeto de Leida Câma
ra n~ 65, de 1979 (n~ 4.257(77, na Casa de origem), que 
autoriza a alienação de imóveis residenciais da Rede 
Ferroviária Federal a seus ocupantes~ tendo 

PARECERES, sob n•s 335 e 336, de 1980 e 635 a 637, 
de 1981, das Comissões: 

-de Transportes, Comunicação e Obras Públicas, ]I' 
pronunciamento: contrârio; li' pronunciamento: favorâvel 
ao Projeto e ã Emenda de Plenário; 

- de F"manças, 1~> pronunciamento: favorável; l~ 

pronunciamento: favorâvel à Emenda de Plenário; 
- de Constitulçio e Justiça, pela constitucionalidade e 

juridicidade do Projeto e da Emenda de Plenário. 

6 

Votação, em turno único, do Requerimento n"' 784, de 
1983, de autoria do Senador Henrique Santillo, solicitan
do, nos termos dos arts. 75, c, 76 e 77, do Regimento 
Interno, a criação de uma comissão especial mista, 
composta de ll (onze) senadores e 11 (onze) deputados, 
para, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, c-om a colabo
ração das entidades mais representativas da sociedade 
civil, discutir e apresentar soluções para a crise 
econômico-financeira do País. 

(Dependendo de Parecer da Comissão de Economia) 

7 

Votação, em turno único, do Requerimento n~' 104, de 
1984, dos Senadores Nelson Carneiro e Humberto 
Lucena, solicitando, nos termos do art. 371, c, do 
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Regimento Interno, urgência para o Projeto de Lei dQ 
Senado n~> 290, de 1983, de autoria do Senador Nelson 
Carneiro, que revoga a Lei n"' 7.138, de 7 de novembro de 
1983. 

Votação, em turno único, do Requerimento n~' 840, de 
1983, de autoria do Senador Humberto Lucena, propon
do a inserção em Ata, de um voto de aplauso aos termos 
da carta com que o ex-Ministro Hélio Beltrão se demitiu, 
e um voto de louvor pela sua eficiente gestão nos Minis
térios da Previdência e Assistência Social e Extraordi
nário para DesburocratizaçãÕ,- tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob n• 302, da Comissão 
-de Constituição e Justiça. 

Votação, em turno únicQ_ (apreciação preliminar da 
juridicidade, nos termos do arl. 296 do Regimento 
Interno), do Projeto de Lel da Câmara n\"_79, de 1_~79 (I!? 
1.511/75, na Casa de origem), que acrescenta paiâgra-fõ 
ao art. 5\" da Lei n\" 3.807, de 26 de agosto de 1960, que 
dispõe sobre a Lei Orgânica da Previdência Social, 
alterada pela Lei n9 5.890, de 8 de junho de 1973, -téTidÕ 

PARECERES, sob n•s 692 e 693, de 1982, das 
Comissões: 

-de Legislaçilo Social, favorável, nos termos do 
Substitutivo que apresenta; e 

-de: Constituição e Justiça; pela injuridicid3.de do 
Projeto e do Substitutivo da Comissão de Legislação 
Social, com voto vencido, em separado do Senador 
Franco Montara. 
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VotaÇão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do 
Senado n\" 145, de 1981, de autoria do Senador Nelson 
Carneiro, que atribui às Secretarias de Agricultura doS 
Estados, dos Territórios e do Distrito Federal a compe
tência exlusíva para fixar as quotas de farelo de trigo 
cabentes a cada produtor rural, tendo, 

PARECERES, sob nl's 248 a 250, de 19~2, das 
Comissões: 

-de Con5titulçio e Justiça, pela constitucionalidade e 
juridicid-ade, I, no mérito, ravorável, com as Emendas n\"s 
I e 2-CCJ que apresenta; 

-de Agricultura, ravorável ao projeto e ãs emendas 
da Comissão de Constituição e Justiça; -e 

-de Serviço Público Civil, ravorâvel ao projetO e às 
emendas da Comissão de Constituição e Justiça. 

11 

Votação, em primeiro -turno;-do Piojeto~-de Lei dO 
Senado n"' 76, de 1983, de autoria do senador Nelson 
Carneiro, que acrescenta dispositivo à Lei n9 :5.107, de Ü 
de setembro de 1966, visando restabelecer o príVilégio da 
indenização dobrada ao trabalhador que conta mais de 
I O anos de serviço e é despedido sem justa caus-a, tendo 

PARECERES, so$ n\"s 1.01~ e 1.019, de 1983, d~s 
Comissões: 

-de Constituiçlo e Justiça, pela constitucionalidade, 
jurididdade, e, no mérito, favoráVel; coni- VOto vencidO 
dos Senadores Helvfdio Nunes e José fragelli; e 

-de Legislação Social, ravorável. 

12 

Discussão, em turno umco, do Projeto de Lei da 
Câmara n'<' 19, de 1984 (n'i' 2.416/83, na Casa de origem), 
de iniciativa do Serthor Presidente da República, que 
dispõe sobre a escala de níveis de classificação dos .cargos 
de Provimento em Comissão, integrantes do _Grupo
Direção e Ass.essoramento Superiores, do Quadro 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

Permanente da Secretaria Geral do Tribunal de Contas 
da União, e dâ outras providênciaS, terido 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n<>s 303 e 304, de 
1984, das Comissões: · 

-de Serviço Público avil; e 
- de Finanças. 

O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral)- Está encer
rada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 19 horas.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. 
JOSE UNS NA_SESSÀO DE /9,P-84_E QUE, 
ENTREGUE À REVISÀO DO ORADOR, SERIA 
PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. JOS.fl: UNS (PDS - CE. Para uma comuni
cação) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Somente ontem tomei conhecimento da morte de um 
querido amigo do Ceará. Chamava-se João de Medeiros 
Ramo$ .. _Seu nome, Sr. Presidente, não desperta a 
lembrança nacional, mas, para nós1 para o povo cearen
se, que perdemos João Ramos, a sua morte nos traz uma 
grande tristeza. 

Matou-o o coração, o mesmo coração acolhedor e 
amigo com que ele conquiStara, em vida, a amizade e 
adritiração de todos ·nós. 

Começou a sua vida profissional como locqtor de 
rádiO e_ tornou-se, ao longo de sua carreira, um jornalista 
brilhante, um radialista extraordinário, u-m atar· teafiâi, 
um técnico em sistemas de comunicação e, por tudo isso, 
um con1_u~icador de dotes .extr_aordinários. 

João Ramos militou na TV Ceará, na Ceará Rádio 
Clube, na Televisão Educativa e, ultimamente, trabalha~ 
va no Diário do Nordeste, como Diretor do Departamen~ 
to de Engenharia, que ocupa-va pelos· seus grandes 
conhecimentos de equípamentos e de técnica de progra-
mação. 

A mim, em particular, a morte de João Ramos toca 
prófUnaamente: Jun'tõs fizemos, durante alg~m- te~po~ 
um programa de instrução pelo râdio, cujo mérito 
deVeu-se, em-grande parte, .à atu-açãÕ de--João Ramos. 
Era um homem simpleS, quase ingénuo, mas sem razer 
concessão à dignidade; despido de orgulho e de vaidade, 
ele roi o canal de formação de toda uma geração de 
profissionais ·de comunicação que, hoje,' dignifiCa e 
honra o Ceará. 

Não asSisti, sr. PreSiderite, ao sepultamento de João 
Ramos, mas dão-me conta as notícias que li, pelos 
jorn-áiS da ininha terra, que nenhum dos oradores que o 
levaram até a tumba teve condições de se expressar de 
modo natural. Uns, apenas balbuciavam algumas 
palavras enquanto outros articulavam tristes sentenças. 
Um deles disse apenas esta rrase que, para mim, traduz, 
fielmente, a impressão e o sentiffiento dos Colegas de 
João Ramos.: ••:t: mais um pedaço da gente que se vai". E 
calou-se. 

Sr. Presidente, quero, com esta comunicação, levar o 
meu pesar à família de João Ramos, à Imprensa e- por 
que não dizer?- a minha solidariedade ao Ceará, nesta 
hora de tristeza e de luto que o compungem. 

Era s6, Sr. Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE N• 39, DE 1984 

O Presidente do Senado Federal, no uso das 
atribuiç-ões· que lhe conferem os aitigos 52,-item. 38, e 97, 
inciso IV, do Regimento' Interno e de acordo com a 
delegação de competência que lhe roi outorgada pelo 
Ato nq 2, de 1973 e- revigorada pelo Ato n9 12, de 1983, 
da Comissão Diretora, e à vista do disposto na 
ResOlução n'<' 130, de 1980, resolve autorizar a contra
tação, sob o regime jurídico da Consolidação das Leis do 
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Trabalho e do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
de Altair Chagas, para o emprego de Assessor Técnico, 
com o salário mensal equivalente ao vencimento do 
cargo DAS-3, a partir de 5 de junho de 1984, com 
lotação e exerdcio no Gabinete do Senador Murilo 
Badaró. 

Senado Federal, 26 de junho de 1984,_ - Moacyr 
Dalla, Presidente do Senado Federal. 

ATO DO PRESIDENTE N• 40, DE 1984 

O Presidente do Senado Federal, no uso das 
atribui_ç~es que lhe conferem os artigos 52, item 38 e 97, 
inciso IV,-do Regimento Interno e de acordo com a 
delegação de competência que lhe foi outorgada•pelo 
Ato n9 2, de 1973 e- revigorada pelo Ato n"' 12, de 1983, 
da Comissão Diretora, e à vista do dispostq na 
Resolução nq 130, de 1980, resolve dispensar a senhora 
Arcelina Helena Públio Dias do emprego de Assessor 
Técnico, sob o regime jurfdicõ da ·consolidação das Leis 
do Trabalho e do Fundo de Garantia. por Tempo de 
Serviço, a partir de 7 de junho de 1984. 

Senado Federal, 26 de junho de 1984. - MoiaCyr 
Dalla, Presidente do Senado Federal. 

ATO DO PRESIDENTE N• 41, DE 1984 

O Presidente do Senado Federal, no uso de suas 
atribuições regimentais, e de acordo com a delegação de 
competência que lhe foi outorgada pelo Ato n9 2, de 
1983, da Comissão Diretora, e a vista do que consta do 
Processo n\" 002076/83.7, resolve readmitir Cláudio 
Antônio de Almeida, ex-servidor do Senado Federal, no 
cargo de Técnico Legislativo, Classe Especial, Referên
cla NS-25, do Quadro Permanente, nos termos do artigo 
324, §§ 2\", 3\" e 4'<' da Resolução n9 58, de 1972, conside
rando o interesse da Administração e a existência de 
vaga, cofn efeito a partir da data da publicação. 

Senado Federal, 26 de _junho de 1984. -- Moacyr 
Dalla, Presidente do Senado Federal. 

ATO DO PRESIDENTE N• 42, DE 1984 

O Presidente do Senado Federal, no uso de suas 
atribuições regimentais, e de acordo com a delegação de 
competência que lhe roi outorgada pelo Ato n\" 2, de 
1973, da Comissão Diretora, e a vista do que consta do 
Processo n'i' O 11636j83.1, resolve readmitir Astrolábio da
Silva Caminho, ex-servidor do Sei;J-ado Federal, no cargo 
de Artífice-de Mecânica, Classe. "A", Rererência NM~7, 
do Quadro Permanente, nos termos do artigo 346, §§ 2"'e 
3\", da Resolução nt~ 58, de 1972, considerando o interesse 
da Administração e a existência de vaga, com efeito a 
partir da data da publica-ção. 

Senado Federal, 26 de junho de 1984~ - Moacyr 
Dalla, Presidente do Senado Federal. 

ATO DO PORESIDENTE N• 43, DE 1984 

O Presidente do Senado Federal, no uso de suas 
atribuições regimentais e em cumprimento ao disposto 
no artigo 32 da Resolução n\" 146, de 1980, resolve conce
der Progressão Vertical, em vagas originárias ou 
decorrentes, aos servidores do Quadro Permanente do 
Senado Federal, conforme relação constante do Anexo I, 
vigorando seus ereitos financeiros; a partir de l"' de julho 
de 1984. 

Senado F"ederal, 26 de junho de 1984.- Moacyr Dai•~ 
Presidente do Senado Federal. 

ANEXO l AO ATO N• 43/84 
DO PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL 

Relação dos servidores do_ Quadro Permanente que 
terão Progressão Vertical, em vagas originárias ou 
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decorrentes, nas Categorias Funcionais de Têcnico 
Legislativo, Inspetor de Segurança Legislativa, Agente 
de Segurança Legislativa, Artífice de Eletricidade e 
Comunicação e Artífice de Carpintaria e Marcenaria. 

I- GRUPO - ATIVIDADFS DE APOIO LEGISLA
TIVO 
1. Categoria Funcional - T&Dico Legi&ladvo 

Nq de vagas: 04 na Classe Especial - Ref. NS-22 
a) Da Classe "C" - Ref. NS-21 à _Classe Especial, 

Ref. NS-22 
Relação nominal: 
01. Paulo Roberto Falconi de Carvalho 
02. Francisco Alves Ramos 
03. Regina Alves Rio Branco 
04. Marcia Bokel Snitcvscy 

2. Categoria Funcional- Inspetor de Segurança Legisla
tiva 

p9 de vagas: 03 na Classe Especial Ref. NS-17 

a) Da Classe Onica, Ref. NS-16 à ClaSse Especial, Ref. 
NS-17 

Relação nominal: 
O I. Alberto Corá Filho 
02. M anoel Carlos Damasceno 
03. Antonio José da Rocha 

3. Categoria Fuodonal- Agente de Segurança Legisla
tiva 

n'~ de vagas: 01 na Class<;:. "D", Ref. NM~28 

a) Da Classe "C", Ref. NM~27 à Classe "D", Ref 
NM-28 

Relação nominal: 
01. Gentil Eust6rgio da Silva 
h) n'~ de vagas: 03 na Class~ ... B'\ Ref. NM-19 

Da Classe "A", Ref. NM-18 à Classe "B", Ref"NM-19 

Relação nominal: 
O l. Pedro Gíl da Paixão 
02. Francisco Paulino de Ara6jo 
03. Cosme- Fonseca de Oliveira 

ll-GRUPO- ARTESANATO 

1. Categoria Funclooal - Artffiee de Eletriddade e 
Comunlcaçio 

nv de vagas: 01 na Classe Especial, Ref. NM~28 

a) Da Classe "D"- Mestre- Ref. NM-27 à Classe 
Especial Ref. N M-28 

Relação nominal: 
01. Alberto Francisco dos Santos 
b) n' de vagas: 02 na Clas5C'. "D" - Mestre - Ret 

NM-23 

Da Classe "C" - contramestre - Ref. NM-22 à 
Classe "D"- Mestre- Ref. NM_-.23 

Relação nominal: 
01. Raimundo Mendes Ribeiro 
2. Primiano Gomes de Oliveiral 

€1_ n' de vagas: 02 na 
Class~."C''- Contramestre- Ref. NM-17 

Da Classe "B"- Artfjlce Especializado- Ref. NM-
16 à Classe .. C .. - Contramestre - Rej. N M-17 

Relação nominal: 
01. Manoel da Paixão Pereira da Cruz 
02. Sebastiana Vieira Inocêncio 

·DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

l. Categoria Funclo
nal - Artffice de Carpintaria e Marcenaria 

n'>' de vagas: 02 na Class~. "D"- Mestre- Ref. NM-
23/ 

Da Classe "C" - Contramestre - Ref N M-22 à 
Classe "D"- Mestre- Ref. NM-23 

Relação nominal: 
01. Francisco Alves Ferreira 
02.-Francisco Severino da Cruz 
Senado FedC?I"al, 26 dej~:~nho de_l9134. 

.ATO 00 PRFSIDENTE N• 44, DE 1984 

O Presidente do Senado Federal, no uso de suas 
atribuições regimentais e em cumprimento ao disposto 
no artigo 10, da Resolução n"' 146, de 1980, 

Resolve: 
Art. }q Conceder Progressão Horizontal aos servi~ 

dores dos Quadros Permanente e CL T, avaliados com os 
Con~tos I (inerecimento) e 2 (antigUidade), conforme 
Anexos I e II deste Ato, nos termos dos artigos-5v, pará
grafo único e 6'>' da mesma Resolução. 

Art. 2"' Os efeitos financeirOs terão a sua: vigência na 
forma constante dos Anexos I e II do presente Ato. 

Art. 39 Este Ato entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Senado Federal, 26 de junho de 1984. - Moacyr 
Dalla, Presidente do Senado Federal. 

ANEXO I AO ATO N• 44(84 
DO PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL 

QUADRO PERMANENTE 

Relã.ção dOs servidores que Obtiverciin- Progressão 
Horizontal (conceito 1 e 2), de acordo com o disposto no 
artigo 59, parágrafo único da Resolução n9146, de 1980. 

Coneelto 1 - Merecimento 

I- GRUPO- ATIVIDADFS DE APOIO LEGISLA· 
TIVO 
1. Categoria Funcional - Téculco Legislativo 

a) Classe Especial - Ref NS-24 para NS-25 
Relação nominal: 
01. Waldir Pereira Borges (a partir de 1-1-84) 
02. Paulo Roberto Moraes de Queiros (a partir de 1-7-

84) 
03. Marcos Castelo Branco Coutinho (a partir de 1-1-

84) 
04. José Clênio Rego de Azevedo (a partir de 1-1-84) 

h} Classe Especial- Ref. NS-23 para NS-24 
Relação nominal: 
01. Pedro Helvecio Bomtempo (a partir de 1-7-84) 
02. Arilda Fonseca de Souza (a partir de 1-1-84) 

c) Classe Especial-- Ref. NS-22 para NS-23 
Relação nominal: 
O I. "Sidney Jos~-Kronemberger (a partir de -1-7-84) 
02. Antonino Olavo de Almeida (a partir de 1-7·84) 
03. Sheila Belota Tapajós (a partir de 1-1-84 
04. Fatima Regina de Araujo FreitaS (a partir de 1-1-

84) 

2. Categoria Funcional - Taqnigrafo Legislativo 
a) Classe "C'' -Ref. NS-20 para NS-21 (a partir de 1-

7-84) 
Relação nominal: 
01. Claudia Lyra Nascimento Rezende 

3. Categoria Funcional- Agente de Segurança Leglslati· 
va 

ti) Classe Especial- Ref. NM-34 para NM-35 (a partir 
de 1-1-84) 
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Relação nominal: 
01. Tomás de Aquino Pereira Rodrigues 

b) Classe ""D""- Ref NM-28 para "'M-29 (a partir de 
1-1-84) 

Relação nominal: 
01. Pedro Rodrigues do Nascimento 

c) Classe ''C"- Ref. NM-24 para NM-25 (a partir de 1-
1-84) 

Relação nominal: 
OI.Jorge Carlos Bogdezeviscius 
02. José Maurício Slaib 
03. Rudrigo Costa Duimarães 
04 • .Jorge Miguel do Bonfim 
05. José Borges de Souza 

4. Categoria Funcional - !Dspetor de Segnrança Legisla
tiva 

a) Classe Especial- Ref. NS-18 para Ns-19 (a partir 
de 1-1-84) 

Relação nominal: 
01. Francisco Alberto dos Santos 
02. Antonio Josê Viana 

b) Classe Especial- Ref. NS-17 para NS-18 (a partir 
de 1-1-84) 

Relação nominal: 
01. Messias de Campos 

c) Ciasse Onica- Ref. NS-15 para NS-1.6 (a partir 
de 1.1.84) 

Relação nominal: 
01. Eduardo Machiniewicz 
02. Gilson Viana 
03. Mozart Boaventura J6nior 
04. Dorival Domingos Armando 
05. Vicente Cristina Filho 
06. Pedro de Souza 
07. Luiz da Silva Guimarães 
08. Walter Palmieri 
09. Wilton Dias Viana 
10. Sebastião Duarte Gomes 
II. Dalton Jerónimo Fuzer 
12. Paulo Luz Alves Corrêa 
13. Pedro Alves Evangelista 
14. Marino Granado da 'Silva 
IS. Haroldo Teixeira 

d) Classe Cnlca - Ref. NS./4 para NS-15 (a partir 
de 1-1-84) 

Relação nominal· 
OL Jos~ Pacheco de Pinho 
02. Pedro Aurélio Guabiraba Pereira Cardoso 
03. José Roseo Filho 
04. Darcy Viana 
05. Antonio Carlos Lopes 
06. Durval dos Santos 
07. Gilberto Chaves Zelaya 
08. Crispim Nunes de Almeida 
09. Flâvio da Costa 
10. José Maria Diniz 
II. Jobson da Silva 
12. Fernando Urbano 
13. Carlos Augusto Alimandro 
14. FranciSco Pereira da Silva 
15. Francisco Gonçalves da Silva 
16. Antonio Senador Costa 
17. José Hélio da Silva 
18. Adalberto José Carneiro 
19. Raimundo Nonato de Brito 
20. Waldir Araujo Silva 
21. Mércio Ceemo 
22. Josê Francisco Souza Outra 
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e) ClassetJnlca-Ref. NS·/3 para NS~i4 (a partir de 
/-I-84) 

Relação nominal: 
O 1. Aricclso Lopes 

U- GRUPO -OUTRAS ATIVIDADES DE NlVEL 
SUPERIOR 

1. c.tegorla Funcl..W - Enceahelro 
a) Classe Especial- Rej. NS-23 para NS-24 (a pcinir 

de 1-1-84) 
Relação nominal: 
O I. Edwuiges de Oliveira Cardoso 

2. Catecorla Funcl..W - Tknlco em Legioloçio e 
Orçamento 

a) Classe Especial- Ref. NS-23 para NS-24 (a partir 
de I-l-114) 

Relação nominal: 
01. Tania Mara Câmargo Falbo Ãlves da Cruz 

ui- GRUPO - ARTESANATO 

1. Cotecoria Fundooal - ArtiiJee de Estrutura de 
Obras e Matalurgia 

a) Classe "C"- Contramestre- Rej. NM-17 para 
NM-18(a partir de 1-7-84) 

Relação nominal: 
01. José Teixeira SObrinho 
02. José Ferreira de Brito 

2. Categoria FtmclonaJ - Artlflce de Mecânica 

a) Classe "B"- Artifi_ce_Especia/izado- Ref. NM 
f4 para NM.J5 (a partir de 1-/-84) 

Relacão nomí'nal: ~ 

01. Hermano Mariano de Almeida 

b) Classe "A"- Artifice- Ref NM-9 para NM-10 
(a partir de 1-1-84) 

Relação nominal: 
01. Odécio Carvalho da Silva 
02. Benedito Leandro de Jesus 

c) Classe "A"- Artifice- Ref NM-8 para NM-9 
(a parllr de /-/-84) 

Relação nominal: 
01. Vivaldo da Paixão Azevedo nascimento 
02. Joaquim Luiz Lameu Moreira 
03. Edevaldes Alves 

3. Categoria Funclooal - ArtiiJee de Eletricldade e 
Comunicação 

a) Classe "D"- Mestre- Ref NM-24 para NM-25 
Rela<(ão nominal: 
01. Sebastião Miguel da Silva (a partir de 1-1-8-~) 
02. Florêncio Edvaldo de Brito (a partir de 1-1-84) 
03. Nicanor Ribeiro da Silva (a partir de 1-7-84) 

&) Classe "D"- Mestre- Ref NM-23 para NM-24 
(a partir de 1-1-84) 

Relação nominal: 
O I. Edifredo de Jesus Ribeiro 
c) Classe "C" - Contramestre- Ref. NM-21 para 

NM-22 (a partir de 1-1-84) 
Relação nominal: 
O I. Osório Patriota dos Santos 
d) Classe. "C"- Contramestre- Ref. NM--20 para 

NM-21 (a partir de 1-1-84) 
Relação nominal: 
01. Osvaldo Aurique de Aguiar 
e) Class~ .. C"- Contramestre- _Ref. NM-18 para 

NM-19 (a partir de 1-1·84) 
Relação nominal: 
O 1. Wilma Borges de Santana 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

f) Classe••c~ --Contramestre- Ref. NM-17 para 
NM-18 (a partir de 1-7-84) 

Relação nominal: 
O I. Adelaide Ribeiro da Silva 

4. Catepria Faoclooal - Artífice de Carpintaria e 
Marcenaria 

a) Classe "D"- Mestre- Ref NM-25 para NM-26 
(a partir de 1-1-84) 

Relação nomina.l: 
01. &zébio Gonçalves da Rocha 
b) Classe "D"- Mestre- Ref NM-23 para NM-24 

-ra partir de 1-7-84) 
Relação nominal: 
01. João Batista das Chagas Querino 

Conceito 2 - AndauJdade 

I - Grepo - Advldades de Apolo Legiolatlvo 
1. Cotecorla Funclooal - Tkolco Legioladvo 

a) Classe Especial- Ref NS-24 para NS-25 (a partir 
de /-/-85) 

Relação nomina_l: 
01. Sonia de Lima ~elchior 
02. Neide Botelho 
03. Maria do Socorro Rodrigues Silva 
04. Eleonora de Castro Gonçalves Passarinho 
05. Marcele Maria Oliveira Pimentel 
.06._ Judite Silva 
b) Classe Especial- Ref NS-23 para NS-24 
Relação nominal: 
01. Veronice Maria de Azevedo (a partir de 1-7-84) 
02. Candida Aguiar Nara (a partir de l-7-84) 
03. Nelson Cleômenis Botelho (a partir de 1-1-85) 
04. Carlos Alberto de Souza Lopes (a partir de 1-1-85) 

2. Categoria F~Jnclonal --Taquigrafo Legislativo 
a) Class~ "C"- Ref NS-20 para NS-21 (a partir de 

1-1-85) 
Relação nominal: 
01. Isabel Cristina Mendes Perna 

3. Categoria Funcional- Agente de Segurança Legislati
va 

a) Classe Especial - Ref NM-3# para NM-35 (a 
partir de 1-7-84) -

Relação nominal: 
01. Manoel Vitorino Jorge Menezes Lisa 
b) Classe "D"- Ref NM-28 para NM-29 (a partir de 

1-7-84) 
Relação nominal: 
01. Gutemberg dos Santos Sobreira Machado 
c) Classe "B"- Ref. NM-19 para NM-20 (a partir de 

1-7-84) 
Relação nominal: 
01. Hilton Paulo Souza 
02. Eliel Carvalho da Silva 
03. Josê Ponciano Santana 
04. Raimundo Matos da Cruz 

4. Categoria Funcional- Inspetor de Segurança Legisla
tiva 

a) Classe Especial- Ref. NS-18 para NS-19 (a partir 
de 1-7-84) 

R.elação nominal: 
01. João Francisco da Silva 
02. Dionísio Mota da Costa 
03. José Corrêa Fuzo 
04-. A urêlio Barbosa da Silva 
05. José Flávio Mota da Costa 
06. João Coutinho Duarte 
07. Antonio Adalberto dos Santos 
08. Djalma Perácio Cabral 
09~ Libánio Teixeira- de Albuquerque 
10. Mário Ferreira Barbosa 
li. Wilson Palmieri Rodrigues 
12. José Ary de Souza 
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13. João Martins de Souza 
14. Antonio Ceolin 
IS . .Yerrfssimo Torres dos Reis 
16. Jaime Pereira de Souza 

d) Classe Especial- Ref. NS-17 para NS-18 (a partir 
de 1-7-84) 

Relação nominal: 
1. José Albuquerque 
2. Luiz Bina Xavier 
3. Expedito Bina 
4. Francisco da Silva Rodrigues 
5. José( Sipriano da Silva 
6. Manoel Honório da Silva 
7. Antonio Agildo Cavalcanti 
8. Waldir Antonio Pereira 
9. Prudêncio Serra Rodrigues 

I O. Darcy Martins da Silva 
11. Carmelino Toso· 
12. Miguel Ribeiro Barros 
13. Antonio Soares 
14. Octácilio Pinto Barreto 
IS. Jorge Antonio Gonçalves 
16. Hilton José de Oliveira 
17. Manoelito Novaes de Oliveira 
18. João Elias de Araujo 
19. Orestes Pereira Lopes 

e) Classe Vnica- Ref NS-15 para NS-16 (a partir de 
I•-7-84) 

Relação nominal: 
1. João Carlos Pereira 

f) Classe Unica, Ref. NS-14 para NS-15 (a partir de 
1•-7-84) 

Relação nominal. 
1. Wanderly Antonio de Siqueira 
2. Elcio José Janiques 
3. Silmário Rodrigues 
4. Oêdio Silveira de Souza 

U - GRUPO - ARTESANATO 
1. Categoria, Funcional - Artificie de Estrutura de 
Obras e Metalurgia 

a) Classe "C"- Contramestre- Ref. NM-17 para 
NM-18 (a partir de 19-l-85 

Relação nominal: 
1. Antonio Alves da Silva 

2. Categor~ Funcional - Artificie de Mecânica 
a) Classe "C" - Contramestre - Ref NM-19 para 

NM-20 (a paTtir de l'~-1-85 
Relação nominal: 
/. Félix dos Santos Filho 

b) Classe "C" - Contramestre- Ref. NM-18 para 
NM-19 (a partir de Relação nominal: 

1. Sebastião Carlos da Rocha 

c) Classe "C' - Contramestre- Ref. NM-17 para 
NM-18 (a partir de 1'-i-85) 

Relação nominal: 
1. Julio Martins 
2. José Rodrigues Sampaio 

d) Classe "A" -Artiflcie-Ref NM-8paraNM-9(a 
partir de 1'~-7-84) 

Re/açdo nominal: 
1. Osmar Henrique da Silva 

3. Categorf• Funcional - Artifice de Eletricidade e Co
municação 

a) Classe Especial- Ref. NM-28 para NM-29 (a par
tir de 11'-1-85 

Relação nominal: 
1. Otávio--Pereira da Cruz 
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b) Classe "D"- Mestre- Ref NM-24 para NM-25 
(a partir de l~'-l-85) 

Relação nominal: 
1. Francisco EvarisiO-de Paiva 
2. Josê Pereira de Vasconcellos Filho 

c) Clqsse "D"- Mestre- Ref. NM-23 para_.IYM-24_ 
(a partir de l~>-1-85) -

Relação nominal: 
1. Lourival Brasil 
2. Lourival Julião da Silva 

d) Classe "C"- Contramestre- Ref. NM-19.p0ra 
NM-20 (a partir de 1~>-I-85 -- - -----

Relação nominal: 
I. Ceci PeCeira Coelho -

e) Classe "C"- Contramestre·- Rej. -NM-18 para 
NM-19 (a partir de l\'-l-85) 

Relação nominal: 
I. José dos Anjos 

O Classe "C" - ContrameStre- Ref. NM-17 para 
NM-18 (a partir de 1'"-1:83) 

Relação nominal: 
l. Maria Auxiliadora Ferreira Antonio 

4. Categori~ Funcional - Artifície de Carpintaria- e 
Marcenaria 

a)Classe "D"- Mestre-Ref. NM-23 para NM-24 (a 
partir de 19-l-85) 

Relação nominal: 
1. José Galdirio de Oliveirã. 

b) Classe "C" __:;-r;ontram.esire- Ref NM-20 para 
NM-21 (a partir de J9.J-85) 

Relação nominal: 
1. Joaquim Ortega Filho 

ANEXO II AO ATO N• 44/84 
DO PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL 

QUADRO DE PESSOAL CLT 
(Tabela Permanente) 

Relação dos servidores do Quadro CLT, que concor
rem à progressão Horizontal na forma dos artigos 39, pa
rágrafo úniCo e 20 da Resolução 146, de 1980. 

Conceito 1 - Merecimento 

1- GRUPO- ATIVIDADES DE APOIO LEGISLA
TIVO 
I. Categori~ Funcional - Taqufgrafo Legislativo 

a) Classe "C" - Ref NS-20 para NS-21 (a partir de 
1-7-84) 

Relação nominal: 
01. Patricia Portela Nunes Martins 
02. Vicente Roberto Sgréccia 
03. Lêda Maria Torres Maiques Magarh-âes 
04. Maria José Costa Queiroz - ---
05. Sandra Carvalho dos Santos Gaspar 
{)6, Irene Santana Alves Veríssüno 
07. SergíO Barros de Castro 

2. Categoria funcional- Agente de Segurança Legislati-
va 

a) Classe "B"- Ref NM-21 para NM-22 (a partir de 
1-7-84) 

Relação nomínal: 
01. Antonio de Souza Barros 02. Gidel Gomes 

de Araujo 03. Manoel Lourenço Ramos 04. 
Valdo Pereira doS Santos 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11) 

II- GRUPO- OUTRAS ATIVIDADES DE NIVEL 
MI!: DIO 

1. Categori~ Funcional -Auxiliar de Enfermagem 

a) Classe Especial--Rei N M-30 para NM-31 (a par-
tir de 1-7-84) __ 

Relação nÕminal 
01. Raimunda Vieira Matos da Costa 
02. Arminda Beltrão 
03_~ Marlucia Maria Belém de Souza 
04. Maria Luci de Andrade Rocha 
05.1 bElia Conceição Loudes OliVeira 
06. Maria José dos Santos 

2. Categori" Funcional - Telefonista 

a) Classe "B"- Ref. NM-15 para NM-16 (a partir de 
-1-7-84) 

Relação nominal: 
01. Carlos Eduardo Batista de Oliveira 
02. Ricardo Wagner Ottoni de Carvalho 
03. Maria Helena de Oliveira Cabral dos Santos 
04. Silvana Maria Fontes Azevedo 

3. Categorl' Funcional -Agente de Telecomunicações e 
Eletrfcidade 

a) Classe "'C"- Ref. NM-22 para NM-2J(a partir de 
1-7-84) 

Relação nominal: 
01. Francisco de Oliveira 
02.- Eurípedes Barsanulfo de Moraes 

4. Categori' Funcional - Agente de Telecommdcações e 
Eletrônica a) Classe Funcional- Ref NM-31 para 
NM-32 (a partir de 1-7-84) 

Relação nominal: 
O I. Manoel Rodrigues de Sousa 

III- GRUPO -ARTESANATO 
l.~ategori~ Funcional- Artífice de Eletricidade e Comu
nicação 

a) Classe "C" - Contramestre- Ref NM-20 para 
NM-21 (a partir de 1-7-84) 

Relação nominal: 
O l • Laurentina Caixeta dos SantoS 
02. Maria Aparecida Pereira 

2.Categori~ Funcional - Artifice de Carpintaria e Marce
naria 

a) Classe "D"- Mestre- Ref. NM-23 para NM-24 
(a partir de 1-7-84) 

Relação nominal: 
O I. Augusto Lacerda Lima 
02. Antonio Mariano de Souza 
03. José Ferreira de Lima 
04. Colete de Oliveira Bra_ga 
05. João Peres Ferreira 
06. Raimundo Furtado Melo 
o-7. José AraújO S1Iveíra 
08. Raimundo Mendes Rocha 
09. Henrique Balbino da Silva 
10. Antonio Moreira dos Santos 
I 1. Raimundo de Souza Queiroz 
12. Luiz Ezidi_o de Souza" 

3. Categoria Funcional - Artífice de Estrutura de 
Obras e Metalurgia 

a) Classe "D"- Mestre- Ref. NM-23 para NM-24 
(a partir de J9-7-84) 

Relação nominal: 
I. Raimundo Nonato .do Nascimento 
2. Joaquim Ferreira da Silva 
3. José Pereira Barbosa 
4. Disdino Carlos da Costa 

5. Efigênio Aoxilio da Silva 
6. Elias Alves do Nascimento 
7. Francisco de Assis Souza 
8. Isaulino Alves Rodrigues 
9-. Vicente Bicudo da Rocha 

10.- Raimundo Garcia de Araujo 
11. Antonio Aurélio de Figueiredo 
12. Josê Mendes da Silva 
13. João Francisco Neves 
14. FranciscO de Assis Bernardo 
15. Felix Pereira de Lima 
16. Antonio José Rocha dos Santos 
17. João Ferreira-Gomes 
18. Francisco das Chagas Martins 
19. Elias Alves 
20. Manoel Fagundes de Jesus 
21. Raimundo Mendes da Silva 
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b) Classe "C"- Contramestre- Ref. NM~21 para 
NM-22 (a Partir de 19-7-84) 

Relação nominal: 
1. Sinfroniano Pereira da Silva 
2: Tertuliano NUnes Pereira 
3.- João de Sá 
4. Inácio Alves dos Santos 
5. Miguel Vieira da Silva 
6. Horlando Rodrigues de Menezes 
7. Cantidio Rodrigues dos Santos 
8. Otávio Lourenço da Silva 
9. Francisco Guedes de Oliveira 

10. Francisco das Chagas Barbosa 
11. José de. Souza Amaral 
12. Antonio Miguel da Silva 
13. Manoel Vieira da Silva 
14. Leomar José dos Santos 

Conceito 2 - Antigfiidade 
1- GRUPO- ATIVIDADES DE APOIO LEGISLA
TIVO 

1. Categori~ Funcional - Taquígrafo Legislativo 

a) Classe "C"- Ref. NS-20 para NS-21 (a partir de 
1•-1-85) 

Relação nominal: 
_ 1 ~ Lena-Maria Bahia de Menezes 
2. Carlos José Bahia de Menezes 
3. Liege de Souza Salgado 
4. Marcelo Muniz de Melo 
5. Augusto Alves 
6._ Paulo Augusto Gomes e Souza 

2. Categorill Funcional- Agente de Segurança Legisla
tiva 

a) -Classe "B" :...._ Ref. NM-2/ para NM-22 (a partir de 
1•-1-85) 

Relação nominal: 
1. Roque da Silva Soares 
2. Francisco Quintiliano da Silva 
3. João Luiz Machado 
4. João Gomes de Olinda 

II- GRUPO- OUTRAS ATIVIDADES DE NIVEL 
Mil DIO 

1. Categori~ Funcional- Auxiliar de Enfermagem 

a) Classe Especial- Ref. NM-30 para NM~31 (a par-
. tir de 19~1~85) 

Relação nominal: 
1. peijãnira da Silva Santana dos Santos 
2. Eridan Corrêa das Neves 
3, Maria das Graças de Oliveira 
4. Maria do Socorro Cariri Batista 
5. Lauzimá Santos de Andrade 
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2. Categori.q. Funcional - Telefonista 

a) Classe "B"- Ref. NM-15 para NM-/6(apartirde 
f9-l-85) 

Relação nominal: 
I. Benito Juarez Infran da Silva Ortega 
2. Maria Aparecida Pereira dos Santos 
3. lvonete Andrade da Silva 

3. Categori• Funcional- Agente de TeJecomunic•ções 
e Eletricldade 

a) Classe "C"-Ref. NM-i2pa-,.aNM-23(apartirde 
1•-1-&5) 

Relação nominal: 
I. AJdemir Julião da Silva 

III- GRUPO ARTESANATO 

I. Catego~ Funcional - Artífice de Eletricldade e Co· 
municaçilo 

a) Classe "C" - Contramestre- Ref. Nlfí~20 Pilra 
NM-21 (a partir- de 1~-1-85) 

Relação nominal: 
1. Walter Simões dos Santos 

2. Categoria. Funcional - Artifíce de Carpintaria e 
Marcenaria 

a) C/asse"D" -Me.stre-Ref NM-23 paraNM-24 
(a partir de l-1-85) 
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Relação nominal: 
01. Josias ~pes da Silva 
02. iosé Ribamar Ribeiro 
03. Arnaldo de Jesus Ribeiro 
04. Manoel da Cruz Santos 
05. Francisco Carlos Enés Patrão 
06. Pierre Rocha 
07. Francisco Pereira da Silva- n'i' 1984 
08. Joaquim Bispo Celestino 
09. Geraldo Anselmo do Nascimento 
1 O. Luciano Cantidio Mariz 
11. Carlos Rocha Santana 

3. Categoria, Funcional - Artífice de Estrutura de 
Obras e Metalurgia 

a) Classe "D" -Mestre-Rej. NM-26paraNM-27 
(a partir de 1-1-85) 

Relação nominal: 
01. Cesarino Ribeiro dos Santos 

b) Classe "D"- Mestre- Ref NM-23 para NM-24 
(a partir de 1-1-85) 

Relação nominal: 
01. José Teixeira de Moraes 
02. Raimundo Nonato Ferreira Lima 
03. Jataci Gomes Cordeiro 
04. Francisco Ferreira Alves 
05. José Joaquim Ramos 
06. Bernardino Gonçalves da Costa 
07. Antonio Bezerra da Silva 
08. José Virgílio de Barros Silva 
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09. Petronilo Rodrigues da Silva 
10. José Jacinto Vieira Junior 

c) Classe "C"- Contramestre- Ref NM-21 para 
NM-22 (a -partir de 1-I-85) 

Relação nominal: 
01. Jonas Possidonio de Lima 
02. José de Ribamar Dias 
03. Ovidio Gonçalves da Silva 
04. Antonio Pereira Barbosa 
05. Geraldo Gomes Marcolina 
06. Manoel Francisco Reges 
07. José Francisco Neto 
08. Geraldo Gomes de Farias 
09. Antonio Corrêa Magalhães 
10. Edson Gonçalves da Silva 
ll: Pedro Francisco de Assis 
12. Jorge Luiz Lima de Oliveira 
13. Manoel Antonio de Carvalho 
14. João Fernandes da Silva 
15. Silvino Carlos Borges 
16. Edvaldo Pereira dos Santos 
17. Eudo Pereira dos Santos 
18. João Batista Luciano da Silva 
19. Osvaldino José dos Santos 
20. Jeová Tenório Lopes 

. 21. Alexandre Américo de Carvalho 
22. Antonio Pereira Neto 
23. Terencio Andrade dos Santos 
24. José Francisco Sobrinho 
Senado federal, 26 de junho de 1984. 
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...-------CONGRESSO NACIONAL 
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 44, inciso I, da Constituição, e eu Moacyr Dalla, Presiden

te do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• 32, DE 1984 

Aprova o texto da Resolução n• A.411 (XI), adotado pela Assembléia da Organização Marítima Internacional 
- IMO, em 15 de novembro de 1979, que instituiu Emenda a Convenção Internacionàl sobre Linhas de Carga de 
1966. 

Art. ,1• É aprovado o texto da Resolução n• A.4ll (XI), adotado pela Assembléia da Organização Marítima Internacional 
- IMO, em 15 de novembro de 1979, que instituiu Emenda à Convenção Internacional sobre Linhas .de carga de 1966. 

Art. 2• Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 28 de junho de 1984. - Seii.ador Moacyr Dalla, Presidente. 

RESOLUÇÃO A.41l (XI) 
Adotada a 15 de novembro d~ 1979 

EMENDAS À CONVENÇÃO INTERNACIONAL 
SOBRE LINHAS DE ·cARGA, 1966 

A ASSEMBLfiA, 
Recordando o Artigo 16 (i) da Convenção que institui 

a Organizaç2o Marítima Consultiva Ín'tergovernamen
tal, relativo às funções da Assembléia.com relação às re-. 
gras referentes à segurança marítima; 

Observando que uma proposta de emenda à Regra 49 
(4) (b) da Convenção Internacional sobre Linhas de Car
ga, 1966, referente à área sazo·nal tropical fora da costa 
noroeste da Austrália e a informação de apoio sobre da
dos meteorológicos (cirCulada no doCUIIJ.etlto LJ..,.3/Cln:;. 
24), foi submetida pelo Governo da Austrália à IMC~ 
nos termos do Artigo 29 (3) da Convenção Internacional 

sobre Linhas de Carga, 1966, e f.oi devidamente conside
rada pelo Comitê de Sf:gu.rança Marítima, 

Observando, igualmente, que o Comitê de Segurança 
Marítima adotou a emenda proposta em co~formidade 
com o Artigo 29 (3) (a) da Convenção internacional 
sobre Linhas de Carga de I 966, 

Tendo considerado a emenda à Regra 49 (4) (b) e o 
mapa das zonas e áreas sazonais, 

l. Adota, nos termos do Artigo 29 (3) (b) da Con
VeilçãO Internacional sobre Linhas de Carga, 1966, a 
emenda à referida Regrà, cujo texto encontra-se anexo à 
presente Res9lução, juntamente com as conseqüentes 
mudanças no mapa daS' zonas e áreas sazonais; 

2-. Solicita ao, Secretário-Geral, em conformidade 
com o Artigo 29 (3) (b) da Convenção Inte_rnacional 
sobre Linhas de Carga, 1966, transmitir cópias certifica
das da presente Resolução e seu Anexo a todos os Go
vernos Contratantes da Convenção Internacional sobre 

Linhas (1;--C~ga, 1966, para consideração e aceitação, 
juntamente com cópias a todos os Membros da organi
z<ição; 

3. Insta a todos os Estados a aceitarem a emenda o 
mais cedo possível. 

EMENDA À CONVENÇÃO INTERNACIONAL 
.. SOBRE LINHAS DE CARGA DE 1966: 

Regra 49 (4) (b) 
Retirar "atê a long~tude 12Q9E e dali ao meridiano de 

longitude 1209E até a costa da Austrália'' e substituir por 
"até a longitude ll49E e cfali ao meridiano de longitude 
ll49E até a costa da Austrâlia". 
M~pa das zonas e árt:as SAZonais 

Movimeiltar a linha de limi.te.da área tr_opical sazonal 
na costa da Austrãlía da longitude 12Q9E para a longitu
de ll49E, 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 44, inciso I, da Constituição, e eil, Moacyr Dalla, Presiden
te do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• 33, DE 1984 

Aprova o texto do Acordo sobre· Cooperação Econômíca e Industrial entre o Governo da República Federativa 
do Brasil e o Governo da República Italiana, celebrado em Roma, a 18 de 11utubro de 1982. 

Art. 1' É aprovado o texto do Acordo sobre Cooperação Econômica e Industrial entre o Governo da República Federativa 
do Brasil e o Governo da República ltaÍiana, celebrado em Roma, a 18 de outubro de 1982. 

Art. 2' Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 28 de junho de 1984. - Senador Moacyr Dalla, Presidente. 
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AIMAN GUERRA NOGUEIRA DA GAMA 

Diretor-Geral do Senado Federal 

ALOISIO BARBOSA DE SOUZA 

Diretor Executivo 

LUIZ CARLOS DE BASTOS 

Diretor IndUstrial 

RUDY MAURER 

Oir•tor AdministratiVo- -

ACORDO SOBRE COOPERAÇÃO ECONÓMICA E 
INDUSTRIAL ENTRE O GOVERNO DA REPúBiJ. 
CA FEDERATIVA DO BRASIL E O GOVERNO DA 
REPÚBLICA ITALIANA. 

O Governo da República Federativa do Brasil 
e 
O Govern·o-da República Italiana, 
Desejosos de fortalecer os tra9icionais laço_s de amiza. 

de que unem seus países, e de intensificar a cooperação 
económica e industrial em base de igualdade, visando ao 
beneficio mútuo de ambos os países, 

Convieram no seguinte: 

Artigo I 

As Partes contratantes encorajarão e procurarão, de· 
senvolver a mais ampla cooperação ecoriômica e indtiS~ 
trial entre os dois paises. 

Artigo II 

As formas, modalidades e condições para cooperação 
dentro do quadro deste Acordo serão negociadas e acor-

DIÁRIO DO CONGRESSO J>IACIONAL (Seção II) Junho de 1984 

EXPEDIENTE 

CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 

Impresso sob a respo11sabilidade dc.t MeKJ do Senado Federal 

Via S'-iperfície: 

Semestre 
Ano 

ASSINATURAS 

Cr$ 3.000,00 
Cr$ 6.000,00 

Exemplar Avulso, Cr$ 50,00 
Tiragem:- 2.200 exemplare' 

dadas pelas duas Partes em conformidade com as respec
tivas lé]islações nacionais. 

Artigo III 

As Partes contratantes procurarão facilitar a coope
ração prevista neste Acordo. 

Artigo IV 

Fica estabelecid<~: uma Comissão" Mista lntergoverna
mental de Cooperação Econômka e InduStrial entre o 
Brasil e a Itália. A Comissão Mista poderá incluir, além 
de representantes da Administração Pública, represen
tantes de entidades de classe e de empresas públicas e pri
vadas dos dois países. 

A Comissão Mista acompanhará a execução da,s_ ativi
dades a que se referem os Artigos l e II acima servindo 
como meio para a troca de informações e consqlta, e fa

- cilitando os conta tos necessários ao cumprimento das fi
nal~dades do presente Acordo. 

Artigo VI 

A Comissão Mista reunir-se-á em Brasflia ou em 
Roma por solicitação de qualquer das Partes contratan-
tes. 

Artigo VII 

1. As Partes contrata~tes notificarJSe-ào, por escrito. 
do- cumprimento das formalidades internas ·requeridas 
por seus respectivos países para a entrada em vigor do 
presente Acordo, o que ocorrerá na data da última des
sas notificações. 

2. -O presente Acordo terá vigência -por um período 
indeterminado e poderá ser denunciado a qualquer mo
mento com o aviso pr~vio, por escrito, de seis meses. 

Em fé do que, os abaixo assinados, devidamente auto
rizados para esse fim, firmaram o presente Acordo. 

Feito em Roma, aos 18 dias do mês de outubro de 
1982, em dois exemplares originais. nos idiomas portu
guês e italiano, sendo os dois_ textos igualmente autênti
cos. 

Pelo Govern_p da República Federativa do Brasil: (Ra .. 
miro Saraiva Guerreiro) 

Pelo Governo da República Italiana: (Emillo Colom .. 
bo) 

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

DECRETO LEGISLATIVO N• 34, DE 1984 

Aprova o texto do Decreto-lei o• 2.097, de 27 de dezembro de 1983, que "reajust>a u• •• uais valores de vencimen
tos, salários e proventos dos servidores dos Serviços Auxiliares do Tribunal de Contas do Distrito Federal, bem como 
os das pensões, e dá outras providências"~ 

Artigo único. É aprovado o texto do Decreto-lei n• 2.097, de 2~ de dezembro de 1983, que "reajusta os aluais valores de 
vencimentos, salários e proventos dos servidores dos ServiÇos Auxiliares do Tribunal de Contas do Distrito Federal, bem como 
os· das pensões, e dá outras prõvidênciflS". 

Senado Federal, 28 de junho de 1984 - Senador Moacyr Dalla, Presidente. 
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SENADO FEDERAL 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constitii!Ção, e eu, Moacyr Dalla, Presiden
te, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 33, DE 1984 

Autoriza o Governo do Estado do Rio de Janeiro a elevar em Cr$ 60.406.704.949,55 (sessenta bilhões, quatro
centos e seis milhões, setecentos e quatro mil, novecentos e quarenta e nove cruzeiros e cinqüenta e cinco centavos) o 
montante de sua dívida consolidada. 

Art. I• É o Governo do Estado do Rio de Janeiro autorizado a elevar, temporariamente, o parâmetro fixado pelo item 111 
do art. 2• da Resolução n• 62, de 28 de outubro de 1975, modificada pela de n• 93, de li de outubro de 1976, ambas d~o Senado 
Federal, de modo a permitir o registro de uma emissão de 8.613.545 Obrigações do Tesouro do Estado do Rio de Janeiro -
Tipo Reajustável (OR TIÜ), equivalente a Cr$ 60.406.704.949,55 (sessenta bilhões, quatrocentos e seis milhões, setecentos e qua
tro mil, novecentos e quarentá· e-nove cruzeirOs e cinqUenta e cinco centavos), considerado o valor nominal do título de Cr$ 
7.012,99 (sete niil, doze cruzeiros e noventa e nove centavos), vigente em dezembro de 1983, destinada ao giro de parte de sua 
dívida consolidada interna mobiliária, vencível durante o exercício de 1984, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Cen
tral do Brasil, no respectivo processo. 

Art. 2• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 27 de junho de 1984. -Senador Moacyr Dalla, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, Moacyr Dalla, Presiden
te; promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 34, DE 1984 

Autoriza a Prefeitora Municipal d~ Fortaleza, Estado do Ceará, a elevar em Cr$ 5.552.000.000,00 (cinco bi
lhões, quinhentos e coinqüenta e dois milhões de cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. 

Art. I' É a Prefeitura Municipal de Fortaleza, Estado do Ceará, autorizada a elevar, temporariamente, o parâmetro fixa
do pelo item III, do art. 2• da Resolução n• 62, de 28 de outubro de 1975, modificada pela de n' 93, de II de outubro de 1976, 
ambas do Senado Federal, a fim de que possa realizar uma operação de crêdito no valor de Cr$ 5.552.000.000,00 (cinco bilhões, 
quinhentos e cinqUenta e dois milhões de cruzeiros), correspondente a USS 4,000,000.00 {quatro milhões de dólares americanos), 
à taxa cambial de Cr$ 1.388,00 (mil, trezentos e oitenta e oito cruzeiros),junto ao Banco do Nordeste do Brasil S.A., destinada à 
liquidação de compromissos vencidos naquele estabelecimento, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Bra
sil, no respectivo processo. 

Art. 2' Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 28 de junho de 198!1. _..:. Senador Moacyr Dalla, Presidente. 

SUMÁRIO 

1- ATA DA 103• SESSÃO, EM 28 DE JUNHO Delffn Ria S.A. Crédito Imobiliário, no Estado do 
Rio de Janeiro, e da Delfin S.A. Crédito Imobi!iârio, 
no Estado de São Paulo, e dá outras providências. 

Presider'lte da República, que extingue a fração do 
cruzeiro denominada centavo, e dá outras providênM 
cias. 

DE 1984 

LI- ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1 - Mensagem do Senhor Presidente da Re
pública 

- N~ !08/84 (n~' 204/84, na origem), restituindo 
autógrafos de projeto de lei sancionado. 

1.2.2- Oficios do Sr.l~'-Secretárfo dst Câmant dos 
Deputados 

Comunicando a apromção das seguintes matéilas: 

-Projeto de Lei-do Senado n'i' 159j_83 (nO? 
2.998/83, na Câmara dos Deputados), que institui o 
dia i" de outubro como o .. Dia Nacional do Verea-
dor". 

-Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da 
Câmara [1:9 74(84 (n~' 3.284(84, na Casa de origem), 
que dispõe sobre o aproveitamento do pessoal da 

- Projeto de Lei do Senado n~' 32/84 (n~' 3.578/84, 
na Câmara dos Deputados), que reajusta os_ atuais 
valores de vencimentos e proventos dos servidores aM 
ti voS e- inativos dO Senado Federal, bem como os das 
pensões e dá outras providências. 

- Sub:::titu_tivo do Senado ao Projeto de Decreto 
Legislativo n9 15/82 (n9 134/82, na Câmara dos 
Deputados), qve aprova o texto do Acordo Básico de 
Cooperação Científic~ e Tecnológica entre o GoverM 
no da República Federativa do Brasil e o Governo da 
República Cooperativista da Guiana, concluído em 
Georgetown, a 29 de janeiro d~ 1982. 

Enmminhando à revisão do Senado autógrafos dos 
-seguintes projetos: 

-Projeto de Lei da Câru.ara n~' 150/84 (n~' 

3.005/84, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor 

-Projeto de Decreto Legislativo n~' 12/84 (n9 
48f84, na Casa de origem), que aprova o texto doSe~ 
gundo Protocolo Adicional à Constituição da União 
Postal das Américas e Espanha, assinado em Maná· 
gua, a 28 de agosto de 1981. . 

--Projeto de D_ecrel<L Legislativo n\" 13/84 (nl' 
43/84, na Câmara dos Deputados), que_ ratifica o tex~ 
to do Tratado da Comunidade Ibero·.Americana de 
Prevídéncia Social, cOncluído em Quito, a 17 de 
marco de 1982. 

t.:Z.3 ........ Pareceres encaminhados à Mesa 

1.2.4 - Expediente recebido 
- Lista n\" 3, de 1984. 

1.2.5- Ofício 

- NQ 1.383/84, do Sr. Presidente da Câmara dos 
Deputados, encaminhando para a promulgação, Pro-
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jeto de Decreto Legislativo, que aprova o texto doA
corda Bãsico de Cooperação Científica e Tecnológica 
entre o Governo da República Federativa do Brasil e 
o Governo da República CooperatiVisTa da Guiana, 
concluído em Georgetown, a 29 de janeiro de 1982. 

1.2.6- Comunicações da Presidência 

- Referente ao expediente lido anteriormente. 
-Recebimento do Ofício n'>' SjS, de 1984 (s/n", na 

origem), da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, 
Estado de Minas Gerais, solicitando, autorização do 
Senado Federal a fim de que aqu~la Prefeitura possa 
realizar operação de empréstimo externo, nO valor de 
US$ 40,000,000.00, para ·o fim que especifica. 

-Convocação de sessão conjunta a reali?:ar-se bo
je, às I 9 horas, com Ordem do Di"a que _Qesigna. 

1.2. 7- Discursos do Expediente 

SENADOR HUMBERTO LUCENA, como Lider 
- considerações sobre a retirada da Proposta de E~ 
menda à Constitúição n~" 11/84, pelo Senhor_ Presi_
dente da República. 

SENADOR ROBERTO SATURNlNQ, como 
Líder - Comentários sobre a retirada da Proposta 
de Emenda à Constituição n~' tl/84, de autoria do 
Senhor Presidente João Figueiredo. 

SENADOR ALOYSIO CHAVSS, como Lide~
Razões que levaram o Senhor Presidente da· Repúbli~ 
ca a retirar a Proposta de Emenda Constitucional n9 
11/84, que altera, acrescenta e suprime dispositivos 
da ConstitJJição Federal. 

1.2.8- Leitura de- projeto 

-Projeto de Lei do Senado nl' 116/84, d~ autoria 
do Sr. Senad_or Nelson Carneiro, que introduz modi
ficações na Lei n~" 5.107, de 13 de setembro de 1966, 
qu~ dispõe sobre o FGTS, com vistas a possibilitar 
que o empregado optante utilize sua conta vinculada 
na aquisição ou edificação de casa própria sem a vin
culação obrigatória ao Sistema Financeiro de Habi
tação. 

1.2.9 - Comunlcaciio 

Do Sr. Senador Severo Gomes, que se ~usentarâ 
do Pais. 

1.2.10- Comunicações da Presidência 
Recebimento do Ofíéio n~> Sj6, de 1984 (n~' 264/84, 

na origem), do Sr. Governador do Estado de Mato 
Grosso do Sul, solicitando_ autorizaçã_o_ do Senado_ 
Federal a fim de que aquele Estado possa realizar o
perações de empréstimos externos nos valores de 
US$ 35,000,000.00 e deUS$ 100,000,000.00; para os 
fins que espeçifiCa. 

ConvocaçãO de sessão extraordinária a r:eali2;ar-se 
hoje, às 18 horas e 30 minutos, com Ordem do Dia 
que designa. 

1.3 -ORDEM DO PIA 

-Projeto de Lei da Câmara nl' 19/84, de iniciativa 
do Senhor Presidente. da República, que dispõe sobre 
a escala de níveis de classificação dos cargos de Pro
vimento em Comissão, in_tegrantes do_ Gr_upo
Direção e Assessoramento Superiores, do Quadrç 
Permanente da Secretaria Geral do Tribunal de Carl
tas da União, e dâ outras providências._Aprovado. Ã 
sanção. 

-Projeto de Lei da Câmara n9 5/Sl (n9-3.035/80, 
na Casa de _origem) alterando o art. I~' da Lei n~' 

6.226, de 14 de julho de 1975, que dispõe sobre a con
tagem reciproca de 'tempo de Serviço Público Federal _ 
e de atividade privada, para efeito de aposentadoria, 

e dá outras providências. Votaçilo adiada por falta de 
quorum. 

-Projeto de Lei da Câmara n\" l0/81 (n\' 
1.529/79, na Casa de origem) que dispõe sobre a apo
sentado_ria, com proventos iritegr-ais, dos ex
combatentes segurados da Previdência SociaL Vo
tação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Lei da Câmara n'i' 44/81 (n~' 587/79, 
na Casa de origem), que veda aos vefculos de comu~ 
nicação de massa (rádio, televisão, dneina, jornais, 
revistas, cartazes, anuários ou qualquer outro tipo de 
publicação aceitar a autorização ou a veiculação de 
anúncios e de comerciais que não sejam negociados, 
produzidos, criados, filmados, gravados, copiados
imagem e som - por profissionais e empresas bras-i
leiras. Votaçio adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Lei da Câmara n\' 53/77 (n" 227/75, 
na Casa de origem), que dispõe sobre condições a ob
servar na renovação de contratos de atletas profissio
nais, e dá outras providências. Votação adiada por 
falta de quorum. 

-Projeto .de Lei da Câmara n\' 65/79 (n~> 

4.257/77, na Casa de origem), que autoriza a alie· 
nação de_ imóveis residenciais da Rede Ferroviária 
Federal a seus ocupantes. Votação adiada por falta de 
quorum. 

-Requerimento n~> 784/83, de autoria do Sr. Se
nador. Henrique Santillo, solicitando a criação de 
uma comissão especial mista, composta de li sena
dores_ e 11 deputados, para, no prazo de 120 dias, 
com a colaboração das entidades mais representati
vas da sociedade civil, discutir e apresentar soluções 
para a crise ecollômico-financeiia do País. Votação a
diada por falta de quorum. 

-Requerimento n<;> 104/84, dos Senadores Nelson 
Carneiro e Humberto Lucena, solicitando urgência 
para o Projeto de Lei do Senado n~' 290/83, de auto
ria do Senador Nelson Carneiro, que revoga a Lei n'i' 
7.138, de 7 de novembro de 1983. Votação adiada por 
falta de quorum. 

-Requerimento n'i' 840j83, de autoria do Senador 
- Humberto Lucena, propOndo a inserção eni Ata, de 

um voto de aplauso aos termos da Carta com que o 
ex-Ministro Hélio Beltrão se demitiu, e um voto de 
louvor pela sua eficiente gestão nos Ministérios da 

-Previdência e Assistê-ncia Social e El<..tra_Qrdinârio 
para Desburocratização. Votação adiada por falta de 
quorum. 

-Projeto de Lei_ óa Câmara n~> 79/79 (n9 
1.511/75, na Casa de origem), que_ ãcrescenta pará
grafo ao art. 51' da Lei 'nQ 3.807, de 26 de agosto de 
1960, que dispõe sobre a Lei Orgânica da Previdência 
Soda!, alterada pela Lei n<;> 5.890, de 8 de junho de 
1973. -(Apreciação preliminar da juridicidàde.) Vo
taçã~_adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Lei do Sena_do n\" 145j81, de autoria 
do Senador Nelson Carneiro, que atribui às Secreta
rias de Agricultura dos Estados, dos Territórios e do 
Distrito Federal a, competência exclusiva para fixar 
as quotas de farelo de trigo c~beqtes a cada produtor 
rural. Votaçilo adiada por ·raHã~e quorum. 

- Projeto de L~e_i do Senado-ri! 76/83, que acres
centa dispositivo á Lei n9 5.107, de 13 de setembro de 
1966, visando reStabelecer o piivilégio da indeni
zação dobrada ao trabalhador que conta mais de to 
anos df: serviço e é despedido sem justa causa. Vo
tação adiada por falta de quorum. --

I .4- DISCURSOS APóS A ORDEM DO DIA 

SENADOR PEDRO SIMON ~ OQservações 
sob!e a retirada da Proposta de EmeD.dã à- COnsti-

Junho de 1984 

tuição nl' 11/84, de iniciativa do Senhor Presidente da 
República. 

SENADOR ÁLVARO DIAS- Observações sobre 
o reajustamento dos vencimentos _dos servidores 
públicos, em níveis inferiores do INPC. 

SENADOR JAISON BARRETO- VI Congresso 
Nacional de Informática, realizado em Camboriú
se. 

SENADOR LOURIVAL BAPTISTA - Sesqui
centenáriO- do Banco Económico da. Bahia. 

SENAf!OR GASTÃO MVLLER- Homenagem 
de pesar pelo falecimento do Professor Francisco A
lexandre Ferreira Mendes. 

SENADOR JUTAHY MAGALHÃES- Comen
tários sobie os dados divulgados pelo IBGE, a respei
to da queda da renda "per capita" da população bra
sileirã. 

SENADOR ALFREDO CAMPOS- Posição de 
S. Ex~ contrária ao Projeto de Lei da Câmara n\" 
59/83, em tramitação no Senado, que dispõe sobre a 
OrganiZação Sindical, alterando os arts. 512, 515 e 
530 da CLT. 

SENADOR ALMlR PlNTO- Necrológio do e
conomista cearense Roberto Sariano Aderaldo, fale
cido no último sãbado em FQrtaleza. 

SENADOR MOACYR DALLA- Análise do a
tua! quadro politico brasileiro. 

SENADOR MARTINS FlLHO- Posição de S. 
Ex~ favorãvel ao restabelecimento imediato das e
leições diretas para Presidente da República. 

1.5 ...,-DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA 
DA PRÓXiMA SESSÃO. ENCERRAMENTO 

2- ATA DA 104• SESSÃO, EM 28 DE JUNHO 
DE 1984 

2.1- ABERTURA 

2,1~ EXPEDlENJ:E 

2.2.1 - Requerimento 

N\' 133/84, de autoria de Srs. Líderes de Partido, 
<!e urgência, nos termos da aHnea. "b", do Regimento 
Interno, para a Emenda da Câmara oferecida ao. Pro
jeto de Lei do Senado n~' 86/84, que renova, até 31 de 
dezembro de 1985, o prazo de validade do Concurso 
de Fiscal de Tributos que menciona. 

2.2.2 - Comunicação 

Da Sr• Senadora Eunice Michiles, que se ausentará 
do País. 

2.3-0RDEM DO DiA 

Projeto de Decreto Legislativo n'i' 16/82 (n\" 
136/82, na Câmara dos DePutados), que aprova o 
texto do Acordo Básico de 'cooperação Científica e 
Tecnológica entre o Governo da República Federati
va do Brasil e o Governo da República do Equador, 
concluído em Brasrlia, a 9 de fevereiro de 1982. Apro
vado, com subemenda, Ã Comissão_ de Redação. 

Projeto de Decreto Legislativo n\' ~/83, de autoria 
do _Sr. Senador Itamar Franco, que submete à apro-. 
vação do Congresso Nacional todos os ajustes, a tos e 
contratos complementares ao Acordo sobre Coope-

- raÇão no Cãm-po dos UsoS Pacíficos da energia Nu
clear assinado entre a República Federativa do Brasil 
e a República Federal da Ale;manha, em Bonn, a 27 
di junho de f975. Aprovado, à Comissão de Redação. 
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2.4- MATI':RIAS APRECIADAS APÓS A OR· 
DEM DO DIA 

Emenda da Câmara ao Projeto de Lei do Senado 
n~ 86/84, em regime de urgência, nos termos do R.e~ 
querimento n? 133/84. Aprovada, após pareceres das 
comissões técnicas. Ã Comissão de Redação. 

Redaçâo final do Projeto de L-ei_ do Senado n~> 
86/84, em regimi d.e-~-T8ência. Apro!ada, à_ san_ç_ão 

Redação final da Emenda do Senado ao Projeto de 
Decreto Legislativo n~' 16/82, constante do primeiro 
item da. Ordem do Dia. Aprovada, nos termos do R-e
querimento n~" 134/84. Â Câmar~ dos Deputados. 

Redação final_do ~rojeto _de Decreto Legislativo n9 
3/83, constante do segundo item da Ordem do Dia. 
Aprovada, nos termos ~o Requerimento n~>l35/84. À 
Câmara dos Deputados. 

2.5- DISCURSOS APóS A ORDEM DO DIA 

SENADOR LOUR/VAL BAPTISTA- Posse do 
Sr. Cleantho de Paiva Leite, na Presidênçia do Con
selho Deli.berativo do Instituto Brasileiro de Edu 
cação, Ciência e Cultura (IBECC). 

2.6 ~COMUNICAÇÃO DA PRESfDENCIA 

Convocação de sessão extraordinária a realizar-se 
amanhã. às 11 horas, com Ordem do Dia que desig
na. 

2.7- ENCERRAMENTO 

3- RETIFICAÇÃO 

~A ta da 94• Sessão, realizada em 15-6-84 

4-ATOS D~ COMISSÃO DIRETORA 

- N~>s 8 _e 9, de 1984 

5-ATO DO PRESIDENTE DO SENADO FE
DERAL 

- N• 45, de 1984 

- 6- PORTARIAS DO SR, DIRETOR-GERAL 

- N•s 27 e 28, de 1984 

_ 7- GRUPO Bl!ASILEIRO DA UNIÃO INTER
PARLAMENTAR 

-Ata de Sessão Plenária, realizada em 8-5-84 

Sexta-feira 29 2~85 

8- INSTITUTO DE PREV!Dl!:NCIA DOS 
CONGRESSISTAS 

-Parecer do Conselho Delibeiativo 
- Resolução n~' 5 f !984 
-Ata da Reunião Ordinária, realizada em 26-6-

84 

9- CONSELHO DE SUPERVISÃO DO CE· 
GRAF . 

-Ata da 94• Reunião, realizada em 20-6-84 
~Ata da 95• Reunião, realizada em 27-6-84 
~Alteração do Orçamento do FUNCEGRAF, 

para o exercício fínanceiro de 1984. 

!~:::-ATAS DE COMISSOES 

11- MESA DIRETORA 

12- LIDERES E VlCE-LIDERES DE PARTI
DOS 

13- COMPOSIÇÃO DAS COMISSOFS PER
MANENTES 

Ata da 103\l Sessão. em 28 de junho de 1984 
2' Sessão Legislativa Ordinária, da 47• Legislatura 

Presidência dos Srs. Moacyr Dalla, LomantoJúnior e Martins Filho 

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRE
SENTES OS SRS. SENADORES: 

Jorge Kalume - Mário Maia - Fãbio LUc~n~ .....:. 
Raimundo Parente - Aloysio Chaves - Gabriel Her
mes - Hélio Cueiros -Alberto Silva - Helvldio Nu
nes- João Lobo- Almir Pinto- José Uns- VirgJ1io 
Távora- CafiOS Ai&Cito- Martins Filho- Humber
to Lucena ~ Marcondes Gadelha - Milton Cabral -
Aderbal Jurema - Cid Sampaio ;_ Marco Maciel -
Luiz Cavalcante - Lourival Baptista - Lomanto Jú
nior ......,Luíz Viana_: JOsé Iinâcio Firreira-:- K{Oacyr 
Dalla - Nelson CarneirO - Roberto Saturnfrlo- Ita
mar Franco - Murilo_ Bad~~ó -:- Fernando Henrique 
Cardoso- Severo Gomes- Henrique Santillo - Gas
tão Miiller- José Fragejjj- Marcelo Miranda- Af
fonso Camargo- Âlvaro Dias- Jáison Barreto- Le
noir Vargas - Pedro Simon - Octávio Cardoso. 

O SR. PRFSIDENTE (Moacyr Dalla) - A lista de 
presença acusa o compareciinento de 43 SrS: Seiladores. 
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão, 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossOs trabalhos. 
O Sr4 19-Secretârio prOcederá à leitura do Expediente. 

1: lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

MENSAGEM DO PRESIDENTE DA REPúBLICA 

RestituJndo autógrafos de projeto de lei sancionado: 

N~' 108/84 {n'~ 204/84, n-a origC~}, dC 26 do corrente, 
referente ao Projeto de Lei do Senado n~' 10, de 1984-DF, 
dispondo sobre a progressãO furiCional a qur! se refere a 
lei n~' 5.920, de 19 de setembro de 1973, 

(Projeto que se transformou na Lei n~' 7.202, de 26 de 
junho de 1984.) 

Oficios do Primeito-Secretário da Câmara dos Deputa~ 
dos 

N11 512(84, de 27 do corrente, comunicando a apro
vação, sem em.'eíldaS, do Projeto de Lei do Senado n~' 
t59, de_ 1983 (n9 2.998/83, na Câmara dos Deputados), 
de autoría Qo Senador Passos Pórto, que institui o dia 1~' 
de outubro como .o ~·Dia._Nacional do Vereador",_ 

(Projeto enviado à sanção em 27-64 84.) 

N11- 513/84, de 27 do corrente, comunica':ldo a apro
vação do substitutivo do Senado_ ao Projeto de Lei da 
Câmara n' 74, de 1984 (n'>' 3.284/84, na Casa de origem); 
que dispõe sobre o aproveitamento do pessoal da Deliin 
Rio S.A. Crédito Imobiliário, no Estado do Rio de Ja
nejr~o, e da Deifin S. A. Crédito Imobiliário, no Estado de 
São_ Paulo, e dá outras providências. 

(J>roje"to enviado à sanção em 27-6_-84.) 

N~'-514/84, de 27 do corrente, comunicando a apro
vação, sem emendas, do Projeto de Lei do Senado n~' 32, 
de 1984 (":{' 3.578/84, na Câmara d_os Deputados), de au
toria -da Comissão Diretora, que reajusta os atuais valo
res de vencimentos e proventos dos servidores ativos e 
inativos do Senado Federal, bem como os das pensões, e 
dá outras providências. 

(Projeto enviado à sanção e~ 27-6-84.) 

N11 5t5;84~ de 27 do corrente, comunicando a apro
vação do substitutivo do Senado ao Projeto de Decreto 
Le_gislativo n~' ~5, de 1982 (n~' 134/82, na Câmara dos De4 
putados), que aprova o texto do AcordoJ~á.s!co de Coo
peração Científica e Tecnológica entre o Governo daRe· 
pública Federativa do Brasil e o Governo da Repiiblica 
Cooperativista da Guiana, concluído em Georgetown, a 
29--dejaneiro de 1982. 

(Projeto enviado à promulgação em 27-6-84.) 

9FfCIOS 

Do Sr, 1~'-Secretário da Câmara dos Deputados, enca
minhando à revisão do Senado aut6grafos dos seguintes 
projetos: 

PROJETO DE LEI DA CÁMARA N• 150, DE 1984 
(N9 3.005/84, na Ca~a de origem) 

· De im'ciativa do Senhor Presidente da República. 

EXtüii=ue a fraçió do cruzeiro denominada centa
vo, e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art._l_I' __ A unidade do sistema monetário brasileiro é 

o "Cruzeiro". 
§ 19 Fica extinta a fração do cruze.iro denominada 

"Centavo". 
§ 29 As importânCias em dinheiro escrever-se-ão pre

cedidas do símbolo CrS. 

Art. 2'~ As parcelas referentes a centavos atualmente 
consignadas, quer na escrituração pública. quer na parti~ 
cuJar, ficarão desprezadas para todos os efeitos legais. 

Parágrafo único. Nas instituições fin"anceiras em que 
a soma das parcelas desprezadas ultrapassar o valor do 
salário mínimo, o total apurada serâ recolhido ao Banco 
do Brasil S.A., a crêdito do Tesouio Nacional, consoan
te o_ disposto no art. }9 do Decreto-lei n9 J.15S, de 31 de 
dezembro de 1979, 

Art. 39 O Conselho Monetário Nacional baixará as 
n~rmas neces.s~i~ _à aplicação da presente lei. 

A~t. 4:9 Ao.Banco_Çentral do Brasil incumbirá dar 
cu;;~ aos p;~~ediinent~s de recolhimento e descaracteri~ 
zaçãõ d::ls- inoedas diViSíOná!ios. · -

Art. 5~' Esta Lei entra em vigor na data de sua publl· 
cação. 

Art. 6~' Revogam-se as disposições em contrário. 
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MENSAGEM W 51, DE 1984 

Excelentíssimo Senhores Membros do C9n_g_resso Na
cional: 

Nos termos do_art.-51 da Constífu-iÇão Federal, tenho 
a honra de submeter à elevada deliberação de Vossas Ex
celências, acompanhado de Exposição de Motivos dos 
Senhores Ministros do Estado Chefe da Secretaria de 
Planejamento da Presidência da República e do Minis
tério da Fazenda, o anexo Projeto de Lei que .. extingue a 
fração do cruzeiro denominada_ centavo e dâ outras pro
vidências''. 

Brasília, JO de janeiro de 1984. -João Figueiredo. 
EXPOSIÇÀO DE MOTIVOS N• 221, DE 30 DE DE

ZEMBRO DE 1983, DOS SENHORES MINIS
TROS DE ESTAOO CHEFE DA SECRETA
RIA DE PLANEJAMENTO DA PRES!Dii:N
CIA DA REPÚBLICA E DO MINIST~IO DA 
FAZENDA. 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República: 
A reforma do padrão monetário brasileiro decorrente 

do Decreto-lei n' 1, de 13 de novembro de 1965, restabe
leceu a vigênCia" do centavo, anteriormente extinto na 
forma da Lei n"' 4.511, art._l9, § }9, de 19 de dezembro de 
1964. 

2. Cogita-se, no presente caso, da extinção da fração 
do cruzeiro denominada ~ntavo, atualmente r:epresenta
da pelas moedas metálicas das denominações de CrS 
0,01, CrS 0,10, Cr$0,20 e CrS 0,50. 

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

a) meio circulante nacional possui, hoje, Cerca de 
quatro bilhões de moedas di visionárias do padrão mone
tário que, na verdade, perderam, individualmente, sua 
capacidade de adquirir bens e serviços; 

b) o giro dessas peças junto às instituições financéi~ 
ras constituí-se, atuãlinertfe, em Significativô fatôr de 
acréscimo dos custos operacionais do sistema; 

c) além disso, representa custos de produção estoca
gero e distribuição que são jristificadamente elimináveis, 
circunstâncias comprovada, de fato, pelo impacto da in
flação acumulada, particularmente no último d_ecênio, 
que se expressa através do lndice Gerai de Preços (Dis
ponibilidade Interna), em 28-6-61 ao final de 1982 (base: 
65j67 ' 100); 

d) a atualização do valor real dos submúltiplos da 
unidade monetária do biénio -65/67 (fase qUe marcou a 
refonna do padrão), à luz do mencionado [GP-DI acu
mulado, evidência, na forma dá coifelação adiante ex
posta, o incontestável aviltamento de seu poder de com
pra: 

1965/1967 1982 
Cr$ 0,01 Cr$ 2,866r 
Cr$ 0,10 CrS 28,661 
Cr$ 0,20 CrS 57,322 
Cr$ 0,50 Cr$ 143,30 

e) a coletividade dispõe, ainda, de nove diferencia
das formas de representação de valores em moeda me
tálica, o que, por si só, sugere premência na definição de 
medidas ajustadoras de sua composição. 

4. Em última anâlise, a demanda por frações do cru
zeiro não se vem fundamentando no poder de compra a 
elas inerentes e, sim, no legítimo direito de a comunidade 
exigir troco -certo em moeda cofretfte;-- o cõnseqaente 
compromisso de o órgão emissor colocã-Ias junto ao 
ptíblico gera custos adicionais de estocagem e distri
buição, não contabilizados no processo de fabricação e 
que se incompatibilizam com o atual contexto de res
trições nos dispêndios públicos. 

S. Em razão doS fatores alinhados, dar continuidad~ 
a programas de produção e distribuição das referidas 
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moedas divisionárias, e mantê-las em circulação, 
configuramMse medidas de todo desacQn~elháveis, princi
palmente considerando os benefícios pretendidos no tra
balho de reformulação do dinheiro brasileiro, ora em de
senvolvimento, sempre objetivando redução de custo~. 

6. Ademais, vêmwse multiplicando significativamente 
as manifestações em prol da eliminação do centavo, do 
que a edição do Decreto-lei n"' 1.970, de 29 de novembro 
de 1982, consubstancia providência preliminar, na esfera 
governamental. TaiS ·man-ifestaçõeS, além de pretende
rem a ampliação do tratamento jâ dispensado à fração 
monetária no setor público, ressaltam o progressivo es
gotamento da capacidade de acumulação de mãquinas 
calculadoras e. de contabílidade, fa_to que seria ameniza
do pela fecuperaçào de dois dígitos. 

7. Ao submetermos, por fim, à elevada apreciação de 
Vossa Senhoria o Projeto de Lei que extingue o ·centavo, 
cumpre-nos ressaltar que a medida proposta se insere no 
contexto geral da política econômica-finaitceira do Go
verno visando ao disciplinamento dos gastos governa
mentais, contribuindo, aínda, para a redução dos custos 
operacionais do sistema financeiro" e dos demaís !iegmen

tos da economia nacional. 
Aproveitamos a opo"rtunidade para renovar a Vossa 

Ex.celência os protestos de nosso mais profundo respeito. 
-Antonio Delfim Netto, Ministro-Chefe da Secretaria 
de Planejamento da PreSidência da República- Emane 
Galvêas, Ministro da Fazenda. 

LEG/SLAÇÃOCITADA 
DECRETO-LEI N' I, 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 nq 2, ouvido o 
Conselho de Segurança Nacional, e 

Considerando que a elaboração de medidas legais cOi:J.
cernentes à reforma monetária pode, se inoportunamen
te divulgada, provocar reações financeiras e cambiais 
prejudiciais à segurança nacional, decreta: 

Art. J9 A partir de 19 de janeiro de 1966, em data a 
ser fixada pelo Coõ.sefhO-MonetãríO Nacional, será insti
tuído o cruzeiro novo, correspondendo o cruzeiro atual a 
um milêsimo do cruzeiro novo, restabelecido o centavo. 

Art. 29 S o Banco Central da República do Brasil 
incumbido de providenciar a remarcação, impressão e 
aquisição de cêdulas e cunhagem das novas moedas me
tálicas, nas quantidades indipensâveis à substituição do 
meiO circulante. 

- § 19 O Banco Central da República do Brasil, nos 
termos do que for decidido pelo Conselho Monetário 
Nacional, poderá assinar novos contratos ou termos adi
tivos aos contratos vigentes de fornecimen-to de papel
moeda, cumprindo à Casa da Moeda sua fabricação em 
-dat~ntão-po-stetio-r·a-3·1-de dezembro·-de-196'7.-

§ 29 A Casa da Moeda ficará vinculada ao Banco 
Central, nas condições que forem determinadas pelo Mi
nistro da Fazenda. 

Art. 39 Por um período de 18 meses, a contar da 
data da publicação deste decreto~lei, os portadores de 
Obrigações do Tesouro Nacional~ de que trata a Lei n' 
4.357, de 16 de julho de 1964, quando do respectivo res
gate, poderão optar pelo reajustamento do seu valor se
gundo a correção baseada nos coeficientes fixados pelo 
Conselho Nacional de Economia ou de acordo com os 
coeficientes calculados pelo Banco Central da República 
do Brasil, com base na variação da cotação do cruzeiro 
no mercado de câmbio anual, referida à taxa médi3 men
sal verificada no mês de outubro de 1965. 

Art. 49 Os novos depósitos a prazo não inferior a 
1.80 dias que vierem a ser efetivados até 31 de dezeMbro 
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de 1965, serão, à opção dos depositantes, diponíveis no 
seu vencimento em cruzeiros novos ou em Obrigações do 
Tesouro Nacional, neste caso, pelo valor nominal vigo· 
rante em outubro de 1965, beneficiando-se o depositante 
_Qos. reajustamento~ realizados a partir da.quele mês. 

Art. 5" O Conselho Monetário_ Nacional terâ a fa
culdade de couccder aos bancos que mantiverem taxas 
'de juroS, descontos, serviços e cOmissõeS-; cOnsiderados 
adequados pelo Banco Central de República do Brasil, 
condições mais favoráveis na fixação da_i,roporção dos 
depósitos compulsórios que podem ser convertidos em 
Obrigações do Tesouro Nacional. 

Art. 69 O Conselho Monetário ~acional, por um 
períOdo -de 12 (doze) mes_es, a contar da publicação deste 
decreto-lei, ê autorizado a elevar atê 35% (trinta. e cinco 
por cento) a perc:entagenl a que se rti:fere o arC49, inciso 
XIV, da Lei n'~4.595, de 31 de dezembro de 1954, para os 
bancos que não observarem o disposto no art._ 59 

Art. 79 Compete ao Conselho Monetário Nacional 
regulamentar, através de resoluções, o presente decreto
lei, induSiVi no que diz respeito à sUbstituição de cédu-. 
las, ficando autorizado a reduzir os prazos consubstan
ciados no art. 11 da Lei n9 4.511, de 19 de dezembro de 
1964. 

Art. 8' Este Decreto-lei entrará em vigor na data da 
sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Brasília, 13 de novembro de 1965; 1449 da Indepen
dência e 77~ da. República. 

DECRETO-LEI 1.755, 
DE DEZEMBRO DE 1979 

Dispõe sobre a arrecadação e restituição das recei
tas federais e dá outras providências. 

Art. 1'1 A arrecadação de todas as receitas da União 
far-se-á na forma estabelecida pelo Ministério da Fazen
da, devendo o seu produto ser obrigatoriamente recolhi
do à conta do Tesouro Nacional. 

DECRETO-LEI N• 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 art. 55, item II, da Constituição, decreta: 

Art. J9 Nas operações realizadas em moeda nacio
nal, de natureza orçamentária, financeira e contábil, em 
que figurem órgãos e entidades da administração diretae 
indireta da União, dos Estados, dos Municípios e do
Distrito Federal, bem como as fundações por estes man~ 
tidas ou ins_tituídas, serão desprezadas, no resultado final 
dos cálculos, as frações de cruzeiros (Cr$). 

Art. 29 Este decreto-lei entra em vigor na data de 
sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Brasília, 29 de novembro de 1982; 1619 da Indepen
dência e 949 da República. 

LEI N• 4.511 DE 31 
DE 1' DE DEZEMBRO DE 1964 

Dispõe sobre o meio circulante e dá outras providên~ 
cias. 

ArL 1'1 A unidade do sistema monetário brasileiro é 
o «cruzeiro". 

§ I' Fíca extinta a fração do cruzeiro, denominada 
"centavo". 

(Às Comissões de Economia e d~ Flnan{;tlS.) 
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N9 12, DE 1984 

N'i' 48/84, na Câmara dos beputados 

Aprova o texto do Segundo Protocolo Adicional à 
Constituiçio da União Postal das Américas e Espa~ 
nha, as,gfnado em Manágua, a 28 de agosto de 1981. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1'1 _ _Fica aprov:Jdo o texto do S-egundo P~-otoc;o_:: 
lo Adicíonal à Constituição da União Postal das Améri
cas e Espanha, Assinado em Manágua, a 28 de agosto de 
1981. 

Art. 2~> Este Decreto Legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação. 

Excelent1ssimos Senhores M~mbros do Congresso Na-
cional: 

Em conformidade com o disposto no art. 44, inciso I, 
da Constituição Federal, tenho a honra de submeter à e
levada consideração de Vossas Excelências, acompanha
do de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Es
tado das Relações Exteriores, o texto do S_egundo Proto
colo Adicional à Con-stituição da UnfãO Postal das A
méricas e Espanha, assinado em M"anágua, a 28 de agos
to de 1981. 

Brasília, 6 de fevereiro de 1984.- JÕi~ -Figueiredo. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS NoDTC/DAI/024/ÚI 
(00), DE i' DE FEVEREIRO DE 1984, DO SE
NHOR MINISTRO DE ESTADO DAS R-E- -
LAÇÕES EXTERIORES. 

A Sua Excelência o Serihor 
João Baptista de Oliveira Figueiredo, 
Presidente da República. -- -

Senhor Presidente, 
Tenho a honra de elevar à consideração de Vossa Ex

celência o anexo texto do Segundo Protocolo Adicional 
à Constituição da União Postal das A!Jléricas e Espanha 
(UPAE), da qual o Brasil é membro desde 191 I, ocasião 
em que depositou o instrumento de adesão formal à U
nião. 

2. O citad-o Protocolo-fOi assinado em Manágua, Ni
carágua, em 1981, ad referendum do Congresso Nacio
nal, e contém modificações iii traduzidas na Constituição 
da UPAE pelo XH Congresso, que revisou os atas bási
cos da Organização, de conformid.ide com o mandato 
que lhe é atribuído pela Convenção constitutiva. __ 

3. Considerando a- ita-tuieza do citado Protocolo, 
faz-se necessária sua aprovação pelo Congresso Nacio
nal. Nessas condições, encami"nho o anexo projeto de 
Mensagem ao Congresso Nacional para que Vossa Exce
lência, se assim houver por bem, submeta o texto do 
mencionado Protocolo à apreciação ao Poder Legislati
vo. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Exce
lência, Senhor Presidente, os protestos do meu mais pro
fundo respeito.-- Ramiro Saraiva Guerreiro. 

Art. 

SEGUNDO PROTOCOLO ADICIONAL 
À CONSTITUIÇÃO DA UNIÃO POSTAL 

DAS AM~RICAS E ESPANHA 
!NDICE 

I. Preâmbulo (Preâmbulo modificado). 
li. Título I, "Disposições orgânicas", suprimido. 
III. Capítulo I,, "disposições gerais", (Capítulo I, 

"Generalidades", modificaO). 
IV. Competência e finalidade da União (Artigo 1~>, 

modificado). 
V. Relações com a União Postal Universal e outros 

Organismos internacionais (ArTigo 2"', Tiovo). 
VJ. Artigo 6"'~ "Moed<i. padrão", suprimido. 

VU. Privelégios e imunidadeS (Artigo 8~>, modifica
do). 

VIII. Artigos 9~>, 10 e 11, "Uniões rest~itas", "Acor
dos especiais" e" Departamento de Transbordos", supri
midos. 

IX. Adesão ou admissão na União (Artigo 12, modi
ficado, que passa a ser 9~>). 

><:· -órgãOS da Un"ião (~Htigo 14, modificado, que pas
sa a ser I!). 

XI. C_onf~r~nc_i~ l0-_r_tigÇl_l7, modificado._que passa a 
ser -14). 

XII. Conselho Consultivo e Executivo (Artigo 18, 
modificado, que passa a ser 15). 

XIII. Secretaria-Geral (Artigo 19~ modificado, que 
pass<1 u ser 16). 

XIV. Tít'Uio II, "Atas da União'', suprimido. 
XV. Capítulo IV, "Atas, Resoluções e Recomen

dações da União" (Capítulo I do Título I do Título II, 
·~Generalidades". modificado). 
-~xvJ. Atas da União (Artigo 21. modificado, que 
passa ·a ser 17). 

XVII. Resoluções e Recomendações (Artigo 22, mo
dificado, qu~ passa a ser 18). 

XVIII. Despesas da União (Artigo 20, modificado, 
que passa a s~r 19). _ 

XIX. Capítulo VI, "Aceitação dos Atos da União" 
(Capítulo II do Título II "Aceitação e denúncia dos Atas 
da União", modificado). 

XX. Adesão à Constituição e aos outros Atas da U
niãO (Ártigó 25; modifica-do, que passa a ser 22). 

XXf. Artigo 26, "Denúncia de um Acordo", supri-
mi do. 

XXII. Apresentação de proposições (Artigo 27, m-o
dificado, que passa a ser 23). 

XXIII. Modificação do Regulamento Geral e das 
Resoluções e Recomendações (Artigo 29, modificado, 
que passa a ser 25). 

XX_! V. Complemento às disposições dos Atas (Arti
go 30, modificado, que passa a ser 26). 

XXV. Título III, ''Disposições finais" suprimido. 
XXVJ. Capítulo X, "Disposições finais" (Capítulo 

único do Título III, modificado). 
XXVII. Entrada em vigor e duração do Protocolo 

Adicional à Constituição da União Postal das Américas 
e Espanha. 

SEGUNDO PROTOCOLO ADICIONAL 
À CONSTITUIÇÃO DA UNIÃO POSTAL 

DAS AMÉRICAS E ESPANHA 

Os Plenipotenciários dos Governos dos Países
membro~ da União Postal das Amêricas e Espanha, reu
nidos em Congresso em Manágua, capital da NicarágUa, 
tendo em vista o art. 28, § 29, da Constituição" dã. União 
Postal das Américas e Espanha, firmada na cidade de 
Santiago, capiial do Chile, em 26 de novembro de 1971 
adotaram, sob reserva de ratificação, as seguintes modi~ 
ficações à referida Constituição: 

ARTIGO I 
·("Preâmbulo", modificado) 

Preâmbulo 

Os que subscrevem, Representantes Plenipotenciários 
dos Governos dos Países-membros da União Postal das 
Amh!Cas e Espanha; --
- Có-rlscieiltes _ _da necessidade de estabelecer uma nova 

orderil -em suas relações, em concordância com a realida
de atual; 

Tendo em conta suas aspirações de ampliar e aper~ 
feiçoar os serviços de correios em seus respectivos Países 

_ _E:lediante- uma cooperação mais· estreita entre seus 
membros; 
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A dotam, sob reserva de ratificação, a presente Consti
tuição. 

ARTIGO II 
Suprime-se o Título r, 

"Disposições orgânicas" 
ARTIGO III 

(Capitulo I, "Generalidades", modificado) 

-CAPITULO I 
Disposições gerais 

ARTIGO IV 
(Artigo 11', modificado) 

Competência e finalidade da União 

_ J. __ Qs_ países cujos Governos ado tem a presente 
Constituição formam, sob a denominação de União Pos
ta! 9as Amê:dcas e Espanha, um só território postal para 
a permuta recíproCa de remessas de correspondência em 
condições mais favoráveis para o público do que as esta
belecidas pela União Postal Universal. 

2. Em todo o território da União estará garantida a 
liberdade de trânsitQ. 

3. A União tem como objetivos essenciais: 
a) facilitar e aperfeiçoar as relações postais entre as 

Administrações do Países~membros; 
b) desenvolver, simplificar e melhorar os serviços pos

tais dos Países-membros. mediante uma estreita coorde
nação e colaboração entre os mesmos; 

c) realizar estudos que interessem às Administrações 
postais e especialmente aqueles que tendam à implan
tação de novos serviços; 

d) promover a cooperação técnica com as Adminis
trações postais para obter, atravês de um planejamento 
eficiente das atividades. o aumento da capacitação proM 
fissional dos funcionários de Correios e o desenvolvi
mento e melhoria da administração dos serviços postais 
e dos sistemas de trabalho; 

e) estabelecer açào capaz de representar eficazmente 
nos Congressos e demais reuniões da União Postal Uni
versal, assim como de outros organismos internacionais, 
seus interesses comuns, e harmonizar os esforços dos 
Países-membros para o alcance desses objetivos. 

4. A União participará, dentro dos limites financei
ros dos programas aprovados pelo Congresso, na coope
ração técnica e no ensino profissional postal em benefi
cio de seus Países-membros. 

ARTIGO V 
(Artigo 2, novo) 

Relações com a União Postal Universal 
e· outros organismos internacionais 

A União é-índependente de qualquer outra organi
zação e mantém relações com a União Postal Universal 
e, sob co~dições de reciprocidade, com as Uniões postais 
re:s_tritas. Quando existam interesses comuns, que assim o 
requeiram, poderá manter relações com outros organis
mos internacionais. 

2. "Exerce suas atividades no âmbito das disposiçõ-es 
da Uníão Postal Universal, para cujo efeito mantém seu 
caráter de União restrita, de acordo com o estabelecido 
no artigo 81' da Constituição da União Postal Universal. 

ARTIGO VI 
(Suprime-se o artigo 6~>, "Moeda padrão") 

ARTIGO VII 
Artigo 8~>, modificado 

PrlvUêgios e imunidades 

[. A União gozará, no território de cada um dos 
Países-membros, dos privilégios e imunidades nec_es
sários para a realização de seus propósitos. 

2. Os representantes dos Países~membros que parti
cipam das reuniões dos órgãos da União, os funcionários 
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da mesma e funcionários das Administrações postais dos 
Países. membros, quando no cumprimento de funções o
ficiais da Organização, gozarão, igualmente,_dos privilé
gios e imunidades necessários para o cuinprimenro de 
suas atividades. 

ARTIGO \1!1! 
(Suprimem-se os artigos 99, 10 e ll: 

"Uniões restritas", .. Acordos especiais" e 
"Departamento de Transbordos") 

ARTIGO !X 
(Artigo 12, modificad_o, que passa a ser 99) 

Adesão o'!, admissão na UniãO 

I. Os países oti-fetrit6rios que estejam~sitlilfdos no 
Continente-americano ou· sUas ilhas~ que tenham a qua
lidade de membros da União Postal Universal, desde que 
não tenham nenhum conflito de soberania com algum 
País-membro, poderão aderir à União. 

2. Todo país soberano das Américas, que não seJa 
membro da União Postal Universal, poderá sglicitar sua 
admissão na União Postal das Américas e Espanha. 

3. A adesão ou a solicitação de admi_ssão na: União 
deverá incluir uma dec_laraçãoJormal de;_a9~são à Cons
tituição e às outras disposiÇões obrigatórias da União. 

ARTIGO X 
(Artigo 14, modificado, que passa a ser 11} 

Órgãos da Ünião 

I. A União éompreende os seguintes órgãos: 
a} o Congresso 
b) a Conferência 
c) o Conselho Consultivo e Executivo 
d) a Secretaria-Geral 
2. Os órgãos permanentes da União são: o Conselho 

Consultivo e Executivo e a Secretaria--Geral. 

ARTIGO XI 
(Artigo 17, modificado, que passa a ser 14 

Conferência 

Por ocasião de celebrar.-se um Congresso Postal Uni
versal, os Representantes dos Países-membros realizarão 
uma Conferência para determinar a ação conjunta a se
guir no mesmo. 

ARTIGO Xll 
(Artigo 18, modificado, que passa a ser 15) 

Conselho Consultivo e Executivo 

I. O Conselho Consultivo e Executivo assegurará, 
entre dois Congressos, a continuidade dos trabalhos da 
União conforme dispostO n·os A.tos da União~ e deverá 
efetuar estudos e opinar sobre questões têcnicas, econó
micas, de exploração e de cooperação têcnica que inte
ressem ao serviço postal. Também superviSiOnará e con~ 
trolará as atividades da Secretaria GeraL 

2. Os membros do Conselho Consultivo e Executivo 
exercerão suas funções em nome e no interesse da União, 

ARTIGO Xlll 
(Artigo 19, modificado, que passa a ser 16) 

Secretaria Geral 

I. A Secretaria-Geral da União Postal das Américas 
e Espanha é o órgão permanente de coordenação, infor
mação-e consulta entre O$ membros da União e de coo
peração com os mesmos. Desempenhará a Secretaria do 
Congresso, da Conferência e do Conselho Consultivo e 
EXecutivo, 3.o qtial assistirá erri suas· fUnçõeS. 

2. A Secretaria Geral funciona na: Sede da Uniã_o; di
rigida por um Secretãrio-Geral, sob a alta inspeção da 
Administração Postal da República Oriental d_o U ru
guai. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

ARTIGO XIV 
(Supríme-se o Título II, "Atas da União") 

ARTIGO XV 
(Capítulo I, ''Generalidades", do TítJ.Jlo II, 
modificado, que p-ãssa a ser Capítulo IV) 

CAPITULO IV 
Atos, Resoluções e Recomendações da União. 

ARTIGO XV! 
(Artigo 21, modificado, que passa a ser 17) 

Atos da União 

1. A Constituição é o Ato fundamental da União e 
contém suas normas orgânicas. 

2. O Regulamento Geral contém as disposições que 
asseguram a aplicação da Constituição e o_func:ionamen
to da União. Será obrigatório para todos oS países
membros. 

3. Os Protocolos finais, anexados event!Jalmente aos 
Atos da União, contêm as reservas--a estes. 

ARTIGO XVII 
(Artigo 22, modificado, que passa a -ser 18) 

Resoluções e Recomendações 

l. As diSPosições não contempladas no Regulamen
to Geral, que se refiram ao funcionamento da União, de 
seus órgãos ou a certos aspectos da exploração postal, 
adotarão a forma de resolução e terão caráter obriga
tório para todos seus membros. 

2. As que afetem o funcionatriento dos serviços ado
tarão a forma de recomendação e sua aplicação pelas 
Administrações postais dos países-membros será levada 
a termo na medida em que seja possível. 

ARTIGO XV!II 
(Artigo 20, modificado, que passa a ser 19) 

Despesas da União 

1. As despesas da União serão custeadas em comum 
por todos os Países-membros, qUe para tais efeitos_serão 
classificados em diferentes .categorias de contribuição. 
Para esse fim, cada país-membro escolherá a categoria 
de contribuição em que deseja ser incluído. As categorias 
de contribuição estão determinadas no _Regulamento 
Geral. 

2. Em ca.so de adesão ou admissão à União, a Secre
taria Geral determinará, em comum acordo com o Go
verno do País interessado e do ponto de vista da repar
tição das despesas da União, a categoria de contribuição 
na qual este deve ser incluído. 

ARTIGO XIX 
(Capítulo II, "Aceitação e denúncia dos Atas 

da União", do Título II, modificado, 
que passa a ser Capítulo VI) 

CAPITULO VI 
Aceitação dos atos da União 

ARTIGO XX 

(Artigo 25, modificado, que passa a ser 22) 
-Adesão à Constituiçi\o e aos 

outros Atos da União 

Os países-membros, que não tenham ass_inado a pre
sente Constituição e as demais disposiÇões obrigatórias, 
poderão a elas aderir a qualquer momento. -- --

ARTIGO XXI 
(Suprime-se o artigo 26, 

"Denúncia de um Acordo") 
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ARTIGO XXII 
(Artigo 27, modificado, que passa a ser 23) 

Apresentação de proposições 

1. As proposições modificativas dos Atas da União 
poderão ser apresentadas: 

a) pela Administração postal de um país-membro; 
b) pelo Conselho Constultivo e Executivo, como 

conseqUência dos estudos que realiza ou das_ atividades 
da esfera de sua competência, assim como no que afetem 
à aorgar:ii.Zação e funcionamento da Secretaria Geral; 

2. As proposições a que se refere o parágrafo ante
rior deverão ser submetidas ao Congresso: 

ARTIGO XXIII 
(Artigo 29, modificado, que passa a ser 25) 

Modificação do Regulamento Geral 
e das Resoluções e Recomendações 

1. O Regulamento Geral, assim como as Resoluções 
e Recomendações, poderão ser modificados pelo Con
greSso, se hOuver acordo da maioria dos países-membros 
presentes e volantes. 

2_ Sem prejuízo do estabelecido no parágrafo ante
rior, o Regulamento Geral poderá conter, em determina
da matéria e de modo expresso, disposição que exija 
maior quorum ou outra previsão. Em tal caso, se ado tará 
o que nele estiver estabelecido. 

ARTIGO XXIV 
(Artigo 30, modifiCado, que passa a ser 26) 

Complemento âs disposições dos Atos 

Os assuntos relacionados com os serviço_s postais que 
não estiverem compreendidos nos Atas da União,_ Reso
luções ou Recomendações adotadas pelo Congre~so 

reger-se-ào, pela ordem: 
!9 _ pel;:ts disposições dos Atas da União Post_al Uni

versal; 
29 pelos acordos que os países-membros firmarem 

entre si; 
39 pela legislação interna de cada país·membro. 

ARTIGO XXV 
(Suprime-se o Título Hl, 

"Disposições finais") 

ARTIGO XXVI 
(_Capítulo único, do título III, modificado, 

que passa a ser Capítulo X) 
CAPITULO X 

Disposições finais 

ARTIGO XXVII 
Entrada em vigor e duraçio do Protocolo 

Adicional à Constitucional da União Postal 
das Américas e Espanha 

O presente Protocolo AdiCional entrarâ ~m _Vigor a~ 
partir do dia_ primeiro de janeiro de mil novecentoli e oi
tenta e dois e pennanecerá vigente por tempo indctenni-
nado_. _ 

Em fé do que, os Plenipotenciários dos Governos dos 
países-membros redigiram o presente ProtocoiQ Adicio
nal, que terá a mesma força e o mesm-o valor como se 
suas disposiçÕes estivessem inseridas no próprio texto da 
Constituição, e assinam um exemplar que ficará deposi
tado nos arquivos do Governo do país-sede da União. O 
Governo do pais-sede do Congre.<>so entregarC! uma có
pia a cada- parte. 

Assinado em Manágua, Capital da Nicarágua, aos 
vinte e õito dia_s do mês de agosto do ano de mil novecen
tos e oitenta e um. 

(Às Comissões de Relaçõe.f Exteriorl!.f I! de Tran.f
porles, Comunicações e Obras Púh/f_,·as) 
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PROJETO DE DECRETO LEGiSLATIVO 
N~' 13, DE 1984 

(N~> 43/84, na Câmara dos Deputados) 

Ratifica o texto do Tratado da Comunidade Ibero-
Americana de Previdência Social, conchddo em Qui
to, a 17 de março de 1982. 

O Congresso Nacionãl decreta: 
Art. 19 Fica ratfffcado o texto do Tratado da Comu

nidade Ibero-Americana de Previdência Social, concluí
do em Quito, Equador, a 17 de março de 1982. 

Art. 2~' Este decreto legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação. 

MENSAGEM N9 451, DE 1982 

Excelentíssimos Senhores membros do Congresso Na
cional: 

De conformídàde com o disposto no artigo 44, inciso 
I, da Constituição Federal, tenho a honra de submeter à 
elevada consideração de Vossas Excelências, acompa
nhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de 
Estado das Relações Exteriores, o texto do Tratado da 
Comunidade Ibero-Americana de Previdência Social, 
cohc!ufdo em Quito, E(illãdor, a 17 de março de 1982. 

Brasília, IOde novembrO -de 1982.- Joiio Figueiredo .. 
EXPOSICÀO DE MOTIVOS DIE/_DAI/
SALj242j615.(00), DE 25 DE OUTUBRO DE 1982, 
DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO DAS RE
LAÇÕES EXTERIORES. 

A Sua Excelência o Senhor 
João Baptista de Oliveira Figueiredo 
Presidente da República 

Senhor Presidente, 

O Comitê Permanente da Organização Ibero
Americana de Previdência Social (OlPS), com sede em 
Madri, celebrou em Quito, Equador, no dia 17 de março 
último, o Tratado da Comunidade lbero-Americãn-a de 
Previdência Social. 

2. O referido ato inter~acional cria e estrutura orga~ 
nismos da OIPS que, com o nome de Comunidade Ibero
Americana de Previdência Social, será encarregado de 
promover a execução e desenvolvimento dos Conyênios 
de Previdência Social, assinados em Quito, em 26 de ja
neiro de 1978, visando à Proteção dos trabalhador~s, mi
grantes fronteiriços e sazonais nos países ibero
americanos. 

3. A adesão do Brasil ao Tratado é do interesse do 
Ministério da Previdência e Assistência Social, pelo- que 
poderá representar no acercamento do Brasil com os de
mais países da região, em matéria de Previdência e assis~ 
tência social. Os gastos de funcionamento do novo orga~ 
nismo serão cobertos pelo orçamento da Organização 
Ibero~Americana de Previdência SociaL Nestas con~ 

dições, tenho a honra de propor a Vossa Excelência que 
o Brasil adira ao referido Tratado, após a aprovação de 
seu texto pelo Poder Legislativo. Para tanto, anexo o 
presente projeto de mensagem ao Congresso Nacional. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Exce
lência, Senhor Presidente, os protestos do meu mais pro~ 
fundo respeito. - .João Clemente Baena. 

Os Governos dos países que integram a área de ação 
da Organização Ibero-Americana de Previdência Social 

Considerando que os Convênios Ibero-Americanos de 
Seguridade Social e de Cooperação em Seguridade So~ 
cial, de Quito, assinados pelos plenipotenciários dos Go~ 
vernos ibe:ro~americanos a 26 de janeiro de 1978, obtive
ram a ratificação e adesão da maioria dos países ibero~ 
americanos; 

Considerando que se faz necessário que os referidos 
Convênios contem com órgãos comunitários para iinpul
sionar sua execução e facilitar seu desenvolvimento; 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

'-tendo ern vista o projeto formulado pela Organização 
Ibero-Americana de Previdência ~ocial; 

Resolveram aprovar o seguinte Tratado da Comuni
dade Ibero-Americana de Previdência Social. 

TITULO I 

Nome, Objetivo e Estrutura 

ARTIGO I 

A Comunidade lbero~Americana de Previdêncía So
cial, no âmbito da Organização Ibero-Americana de Pre
vidência Social e constituída pelos órgãos descritos no 
presente Tratado, tem por objetivo fornecer e intensifi
car o desenvolvimento do Convênio Ibero-Americano de 
Seguridade Social e do Convênio de Cooperação em Se~ 
guridade Social assinados a 26 de janeiro de 1978, em 
Quito. 

ARTIGO 2 

São órgãos da Comunidade Ibero-Amerciana de Pre
vidência Social; 

a) o Conselho da Comunídade; 
b) o Comitê Técnico da Comunidade, 

TITULO li 

Do Conselho da Comunidade 

ARTIGO 3 

O Conselho da comunidade é o órgão encarregado de 
sugerir, promover, fomentar, coordenar e avaliar as 
ações encaminhada visando à aplicação dos Convênios 
Ibero-Americanos de Seguridade Social de Quito. 

ARTIGO 4 

O Conselho da Comunidade está integrado pelos se
guintes membros: 

a) de caráter representativo: a autoridade ou autori
dades competentes dos Estados contratantes em matéria 
de Previdência Social; 

b) de caráter nato: o Presidente, os Vice--Presidentes 
e o SecretáriO-Geral da Organização Ibero-Americana 
de Previdência Soçial. 

ARTIGO 5 

Entende-se por autoridades competentes as menciona-
das na alínea b do art. 4 do Convênio Ibero-Americano 
de Seguridade Social de Quito. 

ARTIGO 6 

A presidência do Conselho da Comunidade cabe, em 
cada reunião, à autoridade competente do país-sede da 
referida reunião, que permanecerá no cargo até a reu
nião seguinte. Esta designação não tem caráter pessoal e 
está vinculada a_ quem detenha a autoridade competente 
em cada país. 

ARTIGO 7 

O Secretário-Geral da Organização Ibero~Americana 
de Previdência Social exercerâ o Cargo de Secfeiário do 
Conselho da Comunidade. 

ARTIGO 8 

São funções do Conselho da Comunidade: 
a) sugerir e coordenar as ações de Previdência Social 

da Com unidade [bera-Americana, com vistas à execução 
dos ConVênios Ibero-Americanos de Seguridade Social 
de Qu.ito; 

b_} __ pronlover e fomentar a adoção de acordos e pro
cedimentos de implementação técnica, econômica, finan
ceira, administra~iva, de formação pessoal especializado 
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e outros que se requeiram para facilitar a aplicação dos 
referidos Convênios; 

c) pi-ápor as disposiçÕes e emendas para a harmoni
zação das legislações de Previdência Social dos países 
ibero~americanos; 

d) considerar outras sugestões que conduzam ao 
cumprimento dos objetivos dos Convênios Ibercr 
Americanos de Seguridade Social de Quito; 

e) avaliar os resultados da aplicação do presente 
Tratado, assim como estudar e recomendar as modifi
cações que sejam necessárias aos referidos Convênios. 

ARTIGO 9 

O Conselho da Comunidade celebrará reunião ordi
nária uma ve_z ao ano, por ocasião da Reunião do Comi
tê Permanente da Organização Ibero-Americana de Pre
vidência Social,_ e_ reuniões extraordinárias quando as
suntos urgentes as requeiram. 

As reuniões extraordinárias Serão cOnvocadas pelo 
Presidente do Conselho da Comunidade a pedido de cin
co de seus membros de carãter representativo. em cada 
reunião anual ordinária designar-se-ã o pafs~s~e e 
determinar-se-â a data em Que se realizará a seguinte reu .. 
nião ordinária do Conselho da Comunidade. 

TITULO III 
Do Comitê Técnico da Comunidade 

ARTIGO 10 

O Cómitê Têcnico da Comunidade é o órgão encarre.. 
gado de facilitar a aplicação dos Convênios Ibero~ 
Americanos de Seguridade Social de Quito em conformi .. 
dade com as resoluções do Conselho da Comunidade. 

ARTIGO II 

O Comitê Técnico da Comunidade é cornposto pelo 
representante do ofganísmo de ligação de cada Estado 
Contratante, de acordo com o disposto na alínea d do 
art. 4 do Convênio Ibero-Americano de Seguridade So
cial de Quito. 

ARTIGO 12 

O Secretário do Conselho da comunidade exercerã a 
Presidência do Comitê Técnico. 

ARTIGO 13 

O Comitê Técnico se reunirá, ordinariamente, uma 
vez, por ocasião da Reunião do Conselho da Comunida
de e, extraordinariamente por convocação do seu Presi
dente. 

ARTIGO 14 

São funções do Comitê da Comunidade as seguintes: 
a) preparar os projetas de acordos, resoluções, nor

mas e disposições administrativas para a aplicação dos 
Convênios Ibero-Americanos de Seguridade Social de 
Quito; 

b) assessorar e estudar os aspectos da aplicação dos 
Convênios de Seguridade Social de Quito que requeira o 
Conselho da Comunidade; 

c) envidar esforços para que as recomendações do 
Conselho da cOmunidade sejam aplicadas pelas insti
tuiÇões -de Previdência Social representadas; 

d) sugerir ao Conselho da Comunidade a celebração 
de novos Convênios, assim como as aplicações e modifi
cações dos jâ existentes; 

e) estudar e recomendar medidas conducentes a uma 
estreita ·viriCulação e aprimoramento dos sistemas de 
Previdência Social, para a aplicação dos referidos Con
vêriíos; 

f) promover reuniões das Comissões Mistas de Peri
tos previstas no art. 20 do Convênio Ibero-Americano de 
Seguridade Social de Quito. 
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TITULO IV 

Assinatura, Ratificação e Vigência 
ARTIGO 15 

O presente Tratado será assinado pelos _plenipoten~ 
ciârios ou delegados dos Governos em ato conjU:ntb que 
terã caráter constitutivo. Os países do ânlbito da_Orgahi
zação Ibero-Americana de Previdência SoCial que não 
tenham participado do referido ato poderão aderir pos
teriormente. 

ARTIGO 16 

O presente Tratado será aprovado e ratificado pelos Es
tados conforme as respectivas legislações nacionais. Os 
instrumentos de ratificação serão depositados na Secre
tária Geral d1;1 Organização Ibero-Americana de Previ
dência Social, que comunicará a data de cada depósito 
aos Estados fundadores e aderentes. · 

ARTIGO 17 

O Tratado entrará em vigor noventa dias após dez paí
ses terem efetuado o depósito do instrumento de ratifi
cação ou adesã_o. Para os Estados que o retificarem após 
esta data o Tratado entrará em vigor aos trinta dias con
tados a partir da data de depósito do respectivo instru
mento de ratifica-ção oU adesão. 

ARTIGO 18 

O Tratado poderá ser denunciado pelas Partes Con
trantantes em qualquer momento e a denúncia surtirá 
efeito após seiS meses contados a partir do dia de sua no
tificação, sem que isto afete os direitos adquiridos, nem 
as obrigações contraídas. 

TITULO V 
Regime Econômlco 

ARTIGO 19 

Os gastos de funcionamento da Comunidade ibero
Americana de Previdência SociaJ serão aSsumidos pela 
Organização Ibero-Americana de Previdência Social. 

Assina. do na Cidade de São Francisco de Quito em 
vinte e cinco exemplares do mesmo teor, em 17 de rn~rço 
de 1982. 

(Às Comissões de Relações Exteriores e de Legis
lação Social.) 

PARECERES 
PARECERES N•S- 342 E 343, DE 1984 

Sobre o Projeto de Lei da Câmara n'i' 162, de 1983 
-Complementar (n9 241-C, de 1981, na Câmara dos 
Deputados), que fixa normas sobre repetição de topô
nimos de cidades e vilas, incorporadas ao texto da Lei 
Complementar N9 1, de 9 de novembro de 1967. 

PARECER No 342, DE 1984 
(Da Comissão de Constituição e Justiça) 

Relator: Senador Odacir Soares 
O nobre Deputado Nilson Gibson ê o autor Qo projeto 

que, aprovado pela Câmara, vem agora à revi~ão do Se
nado, buscando alterar _a Lei Complementar n"' 1/67 
para o fim de disciplinar a hipótese, muito corrente em 
nosso Pais, da repetição de topônimos de cidades e vilas. 

Na justificação do projeto, são dados exemplos bas
tantes expressivos dessas repetições por todoli os motivos 
inconvenien_tes à organização política de uma N_ação. 
Cita-se, na justificação levantamento estatístico que 
comprova a existência, em nosSo País, de 347 municípios 
com o mesmo nome além de dezenas de outros que sere
petem em dois, três ou quatros municíPios. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçào ll) 

A_proposição jã foi aprovada po_r constitucional, jurí
dica e boa técnica legislativa na Comissão de Consti~ 
tuição c Justiça da outra Casa do Legislativo, restando
nos, portanto - por força das normas re,gimentais do 
Senado -, apreciar-lhe apenas o mérito. 

A oosso ver, a idêia preconizada pelo projeto ê de 
grande oportunidade e consulta o interesse público. Cor
responde plenamente à afirmação, do autor no trecho fi-
nal da justificação: __ 

" ... cada Estado resolverá o ã:ssunto da forma que 
melhor lhe parecer, através de sua própria legis
lação, observadas as suas tradições e peculiartdades. 
A lei federal apenas vedará que dois ou mais mu
nicípios tenham o mesmo nome, disciplinará o direi
t!)_ de preferência ao nome e a possibilidade de acor
do entre dois Estados para que, se for o caso, ado
tem solução que julguem melhor". Isto posto, opino 
favoravelmente ao_ projeto quanto ao mérito. 

Sala da Comissão, 13 de junho de 1984.- Murilo Ba
daró, Presidente, Odacir So~;es, Relator- OCtávio Car
doso - Passos Pôrto -José lgnácio Ferreira - Hélio 
Gueiros - Martins Filho - Carlos Chiarelli. 

PARECER 
N9 343, DE 1984 

(Da Comissão de Municípios) 

Relator: Senador Nelson Carneiro 

De autoria do- nobre Deputado Nilson Gíbsori.; a Câ
mara dos Deputados aprovou projeto, que "fixa normas 
sobre repetição de topônimos de cidades e vilas, incorpo
radas ao texto da Lei Complementar n9 1. de 9 de no
vembro de 1967'', depois de apreciada a proposição, na
quela Casa, doutas Comissões de ConstituiçãO e Justiça 
e do Interior. 

-No Senado Federal, a proposta fo_i acolhida unanime
mente, sem qualquer restrição, pela ilustre Comissão de 
Constituição e Justiça, sendo relator o eminente Senador 
Odadr Soares, que encareceu a grande oportunidade do 
projeto e sua consonância cOm o intereSse pUblico, e des
tacou da justificação do autor, trecho que resguardaa 
autonomia dos Estados, eis que ••a lei federal apenas ve
dará que dois ou mais municípios tenham o mesmo no· 
me, disciplinará o direito de preferência ao nome e a pos
sibilidade de acordo entre dois Estados para que, se f<J:r o 
caso adotem solução que julguem melhor". 

A cuidadosa relação de cidades e vilas com os mesmos 
topônimos, oferecida pelo Deputado Nilson Gibson,jus
tífica a aprovação do projeto em exame, face aos cri· 
têrios nele. estabelecidos para manutenção ou modifi
cação dos atuais nomes repetidos. 

É o meu voto, s.m.j. 
Sala das Comissões, 26 de junho de 1984. -Passos 

Pôrto, Presidente - Nelson Carneiro, Relator - Almir 
Pinto - Gaivão Modesto -João Lobo -Jorge Bor
nhausen- José Lins- Jutahy Mitgalhães- Jorge Ka
lume. 

PARECERES N•s 344, 345 e 346, DE 1983 
PARECER N• 344, DE 1984 

Da Comissão de Economia, sobre a Mensagem n9 
239, de 1982 (nl' 468/82 - na origem), do Senhor 
Presidente da República, propondo ao Senado Fede~ 
ral seja autorizada a Prefeitura Municipal de Ara
garças (GO) a elevar em Cr$ 22.299.000,00 (vinte e 
dois milhões, duzentos e noventa e nove mil cruzeiros) 
o montante de sua divida consolidada interna. 

Relator: Senador Benedito Ferreira 

OoSenhor Presidente da República encaminha a exame 
do Senado Federal (art. 42, item VI, da Constituição) 
proposta no sentido de que seja a Prefeitura Municipal 
de Arag3.rças (GO) autorizada a elevar em Cr$ 
22299.000,00 (vinte e dois milhões, duzentos e noventa e 
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nove mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolida
da interna, a fim de que possa contratar empréstimo jun
to à- Caixa Econômjça Federal, esta na qualidade de 
age-nte financeiro do Fundo de Apoio ao Desenvolvi
mento Social - F AS, destinado à implantação de gale
rias pluviais, guias e_ meio-s-fios, naquele Município. 

Características da operação: 
A- Valor: Cr$ 22.299.000,00; 
B- Pruzos: 
f --de carência: I ano, 
2- de amorti;zação: 10 anos; 
C - Encargos: 
I-juros: 6%_a.a., cobrados trimestralmente, 
2- correção monetária de 40% do índice deva-

riação das ORTN; 
D- Garantia: Vinculação de cotas do Fundo de 

Partiçipação dos Municípios (FPM); 
E- Destinação dos recursos: implantação de ga

lerias pluviais, guias e meios-fios. 

3. Segundo o parecer apresentado pelo órgão finan
ciador, a operação de crédito sob exame é viável econó
mica e financeiramente. 

4. O processo é acompanhado dos seguintes elemen
tos principais: 

a) Lei n9 295, de 23-3-81, autorizadora da operação; 
b) Exposição de Motivos (EM n9 237/82, do Senhor 

Ministro de Estado da Fazenda ao Exm9 Senhor Presi
dente da -República, comunicando que o ConselhO Mo
netário Nacional, ao apreciar a proposta, manifestou-se 
favoravelmente ao pleito formulado conforme o art. 29 
da Res. n"' 93, de 1976, do Senado Federal; e 

c) Parecer do Banco Central do Brasil - Departa
mento da Divida Pública, favorável ao Pleito. 

5. Considerado todo o endividamento da referida 
entidade (intra + extralimite + operação sob exame), 
verifica-se que seriam ultrapassados os tetas que lhe fo
ram fixados pelos itens I e II do art. 29 da Res. n9 62, de 
1975. -

Q_,_ Trata-se, entretanto, de uma operação extralimite 
a que, por força das disposições contidas no art. 29 da 
Res. n9 93, de 1976, não se aplicam os citados limites (i
tens I, II e III) fixados no art. 29 daRes. n9 62, de 1975, 
ambas do Senado Federal, haja vista que os recursos a 
serem repassados provêm do Fundo de Apoio ao Desen
volvimento Social - FAS. 

7. Aiém das características da operação - extralimi
te - e segundo conclusão do Departamento da Dívida 
Pública, a assunção do compromisso sob exame não de
verá acarretar maiores pressões na execução orçamen
tãria dos próximos exercícios. 

8. Atendidas as exigências das normas vigentes e as 
disposições d? Regimento Interno, concluímos pelo aco
lhimento-~~ presente mensagem, na forma do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 39, DE 1984 

Autoriza a P.-efeitura Municipal de Aragarças 
(GO) a elevar em Cr$ 22.299.000,00 (vinte e dois mi
lhões, duze~tos e noventa e nove mil cruzeiros) o mon~ 
tante de sua dívida consolidada interna. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 19 ~a Prefeitura Municipal deAragarças, Esta
do de Goiás, nos termos do art. 29 da Resolução n9 93, de 
li de outubro de 1976, do"Senado Federal, autorizada a 
elevar em Cr$ 22.299.000,00 (vinte e dois ·milhões, duzen
tos e noventa e nove mil cruzeiros) o montante de sua 
d_íyida consolidada interna, a fim de que possa contratar 
um.empréstimo de igual valor, junto à Caixa Económica 
Federal, esta na qualidade de agente financeiro do Fun
do de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, desti
nado à implantação de galerias pluviais, guias e meios
fios, naquele MunicíPio, obedecidas as condições admiti-
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das pelo Banco Central do Brasil, no respectiVo proces-
so. 

Art. 29 Esta resolução-Cntra em vigor na data de sua 
publicação. 

Sala das Comissões, 17 de maio de 1984.- Roberto 
Campos, Presidente- Benedit9 Ferreira, Relator- Jo~ 

sf FrageDI -Jorge Kalume -Gabriel Hermes- Oc"'
vio Cardoso •. 

PARECERES N•s 345 E 346, DE 1984 

Sobre o Projeto de_ResoJuçio q9 39, de 1984, da 
Comissão de Economia, que "autoriza a Prefeitura 
Municipal de Aragarças (GO), a ~levar em CrS 
22.299.000,00 (vinte e dois milhões, duzentos e noven
ta e nove mil cruzeiros) o montante de sua dívida con
solidada interna." 

PARECER N• 345, DE 1984 
Da COiniSsiio--de Constituição e Justiça 

Relator: Senador Passos Pôrto 
O Projeto sob exame, de autoria da Comissão de Eco

nomia do Senado Federai, como conclusão de seu pare~ 
cer sobre a Mensagem n9 239/82 do Senhor Presidente 
da República, autorizã a Prefeitura -MuniCipal de Ara
garças (GO) a contratar operação de créditO ilo valor de 
CrS 22.299.000,00 (vinte e dois milhões, duzentos e no
venta e nove mil cruzeiros), junto à Caixa Econômica 
Federal, destinada à implantação de rodo_vias pluviais, 
guias e meios-fios, naquele Município. 

O pedido de autorização foi' formulado nos termos do 
preceituado no parágfafo único do artigo 2"' da Reso
lução n9 93, de 1976, do Senado Federal, implicando, por 
conseguinte, a não-observância dos limites fixados pelo 
artigo 29 da Resolução n"' 62, de 28-10-75, também da 
Câmara Alta do Congresso Nacional. 

Do ponto de vista que nos compete examinar, verifica
se que todas as formalidades foram atendidas, não ha
vendo óbice à tramitação normal da presente propo
sição, porquanto é jurídica, constitucional e de boa téc
nica legislatíva. 

Sala das Comissões, l3 de junho de 1984. - .Murilo 
Badaró, Presidente- Passos Pôrto, Relator- Octávio 
Qlrdoso - Carl~s Cbíarelli - Mar~s Filho - Qdacir 
Soares - Hélio Glieiros - Aderbal J~rema. -

PARECER N• 346, DE 1984 

(Da Comissão de Municípios) 

Relator: Senador Jorge Kalume 
A matéria sob a nossa apreciação, já exaustivamente 

analisada pela autora do Projeto de Resolução, em tela, 
objetiva autorizar a Pr~feitura Municipal de Aragarças 
(GO), nos termos do que estabelece o art. 29 da Reso~ 
lução n"' 93, de 1976, do Senado Federal, a contratar ope~ 
ração de crédito no valor de CrS 22.299.000,00 (vinte é 
dois milhões, duzentos e noventa e nove mil cruzeiros), 
junto à CaiXa Económica Federal, esta na qualidade de 
agente fínanceiro_do Fundo de Apoio ao Desenvolvi
mento Social- FAS, destiná.da à·-iffiplantação de gale
rias pluviais, guias e meiosMfios, naciuele Município. 

A proposição mereceu a acolhida da Comissão de 
Constituição e Justiça, que a considerou conforme as 
normas legais pertinentes ao assunte?"~~· 

Nos aspectos que competem a este Órgão Têcnico exa
minar entendemos que o pleito deva ser atendido nos ter
mos do proposto pela Comissão de Economia.çla Casa, 
visto que a operação de crédito a ser autorizada propi
ciará melhoramentos urbanísticos e sociais à região con
templada. Ante o exposto, somos pela aprovação do 
Projeto. --

Sala das Comissões. 26 de junho de 1984. -Passos 
P6rto, Presidente - Jorge Kalume1 Relator -- Almir 
Pinto - Nelson Carneiro - Galvio Modesto - Joio 
Lobo- Jorge Bornbausen -José Uns- Jutahy Maga~ -

LISTA N• 003, DE 1984 
EM 20DE JUNHO, DE 1984 

Manifestações contrárias ao Projeto de lei n"' 590/83 
(Legalização do Aborto): 

- da Câmara Municipal de Assis - SP; 
- da Câmara Municipal de Cruzei~o - SP; 
~ da Câmara Municipal de Cubatão - SP; 
- da Câmara Municipal de Lins - SP; 
- da Câmara Municipal de Novo Horizonte - SP; 
-da Câmara Municipal de Pindamonhangaba- SP; 
--da fgreja Presbiteriana do Brasil- São Caetano do 

Sul- SP; 

Manifestações contrárias ao Projeto de Ltf da Câmara 
n• 59/83 (Organlzaçílo Sfndlcal): 
A LAGOAS 

- do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Campo 
Alegre~ 
BAHIA 

-do Conselho Consultivo dos Produtores de Cacau; 
- do Sindicato Rural de Buerarema; 

- DISTRITO FEDERAL 
-'- do Deputado Sérgio Lomba; 
- da Confederação Nacional dos Trabalhadores na 

~gricultura; 
- ·- da Confederaç.ão Nacional dos Trabalhadores na 
Indústria; 

- da Sr• Maria Lúcia- Almeida; 
- do Sr. Orlando Coutinho. · 

ESPliÜTO s.&NTO 
- da Federação dos Trabalhadores na fndústria; 
- do Sindicato dos Engenheiros; 
- do Sindicalistas Brasileiros; 

- do Sindicato da Indústria na Construção Civil; 
- do Sindicato dos Ferroviá.rios; 
-do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes 

Rodoviários; 
- do Sindicato dos Trabalhadores Rurais; 
- do Sr. Otávio Pereira Serrano. 

GOIÁS . 
- da Federação dos Trabalhadores na fndústria; 
- do Sindicato dos Empregados do Comércio. 

MINAS GERAIS 
- do Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de 

Barão de CocWs; 

- da Associação Comercial de Muriaé; 
- do Sindicato dos Bancários de Muriaé· 
- do Sin_dicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de 

Pitangui; 
- do Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos 

Bancários de Uberaba. 
MATO GROSSO DO SUL 

- do Sindicato _dos Comerciârios de Naviraí 
PARÁ • 

- do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes 
Rodoviários. 
PARANÁ 

- do Sindicato dos Carregadores e Ensacadores de 
Café; 

- da Federação dos Trabalhadores do Comércio· 
-do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias 'de 

Alimen!a,_~ão; 

- -do Sindicato dos Empregados no Comércio de Ga
rapuava; 

- do Sindicato dos Empregados no Comérçjo de 
Londrina; 

-do Sindicato_dos Empregados de Empresas de As-
seio e Conservação; _ 

- do Sindicato dos Empregados de Comércio de Pon
ta Grossa; 

- do Sindicato dos Carregadores e Ensacadores de 
CaTé de Umuarama. 
PERNAMBUCO 

- da Federação dos Trabalhadores na Indústria; 
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- do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de 
Calcados. 
SANTA CATARINA 

-do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de 
Fiação e Tecelagem de Brusque; 

- da Câmara de Vereadores. 
RIO DE JANEIRO 

- da Associação dos Juízes Classistas na Justiça do 
Trabalho da 1' Região; 

-da Federação dos Bancários; 
- da Federação dos Empregados no Comêrcio; 
-da Federação dos Empregados em empresas de Se-

guros Privados e Capitalizçaão e de Agente autônomos 
.q~·_seguros- Privados e de créditos; 
-.,~·- da Federação Nacional dos Publicitários; 
-da Federação dos Trabalhadores nas Indústrias de 

Fiação e Tecelagem; 
-do Sindicato dos Empregados no C6mêrcio de Bar

ra Mansa; 
- do Sindicato dos Empregados no Comêrcio de Ni~ 

terói e São Gonçalo; 
- da Federação Nacional dos Condutores Autóno

mos de Veículos Rodoviários; 
-do Sindicato Nacional dos Oficiais de Máquinas da 

Marinha Mercante; 
- da Federação Nacional dos Portuários; 
- do Sindicato dos Publicitários; 
- do Sindicato dos Empregados em Escritórios de 

Empresas de Transportes Rodoviários; 
- do Sindicato dos Trabalhadores nas IndUstrias da 

Construção Civil. 

RIO GRANDE DO SUL 
- da Câmara de Vereadores de Antônio Prado; 
-do Sindicato dos EmpregadoS< em Estabelecimentos 

Bancários de Bagé; 
-do Sindicato dos Empregados no Comércio em Ca-

noas; 
- do Sindicato das Bancârios de Erechim; 
- do Sindicato do Funrilral de Farroupilha; 
- do Sindicato dos Empregos no Comércio de ljuf; 
- do Sindicato -dos Empregados no Comêrcio de Pe-

lotas; 
-da Federação dos Trabalhadores nas Indústrias de 

Construção Mobiliária; 
- da Federação dos Trabalhadores nas Indústrias 

Químicas e f'úmaceuticas; 
- da Federação dos Empregados no ComérciO do 

Rio Grande do Sulj 
-da Federação dos Trabalhadores nas Indústrias da 

Alimentação; 
- do Sr. Nilo Tochetto; 
- do Sindicato dos Médicos de Rio Grande; 
- do Sindicato dos Comerciários de Santiago;-
- do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes 

Rodoviários -de São Leopoldo: 

- do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. 
SÃO PAULO 

-da Câmara Municipal de São Bernardo do Campo 
-SP; 

- da Federação dos Empregados em Estabelecimen-
tos Bancârios; 

-dos Trabalhadores de Indústrias de Alimentação de 
Araçatuba; 

- do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de 
Alimentação _de Araraquara; 

- do Sindicato dos Empregados no Comércio de As~ 
sis; 

-do Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos 
Bancários de Barretes; 

-do Sindicato dos Empregados no Comércio de Bra
gança Paulista; 

- do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de 
Açúcar de Dois Córregos; 

-do Sindicato dos Trabalhadores em Empresas Fer~ 
roviárias da Zona Paulista; 
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- do Sindicato dos Trabalhadores n;:t _Indústria de 
Destilação e Refinação de Petróleo de Q.1batã.o; _ 

- da Associação dos Carregadores e En.sacadores de 
Café de Espírito Santo do Pinhal; 

- do Sindicato dos Empregados no Comércio de Fer
nandópoUs; 

- do Prefeito da Estância Turística de Itu; 
- do Sindicato dos Empregados no Comêrcio de Ja-

boticaba!; 
- do Sindicato de E_mpregados e Empregadores de 

Jaú; 
- do Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de 

Laranjal; 
- do Sindicato dos Empregados e Empregado-res de 

Lins; 
- do Sindicato dos Empregados no Comêrcio de 

Lins; 
-do Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos 

Bancários de_ Lin_s; 
-do Sindicato dos Trabalhadores Cer_amistas de Pe

dreira; 
- da Câmara Municipal de Piracicaba; 
- do Sindicato dos Comerciários de Presidente Pru-

dente; 
- dos Trabalhadores das Indústrias de Alimentação 

de Rio Claro; 
- do Sindicato dos Empregados no Comêrcio de. Rio 

Claro; 
- do Siridicato dos Trabalhadores das lndústtias de 

Massas Alimentícias de Ribeirão Preto; 
- dos Trabalhadores das Indústrias de Ali_mentação 

de Santa Rita do Passa Quatro; 
-do Sindicato dos Trabalhadores nãS-Irldóstrias de 

Alimentação de Santa: -Rosa de Viterbo; 
-do Sindicato dos Empregados no Comércio de San

to André; 
- do Sindicato dos Carregadores e_ ~nsacadores de 

Café e dos Arrumadores de Santos; __ 
- do Sindicato dos Estabelecimentos Bancários .de 

Santos; 
- da Câmara MYoiCip.ill de Santos; 
-do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Ur-

banas de Santos; 
- do Sindicato dos Empregados na Administração 

dos ServiçOs Pottuários de SantoS; 
-do Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos 

Bancários de São Carlos; 
- da Federação do Comércio do Estado_ de S~o Pal,l

lo; 
-da Federação das Indústrias do Estado de São Pau

lo; 
- do Sili.dicato dos Empregados no Coinércio de So

rocaba; 
- dos Trabalhadores Industriais da Alimentª-ção _de 

Tapiratiba; 
-do Sindicato dos Empregados no Comércio de Tau

batê; 
-do Sindica._to dos Empregados em Estabelecimentos 

Bancários de Tupã; 
-do Sindicato dos Empregados no Crunércio" de Tu

pã. 
Manifestações contrárias ao decreto-lei n9 2.087/83 (re-

colhimento das contribuições da Previdência Social): 
- da Assembléia Legislativa do Estado de Goiás; 
- da Câmara Municipal de Barbacena - MG; 
- dos Trabalhadores das Indústrias de Petróleo Pe-

troquímica do Nordeste; 
-da Câmara Municipal de Campina Grande- PB; 
-da Câmara Municipal de Navegantes- SC; 
- da Câmara Municipal de Batatais - SP; 
-da Federação das Associações Comerciais e Indus-

triais- SC; 
- da Câmara Municipal de Lorena - SP; 
- da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes - SP; 
-do Congresso Nacional da Classe Trabalhadora de 

Praia Grande - SP; 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (S,eção II) 

- ~a Associação dos Aposentados -Metalúrgicos de 
São Bernardo do Campo e Diadema - SP; 
. ~ da Associação dos Eletricitãrios Aposentados de 

São Paulo. 

Manüestações contrárias a projetos: 

-da Associação Brasileira de Enf~rrnagem seçâo do 
Estad_o do Espírito Santo_ ao PLC 105/82; 

-da Federação das Indústrias do Estado do Espírito 
Santo ao PLS 189/83; 

- da Ordem dos Advogados _d_o Brasil -- ES, ao 
Decreto-lei n9 2.074/83; 

-do Conselho Regional de Técnicos de Adminis
tração- CE, ao PLC 05/83; 

- da Associação dos Antigos AlunOs dã Escola de 
~ngenharia da Universidade_ Federal - MG, à Lei nQ 
5.124/68; 

_-da Câmara Municipal de Olinda - PE, ao PLS 
189/83; 

- da Assembléia Legislativa de Pernambuco, ao PLC 
5/83; 

-da Confederação Nacional do Comércio- RJ, aos 
PLS n•s 139(80, 125, 155, 171, 216, 241, 262, 264, 265, 
280, 295(83 e PLC 152/83; 

-da Confederação Nacional da Indústria- RJ, ao 
PLS 10(83; 

-da Câmara Municipal de Cachoeirinha -=- RS, ao 
PLC 146(83; 

-do Instituto dos Advogados- RS, ao PLC 06/83; 
-do Síndkato dos Técnícos de Administração- RS, 

- ao PLC 05 /83; 
-da Câmara Municipal de Sarandi - RS, ao PL 

1.620/82; 

-da Câmara Municipal de Tupàrendi - RS, ao PL 
271(83; 

-da Associação dos Advo-gados - SP, ao PLS n9 
264(83 e PL n<>s 3.65, 629, L839j83; 
~ da Associação das Empresas de Serviços Contãbeis 

--,- _SP, ao PL 1.978(83; 
-da Câmara Municipal de São Paulo ao Decreto~ lei 

n• 2.045/83; 

- do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetrii"a 
e Agronomia do _Estado de São Paulo .ao PLC 5j83; 

-da Federação do Comércio do Estado de São Pau
lo, ao PLC 121(83; 

-da Federação do Comêrcio- SP, ap PLS 122/80 e 
ao PLC 125(83; 

-da Federação das Indústrias- SP, ao PLS 202/8]; 
- da Pontifícia Universidade_ Católica. -:- SP, ao PLC 

216/83. 

Manifestações favoráveis à PEC 5/83 (eleições diretas 
para Presidente da República): 

ALAGOAS: 
-da Assemblêia Legislativa Estadual; 
-da Câmara Municipal de Messias. 

BAHIA: 
-da Câmara Municipal de Alagoinhas; 
-da Câmara Municipal de Cachoeirinha; 
-da Câmara Municipal de ltaberaba; 
-da Câmara Municipal de Itabuna; 
-da Câmara Municipal de Jequié; 
-da Câmara Municipal de Mairi; 
- da Câmara de Vereadores de São FrancisCo Conde; 
- do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura 

e Agronomia; 
....;:_da Câmara Municipal de Salvador. 

CEARÁ: 
-da Câmara Municipal de Canindê; 
....;... da Câmara Municipal de Chava~ 
- da Câmara M uniCiPid de Iguatu; 
-da Câmara Municipal de Fortaleza; 
-da Assembléia Legislativa do Ceará; 
-da União dOS Vere_adores do Ceará. 

Junho de 1984 

ESPIRITO SANTO: 
-do Conselho Regional de Economia do Espírito 

Santo; 
-da Câmara Municipal de Cachoeiro do ltapemirim; 
-da Câmara Municipal de Colatinaj 
-da Câmara Municipal de São Gabriel Pa_lha; 
-do Sindicato dos Odontologistas do Espírito Santo. 

GOIÁS: 
-da Assembléia Legislativa de Goiás; 

- ---do Comitê Pró-autonomia Política de Anâpolis; 
-da Câmara Municipal de Araguaína; 
-da Câmara Municipãl de Goiânia; 
-da Câmara Municipal de PireS do Rio; 
- da üriíVersidade Católica de Goiâ$; 
-da Câmara Municipal de Goiatuba; 
- do Poder Legislativo Municipal de Minaçu. 

MARANHÃO: 
-da Câmara Municipal de Arari; 
-da Câmara Municipal de São Benedito do Rio Pre-

to. 
MINAS GERAIS: 

-da Câmara Municipal de Além Paraíba; 
-da Câmara Municipal de Andradas; 
-da Associação Comercial e Industrial de Araxâ; 
-da Câmara Municipal de Campanha; 
-da Câmara Municipal de Capinópolis; 
-da Câmara Municipal de Divillópolis; 
-da Câmara Municipal de Paraisópolis; 
-da Câmara Municipal de Poços de Caldas; 
-da Câmara Municipal de Visconde de Rio Branco; 
--da Associação Comercial, Industrial e Agrícola de 

Rio Cax.a; 

- da Associação Comercial e Sindicato Rural de São 
GotarCio; 

-da Câmara Municipal de Ubá. 
MATO GROSSO DO SUL: 

-da Câmara Municipal de Cunha Porã; 
- da Associação dos Engenheiros Agrônomos de 

MatO Grosso d.Q Sul. 
MATO GROSSO: 

-da Câmara Municipal de Cuiabá; 
-do DiretóríO MuniciPal do PMDB de Cuiabá. 

PARÁ: -
-da Assemblêia Legislativa do Pará; 
-da Câmara Municipal de Santarêm. 

PARAIBA: 
-da Câmara Municipal de João Pessoa; 
-da Câmara Municipal de Solânea. 

PERNAMBUCO; 

-da Câmara Municipal dos Barreiros; 
~da Câmara Municipal de Caruaru; 
-da Câmara Municipal de São Lourenço áa- Mata; 
-da Câmara Municipal de Quipapá; 
-do Sindicato dos Médicos de Pernambuco. 

PARANÁ: 

-da Câmara Municipal de Apucarana; 
- dã Câmai-a Municipal de Alvorada do Sul; 
- da Assembléia Legislativa do Estado do Paraná; 
-da Câmara Municipal de Cornêlio Procópio; 
-da Câmara Municipal de Guarapuava; 
-da Câmara Municipal de Guafra; 
-da Câmara Municipal de Iporã; 
-da Câmara Municipal de Palmeira; 
-da Câmara Municipal de Porecatu; 
-da Câmara Municipal de Rio Negro; 
- da Câmara Municipal de Rolândía; 
-da Câmara Municipal de Umuarama; 
-da Câmara Municipal de Sertanópolis. 

RIO DE JANEIRO; 
- da Câmara Municipal de Barra do Piraí; 
-da Câmara MuniCipãl de Nitópolis; 
-da Câmara Municipal de Marícâ; 
-da Federação Interestadual dos Trabalhadores em 

ESfa~e_l~~imentos de Ensino; 
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- do Instituto dos Advogados Brasileiros; 
- da Associação Profissional dos Estatísticos do Bra~ 

si!; 
- da Igreja Metodista; 
-da Câmara Municipal de São Gonçalo; 
-da Prefeitura Municipal de Três Rios; 
-da Câmara Municipal de Volta Redonda. 

RONDONIA: 
-da Câmara Municipal de Porto Velho; 
- da Assembléia Legislativa. 

RIO GRANDE DO SUL: 
-da Câmara Municipal de _C:açapava do Sul; 
-da Câmara Municipal de CaOoas; 
- da Cârilara de Vereadores de Candelária; 
-da Câmara Municipal de Canela; 
- da Câmara Municipal de Esteio; 
-da Câmara Municipal de Farroupilha; 
- da Câmara Municipal de Guaíba; 
-da Câmara Municipal d_~ Novo Hamburgo; 
-da Câmara MuniciPal de Palmares do Sul; 
-da Câmara Municipal de Pelotas; 
-da Câmara Municipal de Porto Alegre; 
-do Instituto dos Advo,s~os do Rio Grande do Sul; 
-do Sindicato dos Médic~s ~e Rio _Grande; 
-da Câmara Municipal de Sapucaia do Sul; 
-da Câmara Municipal de Santiago; 
-da Associação Comercial de Santiago; 
-da Câmara Municipal de São Leopoldo; 
-da Câmara de Vereadores de São Leopoldo. 

SANTA CATARINA: 
-da Cãmara de Vereadores de Caçador; 
-da Câmara Municipal de Chapecó; 
~ da Câmara Municipal de Concórdia; 
~da Câmara Municipal de Fachinal dos Guedes; 
--da Assembléia Legislativa de Florianópolis; 
-da Câmara Municipal de Gaspar; 
-da Câmara Municipal de Guarujá do Sul; 
~da Câmara de Vereadores de ltuporanga; 
-da Câmara Municipal de Maravilha; 
-da Câmara de Vereadores de Major Vieira; 
-da Câmara Municipal de -São Domingos; 
-da Câmara Municipal de São José; 
-da Câmara de Vereadores de Itapiranga; 
-da Câmara de Vereadores de Sombrio; 
- da Câmara de Vereadores de São Francisco do Sul; 
-da Câmara Municipal de Qullombo. 

SERGIPE: 
- da Assembléia Legislativa do Estado de Sergipe. 

SÃO PAULO: 
-da Câmara Municipal de -Ãfld~~-di~a; 
-da Câmara Municipal de Aguaí; 
-da Cân:iara Municipal de Araçoiaba da Serra; 
-da Câmara Municipal de Arujã; 
-da Câmara Municipal de Assis; 
-da Câmara Municipal de Bento de Abreu; 
-da Câmara Municipal de Boituva; 
-da Câmara Municipal de Carapicuíba; 
-da Associação dos Vereadores de Catanduva; 
-da Câmara Municipal de Cotia; 
-da Câmara Municipal de Cubatão; _ 
-da Câmara Municipal da Estância Turfsticá. de Ã~ 

guas do Prata; 
-da Câmara Munícipaf da Estância Balneária. de Ca

raguatatuba; 
-da Câmara Muni~ipa! deSerra Negra; 
-da Câmara MuniciP21 da Estãncia Turística de Em~ 

bu; 
-da Câmara Municipal da Estância Turística áe-ItU; 
- da Câmara Municipal de Franca; 
- da Câmara Municipal de Piquete; 
-da Câmara Municipal de Vargem Grande Paulista; 
-da Câmara Municipal de Ibuina; 

DlÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

-da Câmara Municipal de Igaratá; 
-da Câmara Municipal de ltatiba; 
-da Câmara Municipal de- lrapuà; 
-da Câmara Municipal de: Jacareí; 
-da Câmara Municipal de Mauá; 
-da Câmara Munic~Pal de Mococa; 

--da Câmara Municipal de Morro Agudo; 
--'-da <;amara Municipal de Novo Horizonte; 
::::--da Câmara Municipal de Pedro de Toledo; 
-da Câmara Municipal de Porto Ferreira; 
-da Câmara Municipal de Piraju; 
-da Câmara Mu_nicípal de Presidente Epitácio; 
....=...da Câmara Municipal de Ribeirão Preto; 
-da Câmara Municipal de Sandovalina; 
-da Câmara Municipal de Santa Adelia; 
-da Câmara Municipal de Santa Isabel; 

- -da Câmara Municipal de São Bernardo do Campo; 
......... da Câmara Municipal de São Carlos; 
- da Câmara Municipal de São José dos Campos; 
-da associação Paulista de Bibliotecários; 
-da Associação dos Procuradores do Estado_de São 

Pau\o~ 
-da Associação Paulista de Medicina; 
- da Coordenação Nacional da Classe Trabalhadora; 
-da Câmara Municipal de São Paulo; 
- da Secretaria de Estado dos Negócios do Interior; 
-:-:-_da Prefeitura Municipal de Taquaritinga; 
-da Câmara Municipal de 'tremembé; 
-da Câmara Municipal de Tupã; 
-da Câmara Municipal de Tupi Paulista; 
-da Câmara Municipal de Ubatuba; 
- da Câmara Municipal de Va~paraiso; 
-da Câmara Municipal de Valentim Gentil; 
-da Câmara Municipal de V alinhos. 

Manifestações de pesar recebidas por ocasiio do faleci~ 
mento do senhor Senador Teotónio Vilela: 

-da Assembléia Legislativa do Estado do Pará; 
-da Câmara Municipal da Estância Balneária deIta~ 

nhaém- SP. 

.1\:lanífestatôes favoráveis ao PL p9 634/15 (novo código 
eivU): 

-da Câmara Municipal de Uberaba --MG; 
--da Ordem dos Advogados do Brasil - RJ; 
-.da Associação dos Advogados - SP; 
-do Doutor Arthur Priscian ~SP; 
-da Câmara Munic:ipal de São José do Rio Preto-

SP. 

Manifestações favoráveis ao Projeto de Lei Comple
mentar n9 1(83 (cria o Estado do Tocantins): 

-da Associação de MunitípiOS do Nordeste Goiano 
-GO; 

- do Diretórío do Partido Demoçrâtico Social de Al-
mas-GO; -

-dos Moradores de Arraias - GO. 

Manifes~~ções favoráveis ao PLN_ 18j83 (Aeronáutas): 

--do ~indicato Na_cional d9S Aeronautas :__ MT; 
-'-'da Associação dos Pilotos da Cruzeiro- RJ; 
=--da Confederação Naciomil dos Trabalhadores de 

Transportes Marítimos, fluviais ~ Aên!os - -RJ; 
-do COmaÕ:dante Walfredo Herkenhof_.,_ SP; 

". -da Associação dos Tripulantes dã Viação Aérea 
São Paulo; - -

-do SindíCã.to Nacional dos Aeron.autas - SP. 

Manifestações favoráveis a projetos: 

-da Federação Nacional das APAES __,_DF, ao PL 
n' 5.114/81; 

- da Associação dos Técnicos Agrícolas :- C~ ao 
PLS n' 445/79 e ao PL n' 2.905/83; 
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- do Conselho_ Regional de Odontologia - ES, ao 
PL n' 1.529/83; 

- do Conselho Regional de Medicina - ES, ao PLs 
n' 183/83 e ao PL n' 1.529/83; 

-da Federação das Indústrias - ES, aos PL nl's 
1.950, 2.163, 2.496 e 2.748/83; 

-da Ordem dos Advogados do Brasil- ES, ao PLS 
n• \30/S'l; 

-da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento -
GO, ao PL n' 2.023/83; 

-do Conselho Regional de Enfermagem - MG, ao 
PLC n' 105/82; 

-da Câmara Municipal de Uberaba - MO, ao PL 
"' 1.376/83; 

-do Conselho Regional de enfermagem - PA, ao 
PL n' 3.225/%0; 

- da Câmara M unidpal de Campina Grande- PB, à 
PEC 31/83; 

-da Câmara Municipal de Maringá- PR, ao PL n~' 
1.309/83; 

-da Assembléia Legislativa do Estado do Paraná, ao 
PL n' 846/75; 

-do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura 
e Agronomia - PR, aos PL n% 329 e 1.955/83; 

-do Sindicato das Empresas de Compra, Venda, Lo~ 
cação e administração de Imóveis - PR, ao PL n~' 
2.569/83; 

-da Confederação Nacional do Comêrcio -)U, ao 
PL n' 261/83; 

-da Associação Nacional dos fiscais de .Contri~ 
buições Previdenciárias - RJ, ao PLC n'i' 36/84; 

-da Ordem dos Advogados do Brasil- RJ, aos PLs 
"'' 3.862/80 e 130/83; 

-da Câmara de Municipal Cruz Alta- RS, ao PLC 
"' 220/83; 

-da Câmara de Vereadores de Santa Maria- RS, 
ao PLS n' 37/80, PL n's 1.916 e 2.038(83; 

- da Federação das Associações Comerciais - RS, 
ao PL n' 2.018/76; 

-da Câmara Municipal de Tape:s - RS, ao PL n9 
71/83; 

-da Associação dos Municípios do Nordeste- SC. 
ao PL n~' 131/84; 

-da Associação dos Servidores do 16~' DRF- SC 
ao PLC n~' 271/83; ' 

-do Sindicato dos Vigias Portuários de Itajaí- SC, 
ao PLS n' 106/82; 

, - qa Câma.ra Municipal de Cotia - SP, ao PLC n9 
146/83; 

-da Câmara Municipal de Mauá - SP, às PEC nlls 
22 e 38/83; 

-da Associação das Câmaras de Veread~res do Pia~ 
nalto Mêdio de Panambi- SP, ao PL n~' !.921/83~ 

-da Câma_ra Municipal de Piquete - SP, ao PL n9 
2.007J83; 

-da Câmara Municipal de Presidente Prudente -
SP, à PEC n' 52/82; 

-da Câmara Municipal de São José dos Campos
SP, ao PL n' 2.4J7j83; 

-da Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo 
ao PLC n' 473/83, PL n's 977 e 2.202/83; ' 

-da Associação dos Advogados- SP, aos PLC n9s 
128 e4.422j77, 25 e 192/79, 96/81,206/83, PL n's515 e 
753/83 e PLS n's 92 e 18!/83; 

-da Associação de Bibliotecários --SP, ao PL n9 
2.594/83; 

-da Câmara Municipal de São Paulo, ao PL n9 
313f83; 

-do Conselho Regional de Psicologia- SP, ao PLS 
"' 183/83; 

-da Federação do Comércio- SP, aos PLC n9s 54 e 
263j83 e aos PLS n's 41, 38, 136, 206, 259 e 276/83; 

-:- da_9rdem dos_Advogados do Brasil- SP, ao PLC 
"' 2'17 /83; 
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-do Sindicato dos Têcnicos da Adminis_t_t:ação- SP, 
ao PL n' 1.385(83; 

-da Câmara Municipal deSuzano_-SP, ao PLC r{., 
146/83 e PEC n• 29(83. 

ManifestaÇÕes favoráveis ao PL n"'l.969f83 (Deputado 
Darcy Passos)- criação de Departamentos Municipais 
de Trânsito (DEMUTRAN): 

- da Câmara Municipal de Cubatão - SP; 
-da Câmara Municipal de Ibió.na - SP; 
-da Prefeitura Municipal de Carapicuíba - SP; 
-da Prefeitura Municipal de Mairinque- SP. 

, Diversos: 

-da Associação dos Engenheiros Agrônimos do Ter
ritório Federal do Amapâ, solicitando ao Ministro da 
Secretaria de Planejamento àpoio aos Engenheiros 

, Agrônomos daquele Município; 
, -da Escola Técnica Federal- ES, SoliCitail.do apoio 
à regulamentação da Lei n9 5.524/68; 

-. da União dos Vereadores -:- GO, SOlicitando revo
gação do Dispositivo Cõnstiiuciorial da Fidelidade Par
tidária; 

-do Parque Natural de Caraca - MG, solicitaitdo 

1 

modificação-na Lei n9 5.197; ---
-dos Trabalhadores Aposentados e Pensi_Qn_i$fas de 

1 lpatinga - MG, encaminhando Resoluções do VIII 
1 Congresso dos Aposentados do Brasil; 
: -da Associação dos Vereadores e Câmara"s da Mata 
, de Juiz de Fora- MG, sugerindo sejam as prerrogativas 
dos Vereadores equiparadas às dos demais parlamenta-

. res; 
- da Câmara Municipal de Poços de Caldas - M G, 

reivindicando legalização da reabertura dos cassinos; 
-da Câmara Municipal de Ponta Porã- MT, solici

tando imediata atenção para os problemas daquela Câ
mara· 

: -da Cârriara Municipal de Oriximiná- PA, comu
nicando iníCiá do 39 Período Ordinár_io dª' 10' Legislatu
ra; 

-da Câmara Municipal de Campina Grande - PB, 
voto de repúdio às dedaraçõ~s, prestadas pelo presidente 
do Banco Central; 

-da Associação dos Municípios do Médio Paranapa
nema - PR, solicitando maior fisç_aliz.ação na distri
buição do Fundo de Partiçipação dos Estados e Municí

,pios; 
- da Associaçã_o dos Engenheiros Agrônonicif.:......; PE, 

solicitando à Secretaria de Planejamento-apoio aos En
genheiros Agrônomos; 

-da Liga dos Direitos do_ Animal -:- RJ, encami
nhando cópias de denúncia contra o uso da "caça" cOmo 
.. quitutes" em restaurantes; 

-da Câm~ra Municipal de Alegrete- RS, reiVindi
cando equiparação dos vencimentos dos trabalhadores 
rurais aposentadOs aos urbanos, aposentadoria da mu
lher rural aos sessenta anos e alteração do parágrafo )9 
do art. 65, da Constituição Federal; 

-da Càm.arll Munícipal de Novo Hamburgo-- RS, 
encaminhando moção contra o uso do cinto de segu
rança, exigido pelo Conselho Nacional de Trânsito; 

' -da Faculdade de Arquitetura de Porto Alegre ---c" 

RS, sugerindo projeto de Lei regulamentando profissões 
de segundo grau e dos profissionais de Arquitetura e En
genheiros~ 

-da AssociaçãO Brasileira de Juf2:es e Curadores de 
Menores -·RS, solicitando alteração na Consoljdação 
das Leis do Tr-i!:nsito, nos seguintes pontoS: -

a) ·assegurando o-.. retorno do trabalhador menor, 
quando convocado p_ara os serviços militares; 

b) estágio de aprendizado nas empresas para os filhos 
dos empregados com salários correspondentes a 60% do 

'm.fnimo e solicitando para que não sejam introduzidas 
alterações no Código de Menores sem o parecer dessa 
Associação; 
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-da Câmara Municipal de Sapucaia- RS, protesto 
contra o Banco do Brasil pela venda das Ações a particu
lares; 

-da Câmara Municipal de Santana _do Livramento 
----:-RS, reivindicando pagamento do Adicional de Pericu-
losidade aos trabalhadores em instalações e[étricas, exe
cução, reforma e demais serviços, conforme previsto no 
Art. 193, § 19 da Consolidação das Leis dQ Trabalho; 

-da Câmara Municipal de Santiaga- RS, manifes
to contra a Associação Nacional de Defensivos Agríco
las e a rejeição da Lei nY 7.747 /82; 

-da Assembléia Legislativa de .São Gabtiel - RS, 
sugerindo que a empresa ou órgão público em atraso 
com pagamento a seus trabalhadores, o efetuem com 
base na O R TN da êpoca, e as que deixarem de efetuar 
sejam punidas em Lei; 

-da Câmara Municipal de Sole.dade- RS, reivindi
cando o auxílio-doença e aposentadoria por invalidez ao 
trabalhador rural; 

-da Câinara da Estância Tuiística: __ dÇ: Po_á- SP, su
gerindo Projeto de Lei dando autonomia, aos Municípios 
com mais de 50.000 habitantes e a criação da miniloteria 
para fins de assistência social; 

::-da Câmara Municipal de Bastos - S_P, servidores 
federais rei_viildicando reajustes de acordo com a in
flação; 

-da Câmara Municipal de Bebedouros- SP, moção 
de protestos à Lei n9 3.930, de 19-12-83, do Estado de São 
Paulo; 

-da Câmara Municipal de Bento de Abreu -SP, so
licitando a cdação da Comissão Permanente dos Mu
nicípios no Se~ado Federal; 

-da Câmara Municipal da Estância Balneária de São 
Vicente - SP, solicitando medidas urgentes contra a 
violência urbana, _e favorável à aplicação 4a pena de 
morte para certos crimes; 

-da Câmara Municipal da Estância Turística de 
Embu - SP, apoiando a Câmara Municipal de Cuba
tão, na luta pela sua autonomia e sugerindo uma __ Em.e.n
da Constitucional que restabeleça o direito do Legislati
vo Municipal na votação, aprovação e rejeição das pro
postas; 

-da Prefeitura Municipal da Estância de_ Campos do 
Jordão - SP, apoiando a Câmara Municipal da Estân
cia Turística de Águas da Prata favorãvel a eleição dos 
prefeitos das Estâncias hidromin_c:;_r_ais; 

-da Câmara Municipal de Garça _:__SP, protestando 
contra a empresa AGROVALE pela elevada carga de vi
nhote despejado no Rio São- Francisco; 

-da Câmara MuniCipal de' GuarirapeS =- SP, Suge
rindo a criação de uma Comissão Permanente dos Mu
nicípios no Senado Federal; 

-da Câmara Municipal de Guaratinguetã- SP, en
caminhando moção de protesto ao Presidente do .Banco 
Central do Brasil pela entrevista dirigida aos mutuários 
do Banco Nacional da- Habitação; 

-da Câmara Municipal de Itapeva - SP, encamí
nhando moção de apoio _a profissionais que participaram 
do "Dia Nacional de frotestos Contra a R,ece.ssão"; 

-da Câmara Muni_cipal de Santa Isabel - SP, suge
rindo concessão da ~posentadoria compulsória aç,s 65 
(sessenta e cinco) a~Os para as mulheres em geral; 

-da Associáção doS Engenheiros de Jundiai - SP, 
reivindicando regu!~mentação da Lei o;9 5..524/68; 

-da Câmara Municipal de ·Jundia(..:..... SP: 
a) solicitando junto ao órgão competente, o creden

ciamento dos serviços de Raio X da Casa de Saúde "Dr. 
Domiõgos Anasiãcio''; 

b) encaminhando requerimento da Faculdade de Me
dicina junto ao MinistériOcda Educação e Cultura sobre 
a crise em que se encontra a referída Faculdade; 

c) sugerind-o Emenda ConstiülC:ional "instituindo a 
pena de morte n~ Brasil"; 

Junho de 1984 

-da Câmara Municipal de Marília- SP, sugerindo 
o congelamento do preço dos cinco produtos básicos da 
alimentação; 

---:-da Câmara Municipal de Mauã- SP, favorável a 
criãção da pena de morte no Brasil para certos érímes. 

-da Câmara Municipal de Moji-Miríril- SP1 solici
tando extinção do receSso parlamentar no mês de julho; 

-da Câmara Municipal de Muritinga do Sul- SP, 
sugerindo criação de uma Comissão Permanente dos 
Municípios no Senado Federal; 

-da Câmara Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo 
- SP, encaminhando moção contra a retirada do subsí-
dio ao trigo; 

-da Câm-ara Municipal de Santos- SP, sugerindo 
e\aboraç_ão de uma lei para os delitos de trânsito, com 
apreens-ão da habilitação por 30 dias, no caso de embria
guez comprovada; 

-da Ci!mara Municipal de São Caetano do sul ~SP, 
sugerindo Emenda à Constituição para que as mulheres 
em geral possam aposentar-se compulsoriamente aos 65 
(sessenta_ e cinco) anos de idade; 
_-da Câmara Municipal de São João da Boa Vista

SP, solicitando_ empenho ao Ban~ Nacional da Habi
tação contra alteração das prestações da casa própria: 

---:-:-~a Câmara Municipal de Sàõ José dos_ Campos -
SP, protestando contra o reajuste dado aos professores e 
solicitando atenção para o problema do menor abando-
nado; ' 

-da Assembléia Legislativa -SP, sugerindo modifi
cação no art. 32 da atual Constituição Federal, para que 
se estenda aos Vereadores as imunidades parlamentares; 

-da Câmara Mtmicipal-SP, encaminhando moção 
de repúdio às declarações do Secretário do Tesouro dos 
Eslados Unidos e apoiando a construção da Central O
nica dos Trabalhadores, criada em 28-8-83, em São Ber
nardo do Campo; 

-da Comissão Pró-lndio- SP, contra os Decretos e 
Projetas lesivos aos Direitos Indígenas; 

-da Câmara Municipal de Suzano - SP, sugerindo 
Emenda à Constituição favoi'ável à aposentadoria com
pulsória aos sessenta e cinco anos para as mulheres em 
gemi; 

-da Câmara Municipal de Sertãozinho -SP, suge
rindo aposentadoria aos 55 (cinqUenta e cinco) anos de 
idade; 

-do Sindicato Rural de Penapólis - SP, encami
nhando moção de agradecimento pela P~rtaria n9 
3.303(84; 

-da Câmara Municipal de Pereira Barreto -SP, su
gerindo a criação de uma COlnissão Permanente dos 
Municípios no Senado Federal. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- O expedien
te lido vai à publicação. 

Sobre a mesa, expediente que vai ser lido pelo Sr. ,.,._ 
Secretário. 

E lido o seguinte 
Brasília, 27 de junho de 1984 

N• 1381 
-Encaminha projeto de decreto 

legislativo à promulgação. 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra de enviar a Vossa Exc~lência, para os 

fins constitucionais, o incluso projeto de decreto legisla
tivo, que .. aprova o texto do Acordo Básico de Coop~ 
ra.ção Científica e Tecnológica entre o GoYernp !,la_ Re
púbiicã --Federativa do Brasil e o OoveáJo da República 
Cooperativista da Guiana, concluído em Georgctown, a 

_ 29 .de janeiro de 1982". 
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Exce

lência os protestos do meu respeitoso apreço. - .,,,lo 
MarcRio, Presidente da Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Com rcfc· 
rência ao expediente que acaba de ser lido, 3 PrcSidênci11 
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comunica que jâ determinou ·as providências necessárias 
à promulgação do decreto legislativo. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- A Presidên· 
cia recebeu, da Prefeitura MuniC1pal de BelO Horizonte, 
Estado de Minas Gerais, o Oficio n\" S/5, de 1984 (S/n~, 
na origem), solicitando, nos -termos do ite~ IV do artíg9 
42 da Constituição, autorização do Senado Federal a fim 
de que aquela Pref~it~ra possa r~J_i~!:__Q~ção_de em
préstiffio externo, nO ValOr de -ü.Ss-40,000,000.00 (qua
renta milhões de dólares) para o fim que especifica. 

A matéria será despachada às Comissões de Finanças, 
de Constituição e Justiça e de Municípios. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Nos termos 
do art. 55, § I~', in fine, da Constituição, a Presidência 
convoca sessão conjunta a rcalizaf~se hoje, às 19 horas, 
no plenário da Câmara dos Deputados, destinada à dis
cussão dos Projetas de Decretos Legislativos n9s, 17 e 18, 
de !984-CN (9• Sessão); 21 e 23. de !984-CN (7• Sessão). 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Concedo a 
palavra ao eminente Líder Humberto Lucena. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB- PB. Como 
Uder pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do _ora~ 
dor.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

A Nação está atônita, para não dizer perplexa, ~iante 
da decisão do Senhor Presidente da República de retirar 
do CongressO Nacional a sua proposta de emenda cons
tituc:ional, que restabelecia as eleições diretas para Presi
dente da República a partir de 1988. 

Quando Sua Excelência a encaminhou ao Poder Legis
lativo, fez um pronunciamento aos brasileiros, concla
mando ao entendimento em torno da mesma e afirman
do, categoricamente, que naquele instante se jniciava
mais uma etapa do processo de democratização do Bra
siL 

Ora, Sr. Presidente, Srs. Senadores, a atítude que Sua 
Excelência acaba de tomar representa, sem dúvida aJgu .. 
ma~ um grave retrocesso no seu projeto de abertura polí
tica, para nós tímido e restrito, mas que de qualquer 
modo procurava, ao seu mõdo, dar passos no sentido da 
nossa normalização instituciOmil. Lamento registrar, ini
cialmente, .com o nosso protesto mais veemente e indig
nado, que o Senhor Presidente da Rep6blica, _ao jus~i_fi
car a sua posição, coloque. sobre ~a Oposição brasileira a 
responsabilidade pelo ãCoritecimento. ISto, Sr. Pi-esldCn~ ~ 
te. Srs. Senadores,_ é po~ demais injurio~.à~ Oposição 
brasileira, porque em nenhum momento_ de todo esse -
tempo, que mediou entre o recebimento ~a proposta de 
emenda constitucional Do COõgresso NaCional até a datã. 
de on~em. a dpoSição deixOU' de contribuir para que se 
pudesse, a nível de CongreSso Nacional, chegar a um en~ 
tendimento que significasse avanÇós- inStitucionais. ex~ 
pressivos para o Fafs. 

Lembro-me b,em de que desde as primeiras reuni_õ_es de 
, todos _os dirigentes e íidCr3DÇü partidária~ --_ _fQram 
várias ao longo desse tempo - todos _os no$Sos campa· 
nh,eiros reSponsáveis pelos partido~ de Oposição, acen· : 
tu'adamente o Presidente Ulysses Guimarães peJo 
PMDB, sempre frisarani -que havia dois p~ÕtoS na ma
téria que julgávamos inegociâveis: o rest~belecimenio 
das.eleiçõe,s,diretas, jã na. sucess_ão do Presidente daRe-
pliblica e a convocação da Assembléia Nacional Consti-. 
tuinte para 1986.. Nunca, em nenhum instante, deixamos 
de enfatizaf_lf$ta nossa posiç~o~ sem .cmbargo.s de admi
tirmos a ncrgociaçãQ. em_ tomo de outros pontos de tal 
sorte que prosperou o entendimento, que bem poderia 
ter se transformado, sem dúvida alguma, numa nova 
emenda à Constituição brasileira, abrindO um espaço 
maior para a democratização do Brasil. 

Lembro-me bem que no roteiro regimental que apre
sentamos ao PDS e ao PTB - aqui tenho a sua cópia -
estava estabelecido que a primeira providência que nós, 
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da OposiÇão, toinaríamos a nível de Congresso Nacional 
no dia da apreciação da matéria seria um requerimento 
de preferência para a discussão e votação do substitutivo 
das oposições à proposta do Governo, que tinha como 
ponto principal o restabelecimento imediato das eleições 
diretas para Presidente da República. E insistíamos tam
bêm que teríamos que ir adiante e requerer o destaque 
para a votação em separado, na Emenda do Governo, do 
art. 183, que tratava do _Colégio Eleitoral porque não po
deríamos deixar de marcar a nossa posição no Congresso 
Nacional, para sermos coerentes perante a opi~ião 
pública brasileira, que havia sida durante tanto tempo 
mobilizada, a ponto de se reunir em multidões e mais 
multídões em todas as capitais dos Estados e nas princi
pais cídaCies brasileiras, para levar o seu apoio e a sua só~' 
lidariedade à campanha das .. Diretas, já" para Presiden
te da República. 

O Sr. Luiz Cavalcante-- Permite-me V. Ex• um apaf .. 
te, nobre Senador? 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Com muita honra. 

O Sr. Luiz Cavalcante- Eminente Uder, perdoe se o 
meu aparte não faz nexo com sua argumentação de ago_-: 
ra. Mas estou sequioso para, niais uma vez, declara{ a 
esie Plenário que para Presidente da República só vOta· 
rei em candidato tipo mulher de César; "isto é, acim.t_-de 
qualquer suspeita. Neste ponto estou em plena canso~ 
nância com ilustre membro da estirpe Oliveira Figueire~ 
do, o esclito! GUilherme Figueiredo, irmão do Presiden
te d~ Rc;>ública, que, ém carta ao jo_rnal O Globo, de 29 
de dezembro do ano passado, declarou: 

.. Acho imoral e antidemocrática a compra de votos, 
seja com dinheiro próprio, seja com favores de Estado, 
de qualquer natureza. Esta é uma posição ética: fora dela· 
não há democracia; há suborno ... Essa carapuÇa, eviden
temente, ele não a endereçou à cabeça do meu candidato, 
Dr. Aureliano Chaves .. Muito Obrigado. 

O SR. HUMBERTO LÚCENA - Agradeço a inter
venç3Õ- de -v. Ex-,, nobre Senador Luiz Cav2Jcante. 

Sr. Pr~~idente, Srs. Senadores, faJava da memorável 
campanha popular pelas eleições di retas, jâ, agora na su
cessão do Presídente Figueiredo e dizia das· grandes con
centrações que foram realizadas, sobretudo antes da vo
!ação_ no CongreSso Nacional da Emenda Dante de Oli
-veirã. E o que hoje parece claro diante dessa decisão do 
Senhor Presidente da Rep6blica se retirar a sua proposta 
de emenda que, pelo menos, restaurava em tese as 
eleições diretas para 1988, é que Sua Excelência, ao man
dar para o Congresso Nacional a sua mensa.gem, o que 
quis mesmo foi esvaziar a mObilização popular-das Opo
~ções nas ruaS e Das praças deste Pais.- pOrque tudo vi
ri_ha sendo en~inhado de maneira muito concfcta _en
tre os vários partidos de Ôposição e o PDS no sentido de 
se chegai- a um denominador comum, que significasse, 

_ pelO inelioS, repito, alguns avanços no plan~ _in_stituciq
nal. Mas, quando o Governo presSentiu, ao contrãrio, 
talvez, do que CspúaVa que a ptopostã poderia ser aceita 
com 8.$ môdiÍicaçÕe~_qUe lhe ~Ora~ introdu#das naCo
m_i~são MisUJ, _não oQs~ant~ a Oposição tei assegurado o 
seu dir,eito _de _l_qtar até _o finai pelo resta~eçimento d~ 
"Piretasjá" para Presidente da República e para Prefei
tos das Capitais, o que aconteceu? Sua Excelência reti
rou, inopinadamente, a sua proposta~ 
~~~ •. para_o,ll.$., Sf..._P_residente, Srs~ ~enadores, é pro

fundamente deplorãvel, e revela que o Senhor Presidente 
da República realmente não tinha o propósito firme e 
inabalável que quis. defender perante a Nação, de trans
formar aquela proposta numa realidade. Agora, n~o é 
com esse expediente presidencial, que frustrou o Con
gresso e a Nação, que nós vamos deixar de lado a nossã. 
luta pelo aperfeiçoamento das instituições democrãticas 
no Brasil. 
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O Sr. Jaison Barreto - Permite-me V. Ex• um aparte? 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Pois não, nobre 
Senador. 

O Sr. Jaison Barreto - Eu gostaria de me solidarizar 
com o pronunciamento de V. Ex• e convidar as Opo
sições tOdas e aós democratas desse País para uma anãli· 
se correta do que aconteceu. Em primeiro lugar, fica pa
tente o absoluto desrespeito que o sistema e o regime tem 
por este Poder. Talvez o gesto da retirada da mensagem 
tenha sido mais amesquinhador do Poder Legislativo do 
que até o próprio cerco pelas tropas durante o período 
das. medidas de emergência. Um outro convite que eu fa
ria também às Lideranças da Oposição, que, de alguma 
maneira, acabaram de se envolver na perspectiva de uma 
vitória de um can_didato único das Oposições no Colégio 
Eleitoral, já que ficou demonstrado atê que ponto são 
capazes de ousar os homens que detêm as rédeas do po~ 
der nesse Pais. Até para que se regenerassem e entendes
se~ de que, agora, mais do que nunca, é imPortante ficar 
coerente com a pregação feita pelas diretas e não acedes-
· sem, neste momento de crise e convulsão, ao canto de se
reia _daqueles que. de alguma maneira, continuam i~sis
tinâO numa candidatura que ê uma agressão ao compor· 
tamento ético das Oposições, já que mal lançada, já que 
mac~Iada pelo travesti das posições, já que inelegível em 
eleições diretas e que visava objetivainente participar 
desse Colégio imundo que a Nação repudia e que tem 
que estar sepultado neste episódio, para que as Opo~ 
sições e os democratas todos possam sair desta Casa com 
o mínimo de respei!abilídade, reafirmando o propósito 
claro de continuar a luta de tantos anos a favor de 
eleições ~·diretas já", agora e sempre, unica maneira dC: 
manter ainda um pouco de credibilidade e respeitabilida
de que a classe política deve merecer da população. S. 
com este entendimento que me congratulo com V. Ex•, 
no sentido de que nãq se fique apenas na denúncia, mas 
que se dê conseqüênéia ao ato de repúdio àqueles que 
acabaram de amesquinhar o Poder Legislativo. muito 
mais, repito, do que no episódio das medidàs de emezo., 
gência, com a retiráda da mensagem que apenas mostra 
à Nação q'ue- ~;ste Podet,.não existe, no entender deles. 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Muito grato a V. 
Ex•, nobre SenadOr Jaison Barreto, que coloca a questão 
nos seus devidos termos. 

Na verdade, essa decisão do Senhor Presidente daRe
pública, que apesai' de previamente anunciada, não se 
admitia que ·coDCretizasse, tendo cm vista o seu compro
misso de faze! deSte País um3 dCmoCraCia, c'onstituiu, 
como bem disse V. Ex•, inais uma afforitá. ao Congresso 
Nacional, quejã tinha, incl~siv~~ deliberado sobre a ma~ 
téria na ComiSsão Mista competen~~·" e estava, no dia de' 
'sua votação~ no plenário. 

Aliás, não se conhece~ no Poder Legislativo deste País, 
e eu desafio a Liderança do Governo que demonstre em 
sentido contrário, um preCedente, em nenhum momento, 
em que- o Presidente da República haja retirado uma 
mensagem do Congresso Nacional no exato dia da sua 
votaçãO pelo Plenário da Casa. Quer-dizer, quando to-

- dos os partidos jã estavam dominando a mat~ria,já a ha
viam discutido amplamente e se prestavam para dclibe..: 
rar, pelo seu voto, no plenário, Vem o Senhor Presidente 
da República e recua da sua iniciativa. demonstrando 
claramente aquilo que Já tem sido objeto; aliás; de crlti~ 
casa Sua Excelência: que Suã. Excdência não tein apreço 
pela classe polítiCa; qUe- Sua Excelência- não tem gosto
pela política. que Sua Excelência não tem, por conse
guinte, maior consideração pelo Congresso Nacional, 
que é o poder maiof da representatividade popular deste 
País. 

O Sr. Henrique Saatillo ~V. Ex• me permite um apar
te? 
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O SR. HUMBERTO LUCENA - Pois não. 

o Sr. Henrique Santillo- Com irilen.So prazer-estou 
aparteando V. Ex• para dizer~Ihe que, como V. Ex•, não 
nos surpreende esse gesto de vandalismo político do Go~ 
vemo. Essa tem sido a marca desse Governo 3.utorítãrio, 
a de desconsiderar o Congresso Nacional, a de tripudiar 
sobre o Congresso Nacional, que a sociedade brasileira 
quer ver fOrtalecído, sem sombra de dúvida. Neste mo· 
menta, eu também me associo às colocações do eminente 
Senador Jaison_B_arreto. A essa altura cabe a nós outros, 
oposiciorilsfas, cabe a nós outros que nos consideramos 
forças vivas democráticas deste País, voltar à frerite da 
sociedade brasileira, mobilizando-a para que., num pro
cesso de arrancada nacional, possamos tentar a todo o 
custo retirar o País do caos, País que já se encontra numa 
situação insuportável, que já atingi~ todos os limites do 
suportável e que já não suporta mais resistir a tanto des
governo, a tanta omissão, a tanto descabimento, a tanto 
desvio, a tanta corrupção, a tantos escând~los que se su
cedem. Cabe a- nós outros rejeitarmos firrriemente brin~ 
car de fazer polítiCa, cabe a nós outros rompermos as 
b3rreiras da ilha da fantaSia, dos gabinetes refrigerados 
de Brasília, e caiiniós--em- Campo- ri"esse Brasil imenso 
para levantar a sociedade brasileira, porque só nas 
praças e nas ruas ê que o povo brasileiro vai conseguir 
mudar este País, sem sombra de dúvida. Cabe a nós ou
tros, com senso de responsabilidade, mantendo a unida
de dessa ampla frente rnudancista, estabelecer um pro
grama mínimo de salvação naciOnal e, em cima dele, 
legitimá-lo pela participifçãci popular. Fica aqui, põl-tan
to, este aparte a V. Ex•,juntando a sua denúncia ma-ü~ es
sa, com veemência, que quero fazer. Não com indig_
nação, esteja certo V. Ex', porque, na verdade, o gesto 
do Governo rião me sutpreeildeu. E apenas mais um ato, 
de tantos outros, dessa sucessão quase interminável de 
tripudiamentos sobre o Congresso Nacional, que, como 
eu disse, a sociedade brasileira, mobilizada, quer ver1 for-· 
talecido, para que nós tenhamos, verdadeiramente, de
mocracia neste País. 

O SR. HUMBERTO LUCENA -Muito grato a V. 
Ex•, nobre Senador Henrique Santillo. V. Ex•, que é um 
dos Senadores mais combativos desta Casa, notadamen
te da Oposição, coloca muito bem o problema quando se 
refere a essa necessidade de incremen-tarmos a mObili
zação da sociedade brasileira nesta hora de profunda cri
se que abala os alicerces do Brasil, não apenas no terreno 
político-institudOrii:d, mas també-nl eCónôriiiCO~ financei
ro e social. 13. preciso que tódas as forças vivas desta 
Nação,- a· cOfueÇar-pelos partidos políticos de Oposição, 
pelos segmentos liberais do PDS que-aí estão hoje cada 
vez mais ampliados, numa aliança que hã de fortalecer as 
possibilidades de vitóiiã- das aspirações populares mais 
ced9 do que se pensa neste Pafs, con]Uguem:Tõdos os es
forços, para, como bem diz V. Ex', reedifãinioS no Brasil 
a campanha das eleiçõeS diretas, -iilclusive levando às 
praças o programa de mudanças a que se referiu V. Ex" 
que, no momento, ê da maior imporfâncía para que nós 
possamos colocai' perante a opinião púbHca as nosSas al
ternativas, deixando claro que sô através de uma união 
de fórçãs dessa natureza é qUe nós poderemos., realmen
te, dar uma face -men'os cruel a este País, fazendo com 
que seu povo sofra inenoS, diante desta política eCOiiômi~ 
ca que aí está, Concentradora de renda e elitista, que leva, 
cada vez mais, as populaçõ:::s assalariadas ao desespero· e 
à fome. -- -

O Sr. Mário Mala - Permite-me V. Ex• um aparte? 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Ouço V. Ex• com 
prazer. 

O Sr. Mário Maia- Nobre Senador Humberto Luce
na. V. Ex•, neste momento, estâ traduzindo. creio eu. o 
pensamento não só do meu partido, mas das Oposições 

brasileiras e, também, da grande maioria do pOvo brasi· 
leiro. Nós achamos que, mais do que uma covardia do 
Presidente.da República, foi um desapreço ao Congresso 
Nacional, à classe política, ao povo brasileiro, de uma 
maneira geral, essa atitude inusitada de, em plena bata
lha, no Congresso brasileiro, Quando se preparavam as 
forças jloHticas, de um lado e de outro, para votar a e
menda constitucional proposta pelo próprio Governo, 
dar a clarinada de retirada das suas tropas. Que general 
seria esse, uma guerra verdadeira, em campo de batalha 
real? No campo da batalha política, estã dando uma pés
sima demonstração da sua técnica e da sua tática de mili
tar. Não falo agora em perplexidade, porque a Nação 
brasileira agora já não estã mais perplexa; estã triSte, está 
desencantada, sem saber para que horizonte marchar; ê 
como se nós estivéssemos no meio do oceano, numa noi
te escura e caliginosa, num barco sem vela e sem bússola. 
Portanto, V. Ex• traduz o pensamento do nosso partido 
e, creio eu, das Oposições brasileiras. Eu queria encerrar 
o meu aparte, aqui, com um dito popular: nunca se viu 
bananeira dar melancia. Portanto, o_ Colégio _Eleitoral_, 
que foi espúrio desde o seu primeiro momento, quando 
elegeu Castello Branco, quando se cassaram os manda
tos verdadeiros, dados pelo povo aos seus representantes 
no Congresso Nacional, quando deputados e senadores, 
com mais de 300 _mil votos, foram substituídos por su
plentes de 150 votos, naquele momento formou-se um 
Colégio Eleitoral espúrio para eleger o Presidente Cas
tello Branco; daí para cá, em todos os _Colégios Eleito
rais, a cada momento, para eleger cada Presidente, tudo 
foi feito, adredemente, para garantir sempre o poder. 
Durante esses ~inte anos é o- que- se ·verifica. Portanto, 
nobre Líder, acredito que só hã um caminho para se con
tinuar a luta pela redemocratização deste País: é o endos
so, o aval que o povo nos deu, há poucos dias, nas praças 
públicas, para persistirmoS na luta e para- qüe, atra:vês 
das eleições diretas, pelo voto livre, direto e secreto do 
povo, possamos fazer as grandes reformas de que este 
Pais está a necessitar. Portanto, congratulo-me com V. 
Ex~ pelo discurso que faz, neste momento, traduzindo 
uma ansiedade não sô da_s Oposições, mas, creio eu, de 
mais de 90% do povo brasileiro, neste momento. 

O Sr. José Fragelli- Permite-me V, Ex• um aparte? 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Ouço V. Ex•, com 
prazer. 

O Sr. José Fragelli- Meu eminente Líder, Senador 
Humberto Lucena, meus companheiros de Bancada. 
Permito-me discordar um pouco da interpretação que ao 
acontecimento se tem dado. Acho que, pela primeira vez, 
o Congresso fez o Senhor Presidente da Repúblic~ re
cuar; S. Ex• recuou_diante de uma eminente decisãq do 
Congresso que iria anular a sua persistente ação no senti
do de negar ao povo as eleições di retas. Pode-se falar, 
talvez, em menosprezo, mas eu não acredito que o ato do 
senhor Presidente da República tenha sido de menospre
zo ao Congresso; ao contrário, foi de respeito ao Con
gresso porque sabia que ele ia passar por cima do Poder 
Executivo com a sua decisão histórica de h,oje, v_otando, 
pela sua maioria, inclusiYe.do Senado, as eleições diretas. 
E eu, neste momento, quero prestar atê uma homenagem 
a esses onze bravos Senadores do PDS. que-iriam votar a 
favor das eleições diretasjã (palmas) e que iriam dar uma 
vitórTã-ão Congresso sobre o P.oder ~eCutivo. Esta ê 
que eu acho é a verdadeira interpretação do fato de hoje. 
Se_ teve o Senhor Presidente, como s!!_mpre aliás o teve, 
algum sentimento de menosprezo, na verdade, hoje Sua 
Excel.ência recuou_ diante da majestade do Congresso, de 
uma- âecisao deCisiva do Congresso. Foíuma capitu
lação. como diz muito bem o Senador Fábio Lucena, do 
Poder Exicutivo perante o Congresso Nacional -- pe
rante o Congresso Nacional e não as Oposições apenas. 
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É por isso que homenageio os bravos onze Senadores do 
PDS que iriam dar essa vitória aos representantes do 
povo contra o autoritarismo do Poder Executivo. (Muito 
bem! Palmas.) 

O Sr. Luiz Cavalcante - Muito obrigado pela parte 
que me toca, nobre Senador José Fragelli. 

O SR. HUMBERTO LUCENA - V-,- Ex• antecipou
se às palavras_ finais do meu pronunciamento que, justa
mente, procurariam fixar esse ponto a que V. Ex' alude. 
Mas gostaria de insistir, perante V. Ex~ e o Senado, em 
dizer que o Senhor Presidente da República sempre, a 
meu ver, menosprezou o Congresso Nacional. Tanto é 
verdade que, por duas vezes consecutivas, às vésperas de 
decisões importantfssimas, uma sobre política salarial e 
outra sobre o restabelecimento de eleições -di retas para 
Presidente da República, decretou medidas de emergên
cia, na área do Distrito Federal, numà clara coação ao 
poder de decisão dos Srs. Congressistas. Agora, quando 
S. Ex• retira a sua proposta de emenda constitucional, no 
exato momento em que tudo indicaVa que o Congresso 
iria corresponder à aspiração popular, restaurando de i
mediato o pleito direto para Presidente da República, e
videntemente que, _com isso, Sua Excelência frustrou a 
Nação, e, por conseguinte, afrontou a representatividade 
política do Congresso Nacional que deixou, à última ho
ra, no dia exato da votação da matéria, de se pronunciar 
sobre assunto da mais transcendental importância para a 
vida brasileira, sobretudo neste momento de crise que a
travessamos. 

O Sr. Severo Gomes - Permite V. Ex" um aparte? 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Pois não. 

O Sr. Severo Gomes- Nobre Senador Humberto Lu
cena, estou acompanhando as palavras de V. Ex• que ex
pressam o pensamento do nosso Partido, como já aqui 
foi dito, das Oposições e do povo brasileiro. VivemoS 
h o] e um dia triSte para o COngresso-Nacional, mas é pre
ciso_ analisar ~om profundidade, parã pOdermos enxer
gar _o futuro e entrever os caminhos que ainda vão ser 
percorridos. Na verdã.de, caiu a máscara da "democracia: 
do papai" e o que aparece, com toda a nitidez, no texto 
enviado- pelo Senhor Presidente da República ao Con
gre~so, é todo o seu ªutoritarismo, toda a sua violência, 
todo o seu desprezo pelo Congresso Nacional, pela von~ 
tade popular. Ou, talvez, usando a interpretação do Se
nador José Fragelli, todo o me_do diante da vontade po
pular, desses grandes movimentos que o nosso Partido~ 
os Partidos de Oposição conduziram nestes últimos tem
pos. Nobre Senador Humberto Lucena, o Senhor Presi-
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O _sr. Cid Sampaio - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. HUMBERTO LUCENA -_Ouço V .. Ex• 

O Sr. Cid Sampaio- Nobre Senador Humberto_ Lu
cena, quero felicitá-lo pela análise que faz" do momento 
his~Q_rjco que vivemos._ Mas quero salientar, também, 
que_não_~á mal que seja exclusivo e que seja só mal. 
Quem analisa a posição brasileira hoje, quem analisa a 
situação econômica e o descrédito internaçional, quem 
analisa a série _de irregularidade, as_denúncias de cor
rupção-que se esPalham pelo Brasil afora e trasnbordam 
das nossas fronteiras, aper.cebe-se de que é necessãrio 
que alguém, que algum poder da NaÇão se afirme neste 
momento, para dirigir o País, porque o Executivo se 
mostra incapaz de fazê-lo. E a posição do Congresso, fa
zendo o recuo do Senhor Presidente da República, como 
bem salientou o Senador Josê Fragelli, é o inicio de reto
mada de posição, porquanto só o Congresso afirmando
se, só os seus homens, que são os verdadeiros rêpresen
tantes do poVo e dele receberam outorga, insurgindo-se 



contra a corrupqão, os erros administrativos, a subser~ 
viência., inclusive no cenário internacional, só essas po
sições possibilitarão ao Brasil sair da situaç~o em que se 
encontra. E é preCiso -Ciue nos ádviitamos de quiÕ.ãÓ de
vemos, co.mo fa'ntasistas, olhar para urn futuro muito 
longínquo, p<J.ra persefguir essas soluções, porque, num 
momento atual, qualquer pessoa se apercebe de que a 
ruptura do iecido social, a saturação, o ponto crítico que 
atinge as sociedades num momento difícil da sua história 
se aproxima. Portanto, é indispensável que prossigamos 
na nossa luta, mas numa luta 'objetiva, e que mobilize
mos todo o Congresso. Estou Certo de que além dos 11 
ou 12 Senadores a que se referiu o Senador Josê Fragelli, 
este Congresso inteiro h~- .d~'-1e'vantar-se para afirmar a 
sua vontade, para b~sCa)' bln caminho para o Brasil. h 
esta a minha esperança. E em qual~uer terreno, com l~s 
jUstas, Constituição íntegra, não outorgada, nascida dà 
vontade do povo, com a legislação livremente apÕiada 
pelo Co~gresso, ou seja)rt"'ciuais forem as normas qu~ 
passem a presidir os pi<Óximos destinos deste P"aJs, deve
mos todos nós estar, aprestados para a luta, em qualquer 
terreno, para que o .itasil tome o seu destino. Portanto, 
congratulando-me cOln V. EX', quero deixar cfaro, que 
deste episódio triste para a História do Brasil renasce 
uma esperança, uma esperança de que o Parlamento a
corde e que os homens de responsabilidade do Brasil en
contrem o verdadeiro caminho que o povo espera, para 
nos transformarmos- em um País livre, progressista, que 
reforme as instituições 'arCaicas, que seja na realidade 
uma República justa, livre e igualitária. 

Muito obrigado a V .'rEx' 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Eu é que agradeço 
a sua lúcida intervenção, nobre Senador Cid Sampaio. 

O SR. PRESIDENTE (Mdilcyf Dalla) - Eminente 
Líder Humberto Lucena, a Mesa lam~nta, mas lO minu
tos jâ roram ultrapassQd'?s no tempo de V. Ex' 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Sr. Presidente •. 
hoje nós vivemos um dia diferente, e sabe V, Ex~ o por
quê. Todo o Congresso Nacional foi surpreendido com a 
atitude do Senhor Presidente da República, de forma 
que eu pediria vênia a ,v. E:x• parã-inais alguns instantes, 
dentro dos quais procurarei concluir, após receber os a
partes de alguns nobres ~enad_Pf~S:·; 

Concedo o aparte sohcitado ·pelo Senador Gastão 
MOIIer, em, primeiro lugl!r. 

O Sr. Gutio MWier- NobreSena~or~I:Iumberto Lu
cena, eu me congratulo com V. Ex.•:·&smo ibdos estão fa
zendo, pelo discursS? que faz em nor:ae 'd~ PMDB, do Se
nado e- por qui k-tilo àizer,- do Brasil inteiro. Em se
gundo lugar, eu qJiei-o r~saltar que, mais uma vez, o que 
tenho dito nestes tUii'm~s quatro anos, aqui, comprovóu
se; o President~ Figueiredo é um democrata,. desde 'J.Ue 
seja à sua moda da casa ou à moda figueirC:diana. N,o" 
momento em que ele v! que vai ser contrariado, a demo
cracia de sua Excelência desaparece e volta pará. o regitrJe 
forte, como agora demonstrou. Diante da ameaça pe ser 
derrotado no Congresso Nacional, () que no regime de .. 
mocrâtico, no pensa!'Q_ento e no' ideal ~emcrático não ê o
fensa a ninguém, é natural no jogo democrfltico, retira a 
lua proposta _de emen~a, const~tu.ic'io~al, demonstrando, 
pottanto, maas uma v~;eu tenho to.~a.a razàQ quando a~ 
firmo que o PresidenÚi'I'FiguefrédO' é ''d~m'ocrata, desde 
que nunca p11rca bs ~ates políticos. A democracia de 
Sua E:tcclênc~ é~s,~~ será sempre,_ até po~ questão de 
fonnaçilo. Sua ~çe ncia não evo1utu, contmua a achar 
que e só dizer rlll~-·- alta-volver e todo mundo tem que 
cumprir a·sua drdein. 

O Sr. Muu!o Mlraada --:.. Permite V. Ex• um aparte? 

O SR, HUMBERTO LUCENA -' Póis nilo. 

mÃIUO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção li) 

O Sr. Mar~lo Miranda- Eminente Líder Humberto 
L~cena, quero solídarizar-me com V. Ex~ e dizer que, hã 
poucos dias, neste Senado, nós fi.zt::mos um pronuncia
mento diZendo !qUe: a emenda do Governo era um blefe:, e 
que; ele não desejava a sua aprovação pelo Congressb 
Nacional. Eu acrescento hoje: 

O impasse a que chegou o País é de natureza institu
cfonal. Nenhuma solução poderá alcançar êxito se não 
levar em conta esse aspecto, o institucional. As perspecti
~as de resposta a esse ~r~ordinârio d_esafio vão depen
der da nossa competênc1a politica, ja~.ais da nossa c~m-

~
. etência .têcn.·ica. Uma. nova orden. a.ção do pacto social 
em que ser erigida, a partir da consuità' ao povo brasilei
o, que Pfeei'Sa ser chamado à participação. O Governo 
distanciO~~se do povo e este, por sua vez, desobrigou~se 
para com o Governo. Não hâ responsabilidade de ne
nhuma das partes, de tal sorte que o Governo, perdido, 
fica lançando projetas de gabinete, como quem lança 
uma sond~. aqui e afí, num ímc!iis9 lago de águas turvas, 
à proc~ra de acertar em algum objeto Perdido, Temos 
que devolver ao povo o seu direito e o seu dever de esco
lher os governantes, para, depois, devolver o governo à 
sua origem, que é o povo, de onde nunca deveria ter saí
do. Na esteira desse procedimento teremos o reencontro 
com a democracia, com a ordem social, com a normali
dade jurídica e com os partidos políticos autênticos, que 
serão os canais, os co]ldutos da voz e da vontaQe do po
vo, a _i _ _!llpedirem qul§os' _governos esqueçam as~ suas cri· 
gens e percam os Seus caminhos. Muito obrigado _a V, 
Ex•- · 

O SR. HUMBERTO LUCEN<I. - Eu é quem agra
deço, nobre Senador Marcelo Miranda. 

Ouço o nobre Senador Pedro Simon. 

O Sr. Pedro Simon- Minhas felicitações ao pronun
_ciame_nto Po nobre Líder, que, não há dúvida alguma, in
terpreta o pensamentO: de todos nós. O Pãís inteiro, de 
N arte ao Sul, de Leste a Oeste, foi às ruas pelo movimen
to d~s. "Diretas Já". Todos os grupos sociais deste Pafs 
5;0- manifestaram, veio a votação e na hora da vota~1ão da 
~menda Dante de Oliveira o Presidente da República fa
.Iou à Nação e apresentou a sua Emenda; e a EI1}!!nda 
·Dante de Oliveira não, fOi aprovada, em grande- P'arie, 
pela apresentação ~~ Emenda do Presidente da ~j>jíbli
ca. Na hora da vot~ão, o que aconteceu? Acontecêtlque 
na Câmara e no SCfO~do o Presidenté da República' não 
tinha maioria._ Na Câmara e no Senadq, os Deputados e 
Senadores desejavam votar as "Diretas Jã", poi-que, na 
verdade, as ••oiéÍ::tas Jã" seriam aprovadas. Parece-me 
que o Presidente da República não tem condições de imj 
por o seu pensamento, à revelia do pensamento da 
Na,cão. Não me parece juSto, não me parece lógico, não 
me parece c'?mpreenslvel que o Presidente da República, 
a não ser que Sua Execelência queira buscar o caos, a de~ 
sagregação, inclusive agora do l;eu próprio Partid-o,- não 
me pareceu que o Presidénte da República pudesse fazet 
o que fez. Já agora não são as Oposições, ê a Maioria <la 
Câmara; já agora não é a Maioria 4a Câmara, é a Majo
ria do Senado; já agora são as figuraS mais ilustres e ~'ais 
brilhantes do PDS, in9fus'fve o seu Presidente José. ~af~ 
ney e o seu ex-Presideil:te Jorge Bornhausen, que e!lt~o ~f 
a proclamar a importância dessa posição. No entaP,tb;;o 
Governo ãs vésperas de uma derrota, retira a sua Érhe!l': 
da e ainda acusa a Opósição, que jogou limpo, como dis~ 
se V. Ex~', que jogou aberto, que jogou claro desde o pri
meiro minuto. Nós faríamos todo o esforço no sentido 
de aprovar as. "Diretas Jâ" no substitutivo do boverrí~. 
que o Relator, Senador Aderbal Jurema, tinha se com
promissado Caril: a Nação que apresentaria; nós lutaria
mos pela~ .. Diretas Jã ... Aí dis$eram que havia um sub
terfúgio por parte das Oposições e então Sua Excelênci~ 
retirou o seu substitutivo .• e apresentoU a:perias o seu p<(t 
recer. E V. Ex• deu por eScrito. aos líderes do PDS h, 
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Câmara e no Senado, qual seria a ação da Oposição .den4 
tro do plenário, qual seria o destaque, qUais seriam as 
preferências, qual seria a movimentação nossa no ple
nário; não houve nenhum jogo de última hora, não hou- . 
v~ nenhuma ação de última hora. 

O Sr. José FrageDI - E poderia até ter havido. 

O Sr. Pedro Simon - Mas não houve. 

O Sr. José Frag~DI-- Se V. Ex• me permite, o Presi
~eote F'igueíredo disse, nas eleições de 82, que mesmo 
~4·~ se cometeSse alguns pecados, valeria para ga1_1har as 
eleições de 82. Nós poderíamos ter cometido um peque
no pecado, agora, para fazer as_ "Diretas, jã",; 

q Sr. Pedro ~~,on- E cometeu muitos pecados C"g:~-:-. 
~qu as eleiç~~- e perdeu a .~magadora mato!!'\- do 
J:!ú-:VO brasilei~o. ~as, agora, nã. Ú1tima hora, quando in
~usive ontem~%: Lideranças dos Partidos de Oposição se 
rluniram e transferiram a reunião de ontem, mesmo com 

."'-matõãS inter~as do nosso Partido, que não entendiam 
por que não se iniciaVa a votação ontem, e nós a trans
feríamos, atendendo ao apelo do PDS, nO sentido de 
buscar a fórmula de se votar hoje, recebe-se uma carta, 
úma cartà na qual o Presidente se sente magoado. Mas., 
quem é o Presidente para se sentir magoado se a Nação 
inteira estã pelas eleições direta.s e Sua Excelência estã 
pela candidatura Maluf? Mas, que homem da perfeição, 
que homem do passo certo, que homem ê este que deixou 
o Brasil nesta crise econômica moral, êtica, cíVica, que 
nós estamos vivendo, para se considerar o homem do 
passo certo? Acho, Sr. Presidente, que na· verdade nós vi
vemos hOje-Um dia da maior responsabilidade, nós vive
mos um dia realmente de afirmação, como_ djsse bem o 
senador José Fragelli, do Congr.esso Nacio~al, porque, 
felizmente, a paftir de hoje, acho que estamos a viver um 
momento histórico, porque até hoje a ARENA e o PDS 
estavam no Congresso para servir de instrumental às de
cisões que vinham do Palácio. Lâ se tomava as decisões e 
aqui, de cabeça baixa, essas decisões eram cumpridas. 
Hoje, dentro do Congresso,jâ existe um punhado de ho
mens do PDS, na Câmara e no Senado, que têm a cora
gem de ficar ao lado do povo e dizer .. não" ao Govern'o. 
(Palmas.) É uma nova posição, ê o ressurgimento de um 
grUpo de homens, adversários nossos, mas que respeita
mos, e juntamente com eles, se beus quiser, vamos dar 
aó Povo brasileiro a nova imagem do CongfeS!iO Nacio
nal e um flovo sentido de luta pelas reformas deste País. 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Tem toda a razão 
V. Ex~, nobre Senador Pedro Simon, nas suas afir:. 
mações. Se V. Ex•,e o Senado refletirem sobre algumas 
passagens da Mensagem n'~ 209, que o Senhor Presidente 
da Repóblica encaminhou ao Congresso para retirar a 
sua proposta de emenda constitucional, verão que ali 
mesmo foi confessado o medo que se apoderou do Go
verno de que o Congresso aprovasse, no dia de hoje, o 
restabelecimento das eleições diretas para Presidente da 
República. 

Diz Sua Excelêricia: 

"A evolução dos acontecimentos revela, todavia, 
que os apologistas da eleição direta, ignorando os 
propósitos da emenda, dela se querem aproveitar 
para a implantação imediata desse tipo de eleição." 

Ora, Sua Excelência só poderia fazer tal afirmação se 
tivesse- a certeza de que perdera o controle do Congresso 
NacionaL E foi isso exat_amente o que aconteceu. Nós do 
PMDB; nós do PÕT; nós do PT não temos nenhuma 
culpa da crise que implodiu· o PDS. E isto acontece, ao 
que tudo indica, por incompetência política do Senhor 
Presidente da_ R.epública, que levou grande parte da ban
cada do PDS. no Senado, a solidarizar-se neste episódio 
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com as Oposições e a assegurar uma maioria; no ·senado 
Federal, que poderia aprovar o destaque para a votação, 
em separado, do art. 183 da emenda do GovernO, o que 
equivaleria, praticameiüe, à- vitória da tese do restabele
cimento imediato das eleições diretas para Presidente da 
República. 

Esse o fato sobre o qual falou, com muita competên~ 
cia, o Sendor Pedro Simon. Não cabe, portanto,_também 
a afirmação do Senhor Presidente da República, mais a
diante, na sua mensagem: 

"A atitude assumida pelas oposições, relativa
men,te a essa tentativa de aperfeiçoarrierito daS irisli
tuições, constituiu para--mim profunda decépção.10 

Sr. Pr~idt::nte, Srs. Senadores, Sua Excelência não ha
veria de querer a capitulação das_üposições perante-a o~ 
pinião Pública. Exigiram de nós, à última hora, que de
sistíssemos do destaque para a votação, em separado, do 
art._ 183 da Constituição. Isto, sem dúvida alguma, cons~ 
tituiu uma clara agressão _à nossa poSição partidária. 
Como ê que poderíamos assumir um compromisso dessa 
ordem diante da__opinião pública mobilizada_que aí está e 
que sintoniza, inteiramente, com os pontos de vista das 
lideranças oposicionistas no Congresso Nacional? 

O Sr. Jaison Barreto- V. Ex• me permite uni aparte? 

O SR. HUi\'IBERTO LUCENA - Perfeitãiriente. 

O Sr. J aison Barreto - Creio estarmos todos d~ acor
do, embora com algumas nuancas, divergências, que não 
se tratou de um ato de menosprezo a-o Poder Legislativo, 
mas de uma atitude de temQr, de medo. Mas nós temos 
que dar resposta ao povo lã fora e por isso a inSiStência 
na seqiiência do comportamento que esta frente de de
mocratas, do Congres-so Nacional, haverá de dar. como 
resposta .à opinião públíca. Cabe questionar: afinal, o 
que pretendem·o Senhor Presidente da República e o sis
tema? Eleições difetã"s? Não, mas a participação do Colé
gio Eleitoral, como solução e permanência do continuís
mo. Seria esta a resposta que esta frente de democratas 
haveria de dar à Nação lá fora, aceitando e adotando a 
postura de que quem quer fazer política há que sUjar as 
mãos, deve ter as mãos sujas? Ou, o contrário, ren~gar a
.quilo que a Nação toda renega e tornar ef_etiva essa dis
posção que vejo aqui, agora já com ares de maío03., de 
implantar o processo de eleições diretas no Brasil? É ba
seado nessas colocações que gostaria de dcixar, tambêm, 
a minha opinião. Em tempos atrás, patriotás deste_ País, 
equivocados- não tiveram o nosso apoio, nem merece
ram o nosso ilplauso -também ten1aram_,_~__s_crever uma 
história nova para o 'Scasi_l e mancharam as mãos de san
gue. Tenho a certeza de que, apesar de não receberem a 
so!idariedade do povo, ainda hoje, pelo menos, merecem 
o respeito, inclusive a gratidão, e são reverenciados pela 
memória popular:·cs:tp_u também convencido de que os 
que adotarem a postura de pretenderem escrever uma 
história nova para este País - que não será nova ~ 
manchando as mãos no lodo imundQdo_Colégio Eleito
ral, não haverão de merecer reconhecimento por parte de 
ninguém. Por isso é que a grande decisão que haverã de 
ser tomada agora, apesar da retódca_~ apesar daS pro
postas; é_a de retomar aquilo que deveriam não ter aban
donado nunca, na tibiedade, na dubiedade de candidatu
ras ambivalentes e partir, iSsO STm, para a defesa irrestri
ta da eleição "direta já, e agora", para que, repito, este 
Congresso eXplique o porquê de no momento em que o 
Presidente da República retira a sua meri_sagem Tique i
móvel e não dê conseqUêp.cia ao direito-que tem, e ao de
ver que tem de legislar e modifiCar o triste quadro da rea
lidade brasileira. Daí o convite, o apelo que a Nação faz 
para que se dê seqüência ao comportamento de ontem e 
de hoje; e q,~e se instruménte eSte Poder, parª que nós a-
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provemos uma emenda de eleiçõeS 'direfas e repudiemos 
esse Colégio Eleitoral que não. serve a ninguém. 

O SR. HUMBERTO LU' CENA- Sabe V. Ex•, nobre 
Senador Jaison 'Barreto, que hã vãrias emendas em curso 
no Congresso Nacional.restabelecendo as eleições <;i!re
tas para Presidente da República. Nós vamos continuar 
lutando pela sua aprovação, dentro da perspectiva his
tórica- de que essa mobilização, que foi feita a nível na
cional, há de crescer e já agora com o apoio decidido e 
cada vez mais cresce-nte e o.s_tensivo, dessa <::hamada fren~ 
te liberal do PDS, que nós todos aqui saudamos com eu
foria, e com respeito, porque no Senado, e na Câmara 
dos Deputados hã um punhado de companheiros do 
Partido Oficial, que fiéis às suas convicções liberais, 
decidiram-se, neste momento em que aumenta o divórcio 
entre o Estado e a Nação, a ficar definitivamente com a 
Nação, para que possamos,eilcontrar juntos os caminhos 
para a saída da gfave crise-que atravessa o nosso País. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, já que estamos fa}arido 
em crise, já que estamos nos referindo à situação criada 
no Partido Oficial, em função do problema sucessório 
atê agora insolúvel no âmbito do Governo, sobretudo 
por falta de capacidade política do Senhor Presidente da 
Repúblicà, d~ejo fazer unia den~n,cta ao -s"enado e à 
Nação: estoU seguramente informado de_ que tramam 
noS bastidores do sistema mais um retrocesso institucio
nal, qual seja, a coordenação _de uma candidatura militar 
à Presidência da República, que seria, segundo dizem, o 
quinto nome do PDS. E citam, nominalmente, o General 
Walter Pires, Ministro do Exército. Mas nem eu, nem o 
meu Partido, nem as Oposições, nem o povo brasileiro, 
acreditam que aqueles que estão hoje no PDS, nessa re
sistência heróica dentro da frente Iib~r;:~J haver~o de Qlar.
char para esta solução que seria a pior possível para o 
processo de democratização do Brasil. 

Tenho para mim, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que 
somente através de mais um golpe militar- nesta altura 
praticamente impossível no País, diante da sociedade 
brasileira inteira~ente f!lObilizada para a sua pariici~ 
pação no processo político - é que poderiam levar t.Jm 
rnilitar, no caso, o Sr. Ministro do Exército à Presidência 
da República. 

Faz-se necessária esta dem1ncia para que possamos fit
lar claro e dizer que não aceitamos sob nenhuma hipóte
se esse tipo ~e _sofução, porque o Brasil tem que cami
nhar para a restauração plena do seu regime democrâfi.; 
cO,--COin o restabelecimento de e1eiçõeS diretas em_todos 
os níveis, e com a convO-cação de uma Assen10Téia Nacio
nal Constituinte em 1986, como única forma de restaurar 
·a Estado de Direito, âlallte ao cáos que ai está a partir de 
1964. 

Para encerrar, Sr. PiesldCOte; SrS:-Seil.adorês, leio o 
manifesto das Oposições à Nação, nos seguintes termos: 

.. Diante_ da retirada da Emenda Constitucional 
n9 II pelo Presidente da República os partidos de o
posição dirigem-se à Nação para deixar claro que: 

- f9) atuaram no Congresso lutando com total em-
- penha peJO restabelecimento das eleiÇões- dfretas-Jã 

para a Presidência da R"epóbliCi-pi~.t·a -serem fiéis à 
-- vontade do povo-, reiterada em pesquisas de opi-

-nião, manifestações e os maiores comícios da his-
tória política do País; 

29) a força da' opinião pública é tal que o número 
de partidários das diretasjá extrapolou os Setores de 
oposição, alcançando segmentos expressivos do 
PDS; 

39) este apoio já foi comprovado nã votação d"a 
Em-enda Dante de Oliveira, quatldo a Câmara apro
vou por 298 votõs contra 65 a tese das-diretas jã;-

49) as oposições deixaram claro,- desde o início e 
em todas as fases da discussão sobre a· Emenda Fi
gueiredo, Sua posi~ão de luta intransigente pela via-
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bilização das eleições diretas. As lideranças do Go
vernO receberam, hã cerca de lO dias, roteiro de en
ca~inhamento da discussão, no qual estava expres
so que haveria pedidos de destaque para o artigo 
183, para propiciar a aprovação das diretas já; 

_59) a sinceridade da luta oposiciOnista e daqueles 
que querem a mudança não pode, portanto, ser pos
ta em dúvida. Esperávamos que a afirmação do Pre
sidente quando ofereceu sua Emenda para a nego
ciação e para o aprimoramento no Congresso Tó-Sse, 
também, mantida até o fim. Tanto mais que a apro
vação de qualquer em-enda dependeria de votos do 
PDS; 

69) sob pretexto de possível minoria do Governo 
no Senado, a Nação viu estarrecida a retirada da E
menda Figueiredo, o que tornou visível, desta for
ma, que ela serviu de mero expediente para impedir 
a aprovação da Emenda Dante de Oliveira; 

79) não nos cabe especular sobre a perda de força 
do Governo no CongresSo. Mas cabe deixar claro à_ 
Nação que o Pais continua na incerteza e na vigên· 
cia;de disposição constitucional imposta pelo arbí
trio. 

Continuaremos lutando, ~m quaisquer ctrcuns
. tâncias, para conquistar a democracia e estamos 
certos de que, apoiados na sociedade, os partidos de 
Oposição e os setores democráticos do PDS, con
quistarão em breve, a vitória almejada. 

Brasília, 28 de junho de 1984~ 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -Concedo a 
palavra ao nobre Líder Rob.erto Saturnino. 

O SR- ROBERTO SATURNINO (PDT- RJ. Como 
Líder, pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.)-:- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Voltamos à estaca zero, e o que dizer'? Intransigência 
da Oposição, claramente, evidentemente, obviamente 
não houve. Alegação, sim; realidade, não. Nossa 
disPoSíÇão de vota~ a ~menda Figuejr_edo ficou clara 
de8de o iníCio, desde o momento em. -que no~ ... da 
Oposição, participamos dos trabalhos da ComiSsão 
Especial, defendendo nossas emendas, procurando 
aperfeiçoar aquela mensagem enviada pelo PresiPente. 
Disposição clara, sim, desde o início e sem recuo em 
nenhum momento, era a de esgotarmos todas, 
absolutamente todas as possibilidades de ver aprovada a 
tese ôa eleição direta iniediata. Mas isto que desde o 
primeiro momento ficou ciaro-, corria muito_ bem 
ressaltou o nobre Líder Humberto Lucena, obviamente 
nunca poderia ter sido tomadq como pretexto, como 
razão, -a demonstrar uma intransigência da Oposição 
-ante um acordo que neste ponto nunca ficou prometidO e 
nem sequer acenado por parte da OposíÇão, não poderia 
ter sido motivo para a retirada da emenda. O receio da 
perda da maioria - na Câmara dos De-putados já 
perdida - agora, no Senado, sim, talvez, é possível. 
Provável é a tese do recuo, como bem ressaltou o nobre 
Senador José Fragelli, o recuo diante de uma evidência, 
diante de um gesto de soberania do Congress_o em 
relação à tese das eleições diretas. Mas, se é possível, se é 
provável- isto a história dirá no seu devido tempo- o 
fato é qoúe esta decisão de retirada, através de urna 
mensagem -que foi enviada hoje mas que é datada de 
ontem, já estava tomada em dia anterior a ontem. E nào 
tiveram nem mesmo -o cuidado de rebater a mensagem. 
A mensagem já estava pronta e a ela foi apenii.c; 
acrescentado o dia 27, tanto que, com um mínimo de 

· cuid<ido, de observação, constata-se, logo, que O 27 do 
dia está desalinhado em relação a outra máquina. de 
outra época, de outro momento. A redação já -eStava 
pronta, o texto já estava pronto e foi apenas 
acrescentado o detalhe da data - data de ontem e o . 
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envio de hoje. Esta mensagem já estava pronta e decidida 
em momento anterior, com que propósito? Não sei. 
Podemos especular sobre o assunto, mas acho mais 
conveniente, mais iide"quado e mais frutífero que 
deixemos isso aos historiadores, porque acho que 
devemos nos preocupar com outros aspectos do quadro 
brasileiro que estamos vivendo hoje. Claro que hâ um 
propósito oculto, e este propósito a nós da Oposição nos 
preocupa. 

Entretanto, alguma coisa a mais nos preocupa mais; 
preocupa-nos observar o distanciamento cada vez maior 
do Governo 6n relação à Sociedade, à Nação, ao -povo 
brasileiro, às aspil-ações~desta Nação, ao destino desta 
Nação, um distanciamento que-se agrava a cada passo e 
que se agravou substancialmente ainda h·aje, 
distanciamento que aumentou e que se reflete 
evidentemente na divisão do próprio partido 
governamental do PDS, que até bem pouco tempo 
homologava tranqíiilamente, sem nenhum problema de 
constrangimento, todas as decisões que eram tomada no 
Palácio do Planalto. Já não homologa mais. Graças a 
Deus, para a felicidade do nosso País, afirm3-se Cada vez 
mais, com convicções, com tenaddade; cOin obstinação 
mesmo, um grupo de liberais, de democratas dentro do 
PDS, dispostos a reagir, a não aceitar mais 
passivamente, a não homologar tudo aquilo que é 
decidido nos círculos pequenos do Palácio do Planalto, e 
cada vez mais distantes da Nação, da Nação como um 
todo. 

O Sr. Luiz Cavalcante - Permite-me V. Ex• um 
aparte? 

O SR. ROBERTO SATURNJNO - Com muito 
prazer, nobr~ Senador. 

O Sr. Luiz Cavalcante - Quero confessar que, na 
verdade, o aparte não é ao eminente Senador Roberto 
Saturnino, mas, sim, -ao-. Lídi::r Hulnber"io Lucena, a 
quem, jã acossado pelo tempo, com o vagalume da mesa 
piscando insistentemente, fiquei inibido de apartear. 
Valho-me, então, da sua benevolência, Senador Roberto 
Saturnino, para apartear atrasadamt:nte àquele S:Cnadõi-; 
no ponto em que S~ Ex' falou na ••incompetência" do 
Presidente Figueiredo. 

O SR. ROBERTO SATURNINO - Eu também vou 
falar, logo em seguida, nobre Senador. 

O Sr. Luiz Cavalcante- Então, o aparte também ê a 
V. Ex" Não há incompetência, a meu ver. Há, às vezes, 
falta de inspiração. E, nesse :meu julgamento, mais uma 
vez estou na boa companhia de irmão do Presidente da 
República, o escritor Guilherme Figueiredo, o qual, 
recentemente, na inauguração do Museu 
Constitucionalista, em Campinas, disse que o espírito do 
seu pai deveria iluminar a cabeça do seu irmão 
Presidente. A notícia constante do Estado de S. Paulo de 
24 de maio, está assim redigida: 

"O espírito de meu pai deveria baixar e iluminar todas 
as cabeças". afirmou ontem, em: campinas, o escritor 
Guilherme Figueiredo, irmão do Presidente da 
República, admitindo que isso deveria acontecer 
inclusive com João Figueireão.''Eiltão, O que falta ao 
Presidente é a inspiraçãO ·ou iluminação do espírito do 
seu pai, como também diz o irmão. Muito obrigado. 

O SR. ROBERTO SATURNINO- Agradeço, nobre 
Senador, o seu aparte, a sua demonstração ainda de uma 
vontade, de um desejo de que baixe ainda alguma 
inspiração do Divino- Espífíto Santo, ou o prõprio do 
General Euclides Figueiredo, capaz de trazer o 
Presidente ao bom caminho, ao caminho do reencontro 
com a grande aspiração nacional, com os grandes 
desejos da população brasileira. Entretanto, não é isto 
que estamos vendo, e o que nos preocupa é istO, o 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

distanciamento do Governo em relação à Nação, às 
aspirações rlaCionais. A perda de·autoridade crescente e 
intensamente crescente, a perda de autoridade que leva o 
Governo a uma púaiisação inevitável, um Governo 
politicamente morto a partir ,de hoje, como diz o 
jornalista Villas Boas Corrêa, no seu artigo no Jornal do 
Bfasil. Um Governo economicamente também jâ morto, 
inCapaz de uma iniciativa, de uma: decisão qUe defenda 
·as- interesses nacionais, que defenda até mesmo a 
soberania deste País diante das imposições e:xtetnas e da 
destruição a que está sendo submetida a economia do 
País e a população do País, principalmente a população 
infantil e carente das regiões mais pobres. Governo 
morto economicamente, Governo morto politicamente, 
Governo com a sua autoridade caindo verticalmente a 
cada semana, diria mesmo, a cada dia, diante deste prazo 
que aí está. Governo que ainda tem oito meses de 
mandato! Se faltasse uma semana, ou inesmo um mês ou 
dois meses .. _. PelJ-sando e refletindo sobre o quadro de 
hoje, esta angústia é que me fica n'alma. O que será desta 
Nação, com um Governo politicamente morto, 
economicamente morto, sem autoridade e que ainda tem 
8 meses de mandato? O que vai acontecera esta Nação. 

Vemos aí o General Figueiredo pacientemente 
desenhando e retocando a sua imagem de Presidente 
mais despreparado, mais omisso, mais incompetente da 
História deste País. Mas isto é um problema dele. Agora, 
e a Nação, como fica diante deste quadro, com 8 meses 
de perfodo de mandato ainda deste Presidente, com este 
imenso vácuo de autoridade que vai se criando 
exatamente em função desta incompetência, desta 
omissão, deste despreparo, desses desígnios e desses 
propósitos que para nós constituem um enigma que 
nenhum de nós e nem sequer os nossos colegas da 
Bancada do Governo conseguem decifrar? O que hã pOr 
trás disso tudo? O que quer, afinal, o Presidente 
Figueiredo, e o que querem os homens mais chegados 
que o cercam? Essa é a nossa preocupação. Não que me 
angustie a hipótese do retrocesso. Honestamente não me 
angustia. Não creio em retrocesso. Não é possível que 
um grupo tão peqUeno, que tanto ofendeu os. 
sentimentos desta Nação, tenha ainda poder, capacidade 
para impor um novo golpe de estado, que esta seria a 
única hipótese de retrocesso, de vez que o Congresso 
Nacional hoje já assumiu as suas funções 
soberanamente. Não creio na hipótese de um golpe de 
estado. 

Entretanto, mesmo não crendo, a verificação deste 
vácuo do poder tem que constituir para nós uma 
preocupação e nos obriga, responsáveis que sOmos nós, 
das Oposições aliados hoje com o grupo liberal, com o 
grupo democrático do PDS, a construir uma perspectiva, 
perspectiva de poder que pode preencher, ainda que 
parcialmente, este vácuo de autoridade que vai se 
criando e que vai aumentando à medida que o tempo 
passa. Tempo este, como disse, ainda muito loitgo 
porque 8 meses é muíta coisa na vida de uma Nação em 
·crise, como é a Nação brasileira de nossos dias, em crise 
econômica,.em crise social e em crise política. 

Então, é dever nosso, com seriedade, com 
responsabilid(lde, com objetividade, ser incansáveis na 
construção tle uma solução alternativa, de uma 
alternativa de poder que, ainda que seja apenas em 
perspectiva, tenha a capacidade de ir preenchendo este 
vácuo que vai se criando e vai se alargando à medida _em 
q-ue o tempo passa e à medida em que o Governo revela, 
cada vez mais, a sua inconiPetência, a süa omissão, a sua 
incapacidade para enfrentar os grandes problemas do 
País. Esta, creio, é a maior responsabilidade que temos 
neste momento. 

O Sr. José Fragern- Permite-m~ V. Ex' um aparte? 

O SR. ROBERTO SATURNINO - Ouço V. Ex•, 
Senadof José Fragelli. 
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O Sr. Jo~ Fragelli- Apenas um rápido aparte, nobre 
Senador Roberto Saturnino. Se estou bem me 
lembrando, qua,;do V. Ex' ocupou a tribuna 
ffianifeStãndo a sua-opinião de que seria favorável a um 
man_dato~tanipão de dois anos, V. Exl' disse que em seis 
meses um Governo -SériO e competente poderia iniciai a 
restaütàção, a recu·pe-ra.Ção do País. 

O SR. ROBERTO SATURNINO - É verdade! 

O Sr. José Fragelli - A Contrario Sensu, esses oito 
meses são muito longos para continuar na erosão 
brasileira, hã tanto tempo iniciada por este mesmo 
Governo. 

O SR. ROBERTO SATURNINO- ~extremamente 
lúcidç. o aparte de V. Ex' que reflete exatamente a 
realidade que estamos vivendo. Oito meses de 
desgoverno, oito meses de desautoridade, oito meses de 
incompetência e de omissão podem levar este País não 

.sabemos para que tr_agêdia. Não estou usando um termo 
que se possa classificar como excesso de retórica. Basta 
yer o que está acontecendo à grande parte da nossa 
população; basta ver a repetição com que vão ocorrendo 
os casos de rebeliões, jã não hoje apenas nas grandes 
cidades, onde, naturalmente, a tensão é maior, mas nas 
regíões interioranas, seja no Nordeste, seja no Sul do 
País, atê mesmo em São Paulo, até mesmo no Paraná, 
enfim em toda parte do território nacional. Agora 
estamos praticamente diante de uma rebelião no Estado 
do Rio Grande do Sul, rebelião de produtores 
inconformados com um dos aspectos da politica 
econõmica do Governo. Essas manifestações de 
inconformidade obviamente vão se repetrr com 
frequência cada vez maior até chegar a um ponto 
incontrolável, cujo desfecho nenhum de nós é capaz de 
prever. Faltam oito meses deste Governo omisso, 
incompetente, incapaz. Então, se não formos capazes de 
constituir uma alternativa de poder, alternativa essa que 
comece desde logo a dialogar com a Nação, a assumir 
compromissos com a Nação com relação a todos esses 
problemas que aí estão, económicos, sociais e políticos, 
criando uma esperança nova para manter o povo na 
expectativa de uma mudança que, embora atrasada de 
oito meses, poderá chegar, e chegará se tivermos 
competência e seriedade, eu não sei o que será. 

Por isso é que passa a ser fundamental para nós criar, 
cotidianamente, incansavelmente, esta alternativa de 
poder. Um poder, mesmo paralelo, que vá se impondo 
paralelamente ao despoder que aí está, que vã se 
impondo pela seriedade com que encara os problemas, 
pela consonância com os interesses nacionais, pelo 
atendimento às aspirações do povo deste País; um poder 
que vá se impondo, inclusive, internacionalmente, que 
seja capaz de atrair, também, as atenções dos demais 
países aliados neste processo de endividamento e dos 
países que nos oprimem neste mesmo processo, isto é, 
uma alternativa que significa efetivamente uma 
esperança, uma esperança que precisa ser alimentada, 
que preciSa ser nutrida com todo o esforço que nós, da 
Oposição e do grupo liberal e democrático do PDS, 
sejamos capazes de dar. Esta é a nossa tarefa. Esta é a 
nossa preocupação. Esta é a nossa responsabilid:ide. 

Se o Presidente da República recuou, como querem 
acreditar, e eu mesmo acredito nesta hipótese, e os 
Senadores que apartearam o Líder Humberto Lucena, se 
houve um recuo por parte do Presidente da República, é 
nec;essário que o Congresso Nacional avance para 
ocupar este espaço, para não deixar que o vãcuo 
prospere. Se o Executivo recuou ante a soberania do 
Congresso Nacional, o Congresso Nacional que avance, 
os políticos que se affimem, os- partidos que ocupem essa 
responsabilidade e esse dever que é a coisa mais 
importante e diante do momento ·atual. 

O Sr, Fernando Henrique Cardoso - Permite--me V. 
Ex" um aparte? 
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O SR. ROBERTO SATURNINO- Ouço, com prazer, 
o nobre Senador Fernando Henrique Cardoso. 

O Sr .• Fernando Henrique Cardoso - Nobre Senador 
Roberto Satumino, da mesma maneira que ouvi as 
declarações do Líder Humberto Lucena, ouço as 
declarações de V. Ex• e me identifico inteiramente com o 
que foi dito, tanto pelo Líder Humberto Lucena, como 
por V. Ex.• Acredito que o ponto aqui mencioriado por 
V. Ex• agora, ê capital, dado o impasse que existe. 
Mesmo que não queiramos fa:Zi::r especulações, que acho 
que são, até mesmo, possivelmente procedentes sobre 
soluções militares ou outras do gênero, cabe a nós, 
agora, avançar. Nada impede, jâ que não houve 
entendimento entre aquele lado desta Casa e o Palácio 
do Planalto, um entendimento entre nós. Nós temos o 
poder constituinte derivado. A ('espOnsabiiidade 
histórica é nossa de construir uma saída, uma saída onde 
podemos perfeitamente estipular quais são os passos da 
democratização que todos almejamos. O que não 
podemos deixar é que o País fique éomo estã hoje, 
porque houve um retrocesso. Nos documentos dos 
nossos Partidos a expressão não está, mas é meu 
pensamento, como sei que ê de V. Ex•, tambêm. Houve 
um retrocesso. Nós tínhamos, pelo menos, um horizonte 
de possibilidade democrática; hoje nós temos um 
horizonte de incert~za, de especulação, diante de __ um 
Governo que está no fim, que não mostra capacidade 
política, tampouco administrativa. Este retrocesso é 
perigoso. Estabelecido um vazio de poder, não faltarão 
aqueles, aventureiros ou não, que se imaginem capazes 
de preenchê-lo. Por que não fazemos nós, os Partidos, 
esse processo de preenchimento do vazio? Por que não 
nos entendemos, as Lideranças, sem correr ao Palácio do 
Planalto a toda hora, sem esses telefonemas 
humilhantes, não para nós, que nunca telefonamos, mas 
para aqueles que os recebem a cada instante num vaivém 
desesperador? Não se -entende por que se envia uma 
mensagem, nem por que se a retira. O País inteiro 
percebe isso. Por que não levantarmos a cabeça e 
propormos o que todo mundo quer. a redemocratização 
do Brasil? Felicito a V. Ex• pela sugestão. 

O SR. ROBERTO SATURNINO -l!;u que o felicito 
pelo seu aparte, nobre Senador. V. Ex• reforça o meu 
ponto de vista com os seus argumentos sempte lúcidos. 

E. isto mesmo o que temos de fazer. E. o que nós temos, 
representantes- afinal de contas, com maior ou menor 
representatividade, pouco- importa, somos os 
representantes desta Nação e deste povo, - de fazer. 
Temos que assumir esta responsabilidade de preencher 
aquilo que este Governo, que estã a 8 meseS do fim do 
seu mandato, já não possui mais: autoridade, capacidade 
de realmente traçar um rumo de solução e de 
redemocratização deste Pais e, tambêm, enfrentamento e 
solução dos problemas econômicos. · 

O Presidente diz que não q!Jer. Sua Excelência, 
realmente, em todas as suas declarações, privadas ou 
públiCas, abdica do Poder, não qÚer, não tem vocação, 
não tem vontade, não tem desejo, não tem inspiração, 
como disse o Senador Luiz Cavalcante. E ficaremos nós 
nesta situi:tção, · em recesso durante o mês de julho? 
Justifica-se es.te recesso-diante de uma situação tão grave 
como esta em que nos encontramos? ~ passivei irmos 
cada um de nós ao. seu Estado rever os seus amigos, os 
seus familiares e deixar que este vaziO prospere na falta 
de uma iniciativa política capaz de preencher aquilo que 
foi deixado em aberto c_om essa Mensagem de hoje? A 
mim me parece uma insensatez total, e um mfnimo de 
responsabilidade, de seriedade, neste momento, exige de 
nós a convocação extraordinãria do Congresso Nacional 
durante o mês de julho. Não há outra conclusão a ser 
tirada, diante do exame do quadro que está ai às nossas 
vistas. 
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Estas, Sr. Presidente e _Srs. Senadores, são as minhas 
preocupações, as palavras que eu queria dizer hoje. Não 
creio, não quero crer em fantasmas, mas acredito que, se 
não tivermos responsabilidade e se nós mesmos nos 
transformarmos em fantasma da representação popular, 
estare'mos, talvez, dando oportunidade a que algo de 
muito grave e de muito trágico aconteça nesse Pafs. Cabe 
a_ nós assumir agoia a autoridade perdida pelo Governo, 
construir a solução alternativa, remocratizar este País, 
enfrentar os problemas econômicos e dar uma resposta a 
esta grande expectativa nacional que olha para nós. 

O Sr .. Jaison Barreto- Permite-me um aparte, nobre 
Senador? . . 

O SR. ROBERTO SATURNINO- Sim, com muito 
prazer. 

O Sr. Jalson Barreto - Excelente o discurso de V. 
Ex•, que começa a dar profuhdidade aos debates sobre 
os rumos que o Congresso Nacional poderia tomar. 
Algumas colocações são imPOrfanteS~ comenta-se da 
possibilidade do lançamento de uma candidatura militar 
que talvez nos ajudasse a raciocinar sobre os caminhos 
que nós teremos que seguir. Algum excesso? O qUe -de 
insólito numa candidatura militar? Nada de mais. Eu 
acho que os democratas todos apla1.1diriam ~ 
candidatura do Ministro Walter Pires. Não vejo por qué 
o susto e por que o medo. De modo que aqueles que se 
preocupam c_om isso deveriam ir às causas geradoras 
desse temor: Colégio Eleitoral. A candidatura do Sr. 
Walter Pires será recebida com aplausos pela população 
brasileira, desde que por um prpcesso legítimo, 
democrãtico, onde as interferências e o poder de coação 
e de opressão perdurem, a corrupção, etc. Por isso que 
deixo essa colocação para que tod_os raciocinem e 
aprofundem as suas preocupações e não se envolvam 
numa discussão de uma saída através do Colégio 
Eleitoral, incapaz de gerar um governante legítimo, com 
força e com dignidade, com compostura e com coesão 
social, capaz de administrar bem este País. 

O SR. ROBERTO SATURNINO- Muito obrigado, 
Senador Jaison Barreto, por suas palavras. 

E encerro, Sr. Presidente, este discurso marcado por 
esta angústia de ver aí, depois de arrianhã, abrir-se uma 
etapa de recessão no Congresso NaciQnal, neste 
momento, oilde a nossa vigília ê alg'õ de extremamente 
importante, algo de essencial para preencherexatamente 
es_te vazio que ficou_ com a retirada da mensagen 
presidencial. 

O Sr. Mário Maia- Permite V. Ex'? 

O SR. ROBERTO SATURNINO - Sim, Senador 
Mário Maia. 

O Sr. Mário Maia - Nobre Senador Roberto
Saturnino, V. Ex• faz a colocaçãq certa do problemal· 
nesse instante dramático que nós vivemos. Ainda há 
pouco, V. Ex.' se referia à tragédia para onde nós 
estávamos caminhando. Realmente, nós estamoS' 
encaminhando para uma tragédia, porque 
dramaticamente nós jâ vivemos desde o golpe de 1964 
até esses dias~ De modo que devemos procurar as saídas 
para esses caminhos. Porque percebe-se perfeitamente 
que existem, por trás da retirada da mensagem do 
Presidente Figueiredo, forças não identificadas em 
pessoas, mas que se percebe perfeitamente que são 
aquelas célebres "forças ocUltas", referidas algum tempo 
atrás, na História do Brasil, que permanecem aí vivas e 
mexendo com a autoridade do Presidente da República, 
querendo continuísmo. Portanto, nós temos que tomar 
uma atitude e assumir esse espaço que V. Ex• está 
identificando. Não podemos deixar esse _v.azio ser 
ocupado por essas forças que nós não identificamos em 
pessoas, no momento, fias sentimos que etas. ex:is__tem. E 
uma das medidas concretas que nós devemos tomar é de 
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não deixarmos essa noite de um mês de ausência 
parlamentar, porque poderemos correr o risco de, 
quando nós voltarmos em agosto, encontrarmos as 
portas fechadas, com alguns sentinelas com as carabinas 
em punho. Portanto, nós temos que assumir agora, jâ, 
uma atitude concreta e definida. O Congresso Nacional 
_tem que manter a sua autoridade, esta que ele estã 
impondo neste momento, e os caminhos verdadeiros 
para esta autoridade ele terá respaldo nesta vontade 
soberana do povo, através das eleições diretas, livres e 
secretas. Porque eu estou convencido, nobre Senador 
Roberto Saturnino, e acredito que V. Ex• também estã, e 
os parlamentar~ estão, que desde 64 que se trava uma 
luta aqui entre o poder civil e o poder militar. ~ o 
civilismo de um lado e o militarismo de outro. 2 o 
militarismo que tem-se valido de parte do poder civil, 
através de um Partido, que o usa para ás suas manobras 
de continufsmo, mas nunca deixou que esse Partido 
participasse efetivamente do opder. Então, somos nós 
todos, Partido do Governo e Partidos das Oposições. 
que devemos tomar uma atitude. E nessa oportunidade 
em que o Partido do Governo começa a abrir uma janela 
no seu racio-cínio liberal, nós devemos nos unir, os 
políticos liberais deste País, para ocupar esse espaço que 
se estâ abrindo neste instante. Portanto, congratulo-me 
com V. Ex• e acho que só hã um caminho legítimo para 
se chegar à verdadeira democracia neste Paí'i é através 
das eleições livres, diretas e secretas. Porque o Colégio 
Eleitoral, sendo espúrio e ilegítimo, qualquer que seja o 
candidato eleito por esse Colégio Eleitoral, quer seja do 
Governo, quer seja da Oposição, de conciliação1 será 
sempre um candidato comprometido, um candidato 
espúrio, um candidato ilegítimo. Portanto, só há um 
Colégio Eleitoral legítimo; ê a vontade soberana do povo 
brasileiro nas urnas atravês de eleições diretas e secretas. 
Muito obrigado a V. Ex' 

O SR. ROBERTO SATURNINO - Eu que 
agradeço, nobre Senador Mário Maia. 

Sr. Presidente, encerro minhas palavras repetindo, em 
consonância com o Senador Mârio Maia: tudo agora 
depende de nÓs e somente de nós. Não vamos esperar 
que alguma iniciativa ou alguma colaboração 
construtiva e democrática possa vir mais do Pal_ãcio do 
Planalto. Virá de nós, representantes do povo. Nós que 
temos diálogo com a sociedade brasileira, nós que temos 
os canais de comunicações abertos para sentir, para 
perceber o sentimento popular, nós que temos 
responsabilidade, vivência, competênCia -e· seriedade, 
cabe a nós, em conjunto, porque precisamos do PDS, 
nós vamos precisar do PDS; a Nação vai precisar do 
PDS, (Muito beml Palmas.) para construirmos, nós 
políticos, independentemente, soberanamente~ em nome 
desta Nação, a solução alternativa capaz de abrir uma 
perspectiva de poder e preencher este vazio imenso que 
nos foi deixado a 1:iartir de hoje. 

Era o que eu queria dizer, Si'. Presidente. (Muito beml 
Palmas.) 

O Sr. Aloys!o Chaves - Sr. Presidente, em nome da 
Liderança do PDS, rogo a V. Ex• que me conceda a 
palavra, conforme inscrição prévia. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) -Concedo 
a palavra ao nobre Senador Aloysio Chaves, que falará 
como Líder do PDS. 

O SR. ALOYSIO CHAVES PRONUNCIA 
DISCURSO QUE, ENTREGUE À. REVISÃO DO 
ORADOR, SERÁ PUBLICADO 
POSTERIORMENTE. 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES. 

~tevir_ ):..eal - Eunice Michiles - Claudionor Roriz 
- Gaivão Modesto - Odacir _Soares - Alexandre 
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Costa -João Castelo - José Sarney - Guilherme 
Palmeira - Albano Franco -Passos Pôrto - Jutahy 
Magalhães - João Calmon - Amaral Peixoto -
Alfredo Campos -Amaral Furlan- Benedito Ferreira 
- Mauro Borges - Benedito canelas - RÕberto 
Campos - Saldanha Derzi - Enéas Faría - Jorge 
Bornhausen --Carlos Chiarelli. 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho) - Sobre a 
mesa, projeto de lei que vai ser lido pelo Sr. 19-
Secretário. 

S lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• li6; DE 1984 

Introduz modificações na Lei n"' 5.107, de 13 de 
setembro de I96o, Que dispõe sobfe q FGTS, com 
vistas a possibilitar que o empregado optante utilize 
sua conta vinculada na aquíslçàf' ou edifícaçilo de 
casa própria, Sem a vinculaçi1. 1brigatória ao 
Sistem~ Financeiro da Habitação. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1~> A Lei n"' 5.107, de 13 de setembro de 1966, 
passa a vigorar com as seguintes modificações: 

"Art. 81' 
II 
b) aquisição de moradia ou edificação _em 

terreno próprio, na forma prevista no art. 10, ou 
mediante economia própria sem a participação de _ 
agente financeiro; · 

"Art. 10. Ao empregado que houver 
c-ompletado 5 (cinco) anos de trabalho so~_~ _ _!"egim~ 
do FGTS será Pelinitido, também, utilizar a sua 
conta vinculada para aquisição de moradia própria 
de acordo com as disposições da Lei nl' 4.380, de 21 
de agosto de 1964, e instruções expedidas pelo 
Banco Nacional da Habitação - BNH. 

Art. 21' Esta Lei entrará em vigor na: data de sua 
public-ação. 

Art. 3~> Revogam~se as disposições em contrário. 

Justificação 

Os empregados optantes pelo regime do FGTS não 
podem adqoirir ou construir casa própria, mediante a 
utilização da respectiva conta vinc_ulad?! seDão através 
do Sistema Financeiro da- Habitação. 
~ o que determina a legislação pertinente, particular

mente a Lei nl' 5.107, de 13 de setembro de 1966, através 
da alínea ''b", do inciso II, do art. 81', combinadamente 
com o art. 10. 

Mas, tantos e tais são os encargos presentement~jm-_ 
postos pelo Sistema Financeiro da Habitação a seus mu
tuários, que já é tempo de o legislador providenciar a 
desvinculação obrigatória na forma aqui preconizada. O 
que se quer, em síntese, é que o empregado optante, pos
suidor de terreno próprio, tenha o direito de adquirir, di
go, construir a sua moradia própría nesse terreno sem 
precisar utilizar-se do BNH ou de qualquer de seus agen
tes, podendo fazê-lo com suas próprias economias. Que 
possa, ainda, mesmo não tendo terreno próprio, cons
truir ou adquirir a sua c-asa de morada à conta de seus 

'próprios recursos (aos quais se somarão, certamente, os 
da conta vinculada), sem a vinculação obrigatória-ão 
SFH. 

As modificações ora pretendidas à !ei do FGTS visam 
alcançar tais objetivos, consubstanciando reivindicações 
dos trabalhadores metalúrgicos do BrasiL 

Sala das Sessões, 28 de junho de 1984. -Nelson Car
oelro-

LEI N• 5.107 de 13 DE SETEMBRO DE 1966 

Cria 9 FundO de Garantia do Tempo de Serviço, e 
dá outras providências. 

Art. 8"' _O empregado poderá utilizar a conta vincu~ 
lada, nas seguintes c-ondições, conforme se dispuser em 
regulamento: ~ 

1- Rescindido o contrato de trabalho, seja sem justa 
causa, provada esta pelo pagamento dos valores a que se 
refere o artigo 69 ou por declaração da empresa, ou ainda 
por decisão da Justiça do Trabalho, seja por justa causa 
nos termos do artigo 483 da CLT, seja por cessação da 
atividade da empresa ou pelo término do contrato de tra
balho por prazo estipulado, ou ainda no caso de aposen
tadoria concedida pela previdência social, a conta pode
rá ser livremente movimentada. 

- Rcdaçào deste item dada pelo do::reto-lei nt 1.432, de 5 de dezembro 
de 197S (0.0. 5·12-l97S), 

. II-No caso de rescisão, pelo empregado, sem justa 
causa, ou pela empresa com justa causa, a conta poderá 
ser utilizada, parcial ou totalmente, com a assistência do 
Sindicato da categoria do empregado, ou na falta de:!lta 
com a-dei iepi-eSenúmte do Ministério do Trabalho e Pre
vidência Social (MTPS) nas seguintes situações. devida
mente comprovadas: 

a) aplicação do capital em atividade comercial, indus
tríál ou ag~o-pecuária, em que se haja estabelecido indi
vidualmente ou em socied~de; 
--- b) a_qui_siçãn d~ moradia própria e pagamentp das res
pectiVas prestações, nos termos do art. 10 desta lei; 
· c) neces·sidade grav-e e premente pessoal ou familiar; 

d) aQuisição de equipamento destinado a atiVidade de 
naturez:?- autónoma; 

e) por motivo de caSamento do empregado do sexo fe
minino. 

Art. 10. A utilização da conta vinculada, para o fim 
de aquisição de moradia própria e pagamento das rçs
pectivas prestações, é assegUrada ao empregado que 
completar, depois da vigência desta _Lei, cinco anos de 
trabalho sOb o regime do Fundo de Garantia do Tempo 
de Serviço, de acordo com a dispoSição da Lei n~> 4.380, 
de 21 de agosto de 1964, a de conformidade com as ins
truções expedidas pelo Banco Nacional de Habitação -
BNH. 

(Às Comissões de Constituição e Justiça. de Legis- _ 
fação Socici! e de Finanças.) 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho) - O projeto 
lido será _publicado e re.metido às comi~sões 

competentes. 
Sobre á mesa, c-omunicação que vai ser lida pelo Sr.!<~

Secretário. 

b lida a seguinte 

Excelentíssimo Senhor 
Senador Moacyr Dalla 
Digníssimo Presidente do Senado Federal 

Tenho a honra de comunic-ar a Vossa Excelência, nos 
termos do que determina o art. 43, alínea "ã'', do 
Regimento Interno, que me ausentarei do País, no 
período de 16 a23 do mês de: julho próximo, com destino
a Costa Rica e Nicitrágua. 

Sala das Sessões, em 28 de junho de 1984. -Senador 
Severo Gomes. 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho) - A 
Presidência fica ciente. 

A Presidência recebeu, do Governador do Estado de 
Mato Grosso do Sul, o Ofício nl' S/6, de 1984 (n9 264/84, 
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na origem), solicitando, nos termos do item IV do art. 42 
da Constituição, autorização do Senado Federal a fim de 
que aquele Estado possa realizar operações de 
empréstimos externos nos valores de USS 35,000,000.00 
(trinta e cinc-o milhões de dólares) e de US$ 
100,000,000.00 (c-em milhões.de dólares), para os fins que 
especifiCa.- - · 

A matéria será despachada às Comis~ões de Fin"anças 
e de Constituição e Justiça. 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho) - A 
Presidência convoc-a sessão extraordinária a rcillízar-se 
hoje, às 18 horas e 30 minutos, destinada à discussão, em 
turno único, dos Projetes de Decreto Legislativo n~>s 16, 
.de 1)182, e 3 de 1983. 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Está finda a 
Hora do Expediente. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Sobre a mesa, requerimento cuja leituia será feita peJO 
)r. !~'-Secretário. 

~ lido e aprovado o seguinte 

REQUERlMENT!) N• 132, DE 1984 

Nos termos do art. 198, alínea .. d", do Regimento 
Interno, requeiro invesão d3. Ordem do Dia, a fim de que 
a matêria constante do item n" 12 seja submetida ao 
Plenário em primeiro lugàr 

Sala das Sessões, 28 de junho de 1984. - Roberto 
Saturnino - Hélio Gueiros. 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)....:..... Passa-se ao 
item 12 da pauta. 

Discussão, em turno único. do Projeto. de Lei· da 
C~mara n"' 19, de 1984 (nl' 2.416/83, na Casa de 
origem), de iniciativa do Senhor Presidente da 
Repúblic-a, que dispõe sobre a escala de níveis de 
classificação dos cargos de Provimento em 
Comissão, integrantes do Grupo-Direção e 
Assessoramento Superiores, do Quadro Permanente 
da Secretaria Geral do Ti-ibunal de Contas da 
União, e dã outras providências, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s303 e 304,. 
de 1984, das Comissões: 
.. -de ·serviÇo Públicô Civil; e 

- d~ Finanças. 

Em votação o projeto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matêria vai à sanção. 

É o seguinte projeto aprovado 

PROJETO DE LEI DA CÃMARA N• 19, DE 1984 
N'~' 2.416/83, na Casa de origem) 

De iniciativa do ~enh9r Presidente da República 

Dispõe sobre a escala de níveis de classificação dos 
cargos de provimento em comissão, integrantes do 
Grupo-Direção e Assessoramento Superiores, do 
Quadro Permanente da Secretaria Geral do Tribunal 
de Contas da união e dá outras providências. 

O Congresso nacioÍlal decreta: 
Art. 19 A escala de níveis de classificação dos c-argos 

de provimento em comissão, integrantes do Grupo
Direção e Assessoramento Superiores, do Quadro 
Permanente da Secretaria Geral do Tribunal de Contas 
da União, estabelecida no art.1'~daLei n"' 5.947, de29 de 
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novembro de i973, e modificada pelo Decreto-lei n'i' 
1.474, de 5 de agosto de 1976, fica acrescida do NíveiS. 

Art. 2'>~ A reestruturação do Grupo-Direção e 
Assessoramento Superiores, de que trata esta lei, e a 
classificação dos respectivos cargos, na correspondente ' 
escala de níveis, far-se-ão por ato regulamentar próprio, 
de acordo com a orientação adotada na área do Poder 
Executivo. 

Art. 3~ As despesas decorrentes desta lei correrão à 
conta dos recursos próprios do Tribunal de Contas da 
União. 

Art. 49 Esta Lei entra em vigor na data de- sua 
publicação. 

Art. 59 Revogam-se as disposições em Contrã"rio. 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho) -Item 1: 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da 
Câmara n'i' 5, de 1981 (n9 3.035/80, na Casa -de 
origem), alterando o art. 19 da Lei n9 6.226, de 14 de 
julho de 1975, que dispõe sobre a contagem 
recíproca de tempo de Serviço Público Federal e de 
atividade privada, para efeito de aposentadoria e dá 
outras providências, tendo 

PARECERES FAVO RÃ VEIS, sob n's 97 I e 972, 
de 1981, das Comissõ_es: · 

- Segurança Nacional; e 
- dEf Finanças. 

Em votação o projeto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam 

sentados. (Pausa.) 
Rejeitado. 

O Sr. Hélio Gueiros- Peço a verificação da votação, 
Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho) - Vai-se. 
proceder à verificação solicitada. (Pausa.) 

Sendo evidente a falta de quorum, a Presidência ·irá 
suspender a sessão pelo tempo a isso destinado e fará 
acionar as campainhas, a fim de que os Srs. Senadores 
que se encontram em seus gabinetes dirijam-:.se· ao 
plenário. 

(Szdpensa às 17 horas e 15 minutos, a sessão é 
reaberta às 17 horas e 25 minutos.) 

O SR. PRESI!>ENTE _(Martins Filho) - Estã 
reaberta a sessão. Pers~stindo a falta de quorum, a 
Presidência se dispensa de proceder a verificação 
requerida. A votação do projeto fica adiada. 

Em conSeqaência, às demais matérias da pauta, 
constituídas dos Projetas de Lei da Câmara n9s _10/81, 
44(81, 53(77, 65(79; Requerimentos nos 784/83, !04(84 
e 840/83; Projeto de Lei da Câmara n9 79/79; Projetas de 
Lei do Senado n9s 145/8,1 e 76/83, todos em fase de 
votação, deixam de ser submetidos a votos, ficando sua 
apreciação adiada para próxima sessão ordinária. 

O Sll. PRESIDENTE (Martins Filho) - Esgotada a 
matéria constante da ordem do Dia, volta-se à lista de 
oradOres. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Pedro Simon. 

O SR. PEDRO SIMON PRONUNCIA 
DISCURSO QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO 
ORADOR. SERÁ PUBLICADO 
POSTERIORMENTE. 

Q SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Concedo a 
palavra ao nobre Senador Álvaro Düis. 

O SR. ÃLYARO DIAS (PMDB- PR. Pronuncia o 
seguinte discUrso.)_, Sr, Presiden!e, Sr_s. Senadores: __ 

A realidade econômica sepultou as ·miragens do 
Governo e -de seus magos da economia, que nos 

impuseram o famigerado Decreto-lei 2.065. E ele teve 
que reconhecer a falência de sua potrtica salarial para o 
setor privado e para as suas empresa~; primeiro, quando 
teve que engolir os dissídios que enterraram as regras 
daquele decreto e, logo em seguida, quando se viu 
obrigado a dobrar a espinha do Conselho Nacional de 
PolítiCa Salarial para rever e aumentar, em termos reais, 
os níy~is de remuneração do pessoal das estatais. 

Não obstante, exerceu ainda uma vez mais, sua bem 
conhecida e escam~alosa mesquinhez, quando se tratou 
de reajustar o vencimento dos serv_idores públicos. Estes 
65%, dados em lugar dos previsíveis 68,4% do INPC, 
são, no mínimo, um acinte para esta categoria, hoje 
marginalizada, mas que sustenta as atividades do 
Governo. Acinte, Srs. Senadores, por que o que justifica 
esta redução de três pontos percentuais, para quem~ há 
pouco, confessou ter errado as previsões de receita em 
nada menos de I O trilhões de cruzeiros? 

E vejamos, Srs. Senadores, que este reajuste- notem 
bem: reajuste e não aumento de salários -:- fica, sob 
qualquer critério, muito abaixo, não do desejável, mas 
do que seria justo exigir. Com ele, a revisão dos níveis 
salariais do funcionário público mal chega a 172%, em 

- doze meses. Em contrapartida, a inflação real, aquela 
que fica por cima dos expurgos e das manipulações de 
···acidentalidades" feitas pelo lBGE, vai passando, 
tépida, dos .240%. 

Ora, o cidadão funcionário - igual a todos seus 
companheiros trabalhadores - tem no mínimo que 
assegurar-se moradia e alimentação. E lhe deram um 
reajuste de 172%, quando a UPC variou em 185% e nesta 
marca ficam os reajustes de prestações habitacionais e de 
aluguêis. Deram-lhe um reajuste de 172% quando os 
preços dos alimentos que respondem pela maior parte da 
variação do Indice Geral de Preços dispararam além dos 
200%. O Indice de Preços ao Consumidor, da Fundação 
Getúlio Vargas, subiu em 198,6% até o mês passado. 
Feitas as necessárias comparações, o servidor público_ 
ficou, na realidade, em julho deste ano, quase 3_0% mais
pobre do que no mesmo mês do ano passado. 

Tem, pois, a mais completa razão, o Presidente da 
AssociaÇão deis Servidores Civis, quando declara que ••o 
único aumento que os servidores coQhecem ê o de sua 
capacidade de empobrecer". Pois, se os que recebiam, 
suponhamos, vencimento médio de Cr$ 176 mil no· ano 
passado, gastassem 30% de sua renda em moradia e 55% 
em ãtimentos, neste ano ficarãO evidefltemente em piores 
condiÇões de vida. Porque, passarão a receber, a partir 
de julho, Cr$ 303 mil; -seus gastos de alimentação, no
entanto, terão aumentado de CrS 96,8 mil para nada 
menos de Cr's 222 mil; se conseguir renegociar os gastos 
de moradia, não estará gastando menos de Cr$ 120 mil. 
E aí sua renda já se evaporoU. E ele estará devendo para 
muitos; inadimplente com o Sisteriia de Habiiação1 

pendurado np DPC, impossibilitado de' adquirir õs 
materiais escolares para seus filhos. 

E terá que engajar-se na mirabolante "economia 
invisível" do Dr. Montello, do IBGE. E que será 
preferível chamar de .. economia para sobo:-eviver à 
polítiCa governamental". E aí vale perguntar: como pode 
funcionar um país cóm tais critérios de governo? Como 
se pode esperar que os serviços públicos cumpram seus 
objetivos, se os cidadãos que os operam não têm 
tranqUilidade para seus afazeres de rotina e devem 
aplicar boa parte de seu tempo de trabalho para garantir, 
em paralelo, o suprimento da sobrevivência? Um bom 
espelho disto, ê a declaração de uma funcionária a um 
jornal do Rio: ''Se você quer saber, há muito tempo não 
tenho o menor estímulo pelo trabalho; e é por isso que eu 
não condeno minhas colegas que vendem doces e roupas 
no local de trabalho". 

Do mesmo modo, é uma boa imagem desta situação, o 
que disse outro servidor, em Brasí1ia: "Tenho 22 anos de 
serviço e ãcho que as coisã.S-Vão piorar ainda mais, pois o 
leite aumentou, em apenas um mês, 100%, ou seja, 35% a 
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mc_1is do que o reajuste!" Senhores Senadores, este 
cidadão, que dedicou mais de metade de sua vida ao 
serviço públíoo, tem sete filhos e ganha, pasmem, 176 mil 
cruzeiros. brutos, por mês. Este é o verdadeiro milagre 
econômico brasileiro. E: o milagre de sobreviver à 
incompetência destes governos ditos revolucionários. 

Mas as implicações deste fenômeno de administração 
pública não param aí nesta disseminação da miséria. O 
funcionalismo representa quase um déd.ino da força de 
trabalho do País. E o que se está fazendo é marginalizar 
esta parcela importante da população, jogando-a na 
anomia do desânimo, na frustração paralisante, na 
angústia de não ver outro propósito, na vida 
profissionã.I, do que esperar a aposentadoria e poder 
dedicar-se a outro oficio. E isto é trágico. 
~ afetado tambéln o -funcionamento di::- atividãOes 

vitais para o desenvolvimento do País. Como a educação 
e a saúde. Porque no mesmo nível de -reajuste ficarão os 
professores e os médicos. E com eles a maioria dos 
agrônomos e engenheiros que se empregam no serviço 
público. Por isso é justa a indignação da Presidente da 
Associação Nacional dos Docentes do Ensino Superior, 
quando clama: .. Assombra-me a postura cínica do 
Ministro Delfim Netto ao dizer que não hâ recursos para 
o atendimento de nossas reivindicações". Ela expressou 
o mesmo sentimento que toma conta dos médicos

- residentes, também em greve e em movimentos de 
protesto. 

Porque, Srs, Senadores, o Governo jâ não consegue 
dar conta destes incontáveis problemas que afetam toda 
a a~ministração pública. Porque, ao lado do irrisório 
reajuste de remunerações, que desestimula qualquer um, 
piora as condições de trabalho destes mesmos 
funcionários. Como indagou um representante da 
Federação dos Servidores das Universidades; ao lembrar 
que sob o mesmo argumento de ••falta de ve_rbas", 
tampouco são supridos os materiais e instrumentos de 
trabalho para que o professor e o ser'{idor 
administrativo possam realizar suas tarefas. 

Tampouco se pode esperar que venham a ser 
recuperados os níveis de desempenho da administração, 
quando grassa o desestimulo generalizado. Como exigir 
que o servidor progrida educacional e profissionalmente, 
se -as eStruturas de salários, além de insu-ficientes, são 
marcadas por tão evidentes disparidades? 

Entre os níveis médios 1 a 25 - onde se encontra a 
maioria absoluta dos servidores - os vencimentos vão 
de I ,03 a 2,8 Salários Minimos. Do nível25 a 35, que são 
remunerad_os aproximadamente pelos mesmos valores 
dos níveis superiores de 1 a 13, as remunerações Vão de 3 
a 5,2 Salários Mínimos. E apenas uma fração 
minoritária -alcança os níveis superiores de 14 a 25, 
auferiil.do rendimentos brutos da ordem de 5,4 a 10,1 
Salários Mínimos. E, note-se, estas equivalências 
durarão apenas até novembro, quando será revisado o 
valor do Salário Mínimo. 

São, na categoria de Nível Médio e Nível Superior, 
ademais, 35 e 25 degraus de carreira, respectivamente. 
Entre o nível inicial e o final de cada uma, medeia nada 
menos do que 80,4% e 68,1% de diferença do valor dos 
salários. Ou -seja, uma dispersão que desestimula 
qualquer âiiiino de progressão. Em níveis equivalentes, 
para os servid.ores militares, as disparidades caem para 
30% e 59,5% respectivamente; e sabe-se que a referência 
do valor é apenas formal, pois a remuneração real pode 
chegar a 2,5 a 4 vezes esta referência básica. 

Cabe perg].Lntar, Srs. Senadores1 como se pode admitir 
que o Governo jogue fora- esta a expressão mais suave 
- toda esta capacidade de trabalho e de produção numa 
época de crise como a que atravessamos? Como 
podemos calar ante a agressão econômica, social e 
psicológica que os mandatários cometem contra esta 
respeitável parcela da cidadania brasileira? Como não 
reagir indignadamente contra a condenação destas 
famflias à condição de poluição de segunda classe? 
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Afinal, se há uma regra de política salarial;- por-ffia-is 
injusta e inadequada que seja, como pode o Governo 
exigir seu cumprimento para os trabalhadores do Setor 
Privado quando peremptoriamente a nega para seus 
próprios empregados? 

Este ê o resultado dO autoritarismo. Este é o fruto 
podre da insensibilidade e do egoísmo político. Esta é a 
safra negra da incompetência da política econômica do 
Governo Federal. 1!. justamente o quadro de valores, os 
critérios políticos, o mandonismo mesquinho que estão 
por trás da conduta dos homens deste regime neste 
capítulo. E são estas faltas de qualidade e de 
identificação com o povo -brasileiro que estão- -na 
berlinda da mudança política que a Nação estâ exigindo 
nas praças públicas. Mudança que só tem um lema: 
devolver o Poder ao brasileiro, através das eleições 
diretas já e da convocação da Assemblêia Constituinte. 

Não há remédio tópico, específico; para estas 
injustiças-cõn"tra uns que se voltam contra todos. Só hã o 
antídoto da restauração da democracia, que deverá 
varrer do mapa e da história estas minorias coriuptas e 
incompetentes que assolam o Brasil. (Muito bem!). 

O SR.- PRESIDENTE (M-ã-rüns Filho)- Concedo a 
palavra ao nobre Senador Jaison Barreto. 

O SR. JAISON BARRETO (PMDB - SC. 
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. P~idente e Sts. 
Senadores: Realizou-se~'· no infc~o deste mês, em 
Camboriú, no Estado de Santa Catarina, o VI Congresso 
Nacional de Informática, ocasião em que se el~borou e 
apro\(OU um importante documento, propondo uma 
·~Política Nacional de Informática'\ decisão 'inadiável 
para o desenvolvimento da sua infra-estrutura no Brasil, 
considerando, ademais, os desdobramentos nos diverso-?: 
segmentos da sociedade, tanto nos aspectos polítiços, 
c::omo sociais, econômicoS -e--Culturais. -

A Sociedade de Usuários de Computadores e 
Equipamentos Subsidiários, ·que promoveu aque]Ji' 
encontro, considera que a __ Polític~ ~~_cional ge 
Informática deve ser abrangellte, infÇirmando-se pelos 
seguintes princípios: 

- valorização do homem, respeitados os direitos 
universalmente consagrados dos indivíduos' e dat 
organizações sociais, dentre os quais se destaca a 
privacidade; 

- institucionalização e oper:acionalízação abertas, 
desde a aprovação pelo Congresso Nacional atê a. 
participação nos órgãos normativos da comunidade da 
informática e de outros segmentos da sociedade; 

- entrega· dos setores produtivos_ da_ infO_!?Iâtica à 
iniciativa privada, aluando o Estado ·como pioneiro_ 
upenas; 

- consciência de- <iite a infOCmática é um instrumento 
e não um fim em si mesma. 

Uma política nacional de ín'rotmãtica deve, ainda, 
obedecer às seguintes diretrizes: 

-atualização das implicações sociais da informática, 
em especial no que tange ao desemprego; 

- preferência da utilização dos incentivos ãs 
restrições; 

- as regras e normas relativas ao uso da informática 
devem ser estabelecidas a nível de país e não de 
empresas; 

- a reserva de mercado deve atender aos interesses do 
usuário, do consumidor e do próprio Pafs; 

- a politica nacional de infonnática deve proteger 
preferencialmente o usuário, o consumidor e a atividade 
privada; 
~ deve-se eVitar -a --fOmta-ÇãO -de monopólios o 

oligopólios, de direito ou , de fato, para fornecer 
equipamentos e serviços, especialmente de manutenção. 

A SUCESSU- Nacional sustenta que a consolidação 
da informática no País. tendo como base a capitalização 
dos atuuis sobrepreços, é: limitativa do desenvolvimento 
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da informática, alêm de ameaÇar com graves riscos a 
naç_ão. 

Os recursos governamentais precisam orientar-se no 
sentido de forrhar e reciclar reCursos humanos, realizar 
pesquisa_ e des_envolvimento nas universidades e nos 
centros e institutos de estudos e pesquisas, incentivar o 
intercâmbjo científico com outros países. 

As linhas de financiamento devem beneficiar o 
desenvoi_vimento de protótipos e cabeças de série pela 
indústria~ bem assim o desenvolv~mento de: software 
aplicativo de alto conteúdo tecnológico ou interesse 
ecqnómico, o desenvolvimento de tecnologia própria e a 
attvidade de hardware e software. 

Aconselha~se, ademais, a criação de mecanismos, 
inclusive fiscais e tributários, para estímulo ãs pesquisas 
e desenvolvimento do setor privado, promovendoMse: 
uma ampliação do mercado_ e a co_n_solidaçã_o de uma 
inddstria, com preços competitivos e auto-sustentáveis. 

Ao congratularMnos com o êxito do VI Congresso 
Nacional de Informática, realizado em Santa Catarina, 
fazemos votos para que as suas indicações e os seus 
conselhos sejam aceitos pelo Governo. 

Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente. (Muito 
bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Concedo a 
palavra ao nobre Senador Lourival Baptista. 

O SR- LOUR!VAL BAPTISTA (PDS SE. 
Pronuncia o seguinte discuirso.)- Sr. Presidente, Srs. 
Senadores: 

Em 1834 reuniram-se em Salvador 171 cidadãos e 
fundaram a Caixa Económica da Bahia, criada com a 
finalidade precípua de bem servir os que então 
necessitavam de recursos para os negócioS, moVimentar 
as econ-omias reaiizadas, eril melhores condições de 
liquidez e segurança, ou, simplesmente, poupar. 

Ao longo dos anos esse grupo consolidou um valioso 
patrimÓnio, com invulgar prudência na aplicação dos 
recursos dfsponíve:is, além de revelar u~a rara 

_tenacidade na execução de uma política de .. crédito, 
voltada para o pleno e satisfatório atendimento dos seus 
clientes. 

Os bon~ resultados obtidos possibilita:'rã.m a 
tranformaç'ào dessa Caixa no Banco Econômico . da 
Bãhia ·e; na &estão de Francisco Marques de 9-oes 
Cãlmon, foi procedida uma apipla reforina iilstituc_ional 
qUe possibilitou a constituição de um sólido Fundo de 
Reserva, com depreciação das ações existentes·em 50% 
do seu valor. 

Em I 926, o Banco Económico ampliou as suas 
atividades dando início às operações na área de crêdito 
rural. • · ---

Em 1930, o Banco Econórgjc;o _ina,p.gurou a sua 1' 
aa;ência no interior do Estado, em Vitó"ria da Conquista, 
na Bahia. 

Em 1951, acontecimento relevante na trajetôria do 
Banco da Balria foi a instalação da sua I• Agência fora· 
Po Estado,· em Aracaju, Sergipe. 

Desde então teve inicio o processo de sua expansão 
para o sul do País, absorvendo vários Bancos, para o que 
muito contribuiu Miguel Calmon do Pin Almeida 
Sobrinho, quando promoveu com êxito a ampliação da 
rede de agências. 

Deve-se1 também_ creditar a Miguel Calmon do Pin 
Almeida Sobrinho o lançamento inovador do "Cheque 
Garantido", pioneiro dos "CheqUes Especiais", bem 
como _a_ criação das pcimeiras subsidiárias que se 
incumbiriam de atuar nos mais variados domíníos das 
atividades econômicas, tais como, entre outras, turiSmo, 
agropecuária, petroquímica e processamento de dados. 

O advento dessas subsidiárias e a pr6pria 
complexidade das atividades internas do Banco to.çnou 
imperativa· a modernização técnico-administrativa da 
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instituição, consubstanciada na implantação de uma 
política de pessoal racionalizada e mais humana, com a 
execução de programas específicos de ascensão funcional 
e assistência SoCial. 

Em 1971, o espírito renovador e a capacidade 
empreendedora que notabilizaram Francisco Marques 
de Goes Calmon e Miguel Calmon do Pin Almeida 
Sobrinho prosseguiram com Angelo Calmon de Sá, cuja 
personalidade ostenta idênticos atributos. 

A mentalidade renovadora de Angelo Calmon de S.i 
encontra-se definida com nitidez na entrevista que 
concedeu, e que obteve ampla repercussão, ao assumir o 
cargo de Diretor Superintendente do Banco Econômico 
da Bahia, quando afirmou: .. Vamos mudar de rumo 
para não mudar de ramo". 

Daí por diante a Nação vem acompanhando a 
irreversível expansão das múltiplas atividades e 
openições do Banco no plano nacional. 

As comemorações do sesquicentc!nário do Banco 
Económico evidCnciam o indiscutível prestfgio de uma 
instituição financeira que, surgindo há 150 anos na 
Bahia, percorreu uma longa trajetória pontilhada de 
êxitos -inínierruptos e relevantes. 

Hoje, quando cresce e se expande em todos os 
sentidos, o Banco Económico atua com excepcional 
eficiência, atr-avês de uma vasta rede de 400 Agências 
instaladas, 26 caixas avançadas e 134 Postos de Serviços, 
adquirindo as dimensões de uma pujante força, 
propulsora do desenvolvimenro económico-fmanceiro e 
_social do Brasil. 

A atuação nacional do Banco Económico, como um 
dos 1 O maiores e mais sólidos bancos do Pafs, demonstra 
as suas potencialidades, diretamente vinculadas a uma 
modelar estrutura técnica, revelando, a par de sua 
modernização operativa e funcional, a alta categoria dos 
seus recursos humanos - cerca de 20.000 funcionários 
que se beneficiam da centenária tradição do Banco, no 
concernente ao aprimoramento educativo, treinamento 
especializado e perene assistência proporcionada a todos 
os escalões, abrangendo a totalidade dos dirigentes, 
técnicos, funcionâr~~s categorizados e empregados. 

A privilegiada situação do Banco Econômlco, no 
contexto. da rede bancária brasileira, - como uma 
bolding que comanda um poderoso C<?nglomerado 
.econômico em que se destacam suas atividades nas áreas 
da' poupança, empreendimentos imobiliários, turismo, 
cartão de crêdito, petroquímica, álcool, exportações, 
indústria agropastoril, pecuária e assim por diante -
muito deveni à extraordinária capacidade gerencial e 
invulgar talento do seu eminente '"niretor 

-Superintenderite Angelo Calmon de Sá. 
De fato, desde 1971, quando assurillu esse cargo, 

Angelo Calmon de Sá acelerou o processo de expansão e 
modernização do Banco Económico ~evel-ando sua 
personalidade como administrador e politico. 

Ex~Presidente do Banco -do Brasil, ex-Ministro da 
Indústria e do Comércio, Angelo Calmon de Sá jã se 
projetou internaciOnalmente, integrando inúmeras 
organizações do Hemisferio, em vários parses do 
continente, como um dos seus mais abalisados 
economistaS e empresários. 

Congratulo-me com a Diretoria Executiva, através do 
seu Presidente Angelo Calmon de Sá, com os demais 
Diretores, com o Conselho de Administração, através do 
seu Presidente Dr. Pamphilo Pereira Freire de Carvalho, 
e o quadro Técnico Administrativo, em todos os 
escalões, desde o mais graduado ao mais humilde 
servi-cfor;- mr -oportunidade· em que o BãnCo EcoilómicO 
S.A. comemora, no próximo dia I 3 de julho, o seu 
sesquícentenârío. 

Justifica-se c:sta homenagem, porque essa valorosa 
equipe de trabalho~ transformou o Banco Económico da 
Bahia numa instituição cem por cento a serviço do povo 
bra~ileiro. (Muito bem! Palmas.) 
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O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Concedo a 
palavra ao nobre Senador G~stão MUller. 

O SR. GASTÃO MtlLLER (PMDB- MT. Pronun
cia o seguinte discurso.)_;,. Sr. Presidente, Srs. Senado
res, é lamentãvel que pela segunda vez, nestes últimos 
dias, tenha usado esta Tribuna, para assinalar, com o ob
jetivo de prestar uma sincera homenagem a um -homem 
de cultura, um cidadão que se dedicou, totalmente à edu
cação. 

Dezenas e dezenas de jovens mato-grossenses e cuia
banos tiveram o Professor Francisco Alexandre Ferreira
Mendes como Professor, ora no Liceu Cui_aban_9_. ora na 
sua própria residência onQ.e instalqu o intitulado Curso 
de Admissão e junto com a sua dedicada esposa D• Isa
bel Figueiredo Ferreira Mendes, professora de Maremá
tica, preparava os jovens cuiabanos para ingressarem no 
chamado então Curso Ginasial. Estive eu entre os alunos 
do ilustre e querido casal na dêcadã de 3o. Áprendi~ Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, a ter a melhor estima, admi
ração e apreço ao casal e aos s~s filhos. A_liás essa ami
zade já vinha dos meus pais, pois o homenageado foi 
Chefe do Gabínete Civil d6 -GoVerno do Dr. Fenelon 
Miiller, meu saudoso genitor. 

Alêm de brilhante e respeitado professor era Francisco 
Mendes um notável jornalista, destacando-se no começo 
da vida na militância áspera do jornalismo partidário, 
onde a agressão era comum e recí:J?roca~ __ 

Com o passar do tempo o brilhante homem público 
transferiu-se para o jornalismo mais suave, especia!men· 
te de memorialista, onde os seus artigos, imensos minan
dais de fatos históricos por ele narrados e muitos deles 
por e[e mesmo vividos. 

Tenho certeza que o Governo de Mato Gro_:;sÕ, atra
vés da Fundação Cultural providenciará a _p_ublicação_da 
vasta obra literária do Professor FrancisCo _M~_des.

Um dos jornais de~Cuiabá, referindo-se a_o_falecidp as~ 
sim se refere: - - -- ·-

"VASTA OBRA 

O Professor Francisco Alexandre Ferreira Men
des deixou uma vasta obra literária, noútbilizando
se por uma incessante e rica pesquisB. histórica. As 
suas anotações, publicadas notadamente neste jor
nal, representam uma valiosa contribuição à me
mória de Mato Grosso e notadamente de Cuiabâ, 
que sempre mereceu dele uma especial atenção. 
Como professor, como historiador e como jornalis
ta, ele legou uma farta herança de bondade, sabedo
ría, dedicação ao trabalhQ e grandeza espi~tua1. 
Sem sombra de di) vidas, C, Professor Francisco Ale
xandre Ferreira Mendes foi uma das maiores ex
pressões da sua êpoca nas diferentes atiVidades que 
exerceu." 

Outro jornal de Cuiabã afirma: 

"Autor de ''Lendas e Tradições Cuiabanas", 
Ferreira Mendes publicou, durante mais de40 anos, 
artigos que quase sempre exaltavam a Capital mato
grossense, a maioria publicada no jornal O Estado 
de Mato Grosso. No último dia 8, seu último artigo: 
.. Cuiabá dos _ _Meus Sonhos", a_bordava aspectos da 
história d~fcidade, numa homenagem aos seus 265 
anos de fundação. Nas suas últimas foases, a marca 
do amor por Cuiabã: "Terra generos~ de_ mística~ 
esperanças! Adoentado, com o coração cansado, o 
amor que ele encerra por ti é a flor da minha alma 
na profundeza do coração cansado _de amor." 

O eminente homem público Dr. Lenjne de C. Póvoas, 
Presidente da Academia Mato-grossense de Letras, pro
feriu o discurso que ora transcrevo, quando do sepulta~ 
menta do Professor Francisco Mendes: 

"Caro Mestre Francisco Mendes: A Sõcíedade 
mato~grossense sofre hoje o duro golpe da sua per-

da. Não será ... um lugar-comum dizer-se que a sua 
morte abre uma lacuna impreenchível em nosso 
ffiiíO--Ciiltural, porque çie fato, e sem qualquer dúvi
da, não será fácil aparecer, tão ~o, um outro bis

- toriador, um outro folclorista, um outro ensaísta do 
seu gabarito. Sua vida fOi (oda ela dedicada ao culto 

. 9?-s letra~_ e você a preenche~ escrevendo sempre
sobre _a nossa terra e a nossa gente, enriqUecendo o 
património cultural de Mato Grosso" muna ati vida
de. fecunda "'que se prolongou até os últirn_os dias de 
sua eXistência, na derradeira crônica qUe você escre
veu no domingo passado no _jornal O Estado de 
Mato Grosso, sobre o aniversário da Cuiabá que 
tanto amou e que tanto lhe deve. Nascido para ser 
professor na acepção exata do termo, Você contri
buiu para formar várias- gerações -de mato
gro-ssenses ilUStres que dignificaram a ~naltecerem a 
terra natal nos mais variados postos da vida pi:iblica 
do Estado e do País. Militando sempr~ no campo da 
educação, você foi, durante mais de meio século, o 
ro.~_stre, o Dítetor de Escola, o _Diretor do Departa
mento .de EdUcação e CultUra de Mato GrOsso e o 
Seçretário de Educação que se identificou. de cort10 
e: álma, com essé nobre mister para o qual voCê trou
xe, desde o berço, inquestionável vocaçãO. Por isso 
o nosso povo tem para você uma dívida irresgatável 
e ele _se irÍ_Çi_lrJ,a_. hoje, diante do seti eSquife, numa re
ver~ncia de profunda grl!tidão e saudade. ~comovi
do que lhe trago, tambêm, o adeus das suas tão que
ridas Instituições, a Academia Mato-grossense de 
Letras e -o Instituto Hi~tórico e Geográfico de ~ato 
Grosso, aso quais você emprestou o fulgor de sUa 
inte_~igênci~ e a dediciç_ão inexc~dível d~ seu traba
lho, ·por vãXtas dêcaciaS, como · Acadêmico, c·omo 
Secretário, como Presidente e como Presidente de 
Honra. Foi assim que você ítiti&fou a mais brilhan
te geração de intelectuais qu'e conquistou, para 
Cuii;t_bá, o laUreai di cidade culta. Com a sua morte, 
Francisco Mendes, enc.erra-se uln ciclo da história 
de nossa cultura." 

Dois dias antes, Sr. Presidente, Srs. Senadores, ou se
ja, no dia 8 de abril, datà em que se coÕlemOra a fun
dação de Cuiabá, o ilustre e digno Professor Francisco 
Mendes, fazia publicar no jornal O Estado de Mato 
Grosso, o seu último artigo "Cuiabá dos Meus Sonhos", 
pois faleceria no dia 10 daquele mês. Apaixonado pela 
sua cidade natal, Francisco Mendes, escrevia com alma 
quaii.dó ·queria contar algo sobre a vetusta Cuiabã, aos 
83 anos. --

Transcrevo, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o referido 
artigo- numa homenagem à memória do Professor Fran.

- cisco-Mendes, bem como a Cl.liabâ, "cérebro e coração 
de Mato Grqsso•; cqpw jâ foj dito: 

- CUIABÁ DOS MEUS SONHOS 

Francisco A., Ferreira Mendes, Presidente de 
Honra do Instituto Histórico e Geográfico de Mato 
Grosso, e da Academia Mato-Grossense 4e Letras. 

Em 1530 a nau dJ;;: Martin Afonso de Souza velas 
enfunada.s, sulcou a orla. do Atlântico, conduzindo 
os colonizadores, plantadores da civilização na terra 
do Brasil. No peno1 do navio a fiâmula alva e côn
cava, com a cruz de crista ao centro, desfraldada ao 
vento, anunciou na virgem plaga do novo país que 
as ondas do mar beijavam, o ideal da alma da gente1 

que lançava no solo fecundo da terra, a semente d<:> 
colonização cristã. A grande extensão loestina da 

· naç[o que nascia era uma incógnita. Entretanto, já 
por esse tempo, João Dias Solis a serviço dá Espa
-nha explorava e reconhecia o Rio da Pr_ata, e Orella
na descendo o Rio Amazonas, atingia a sua foz no_ 
Oceano Atlântíco. Animado com os grandiosos fei
tos castelhanOs, Aleixo Gai'ciã in\reste dé Leste a 
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Oeste a vastidão imensa da terra, passando pelas J:Cw 

giões de Vacarias, alcançando as _fraldas andinf!s, ·e 
Arjolas e Irala, supindo,..o rio Paraguai, qesvendS:
vam áreas ·ocidentais ae Mato Grosso. O Brasil n;
-=~.uele período do,.if!.íclo.do·seu Povoamento, despé!
tava a atenç~ do velho mundo. A assombrosa con· 
quista da naçjo dos Incas no Peru, corri as acometi
das espanholas, entusiasmou o·ânimo da raça obce
cada pela sede das riqUezas, cuja fama se alastrava 
por todo o orbe oriental, aguçando a cobiÇa dos 

-aventureiros mamelucos batedores da:; flore:;tas da 
terra desconhecida. Lendária a crónica das misterio
sas minas ·que se diziam encontrar no coração da 
Amêrica Meridional! Montanhas de ouro e prata 
cinUlavanl aos raios do sol, iluminando as noites. 

-Numa planície, ·suntuoso edificio revestido de ouro, 
com portas para o nascente e o poente, encerrando 
ídolos a cqjos pés resplandeciam jóias e arrecadas 
estupendos, aparatoso tesouro, proporcionava à Es-: 
panha a maior opulência de que havia noticias em 
todo o m.undo. A extraordinária fama do esplendor1 

-no exagero da narrativa, deslumbrava, passandb dê. 
tribo a tribo, divulgando-se no espaço, avassalando 
toda a Amêrica. Seduzidos pelo fausto prodigioso, 
ao findar do século 1600, aparelharam-se as bandei
ras paulistas, partindo em busca do sertão do oeste, 
à procura das magnificentes riquezas existentes no 
centro do novo continente. Não se limitaria entre
tanto, a·aVidez- bandeirante na procura exclusiva do 
ouro. A caça ao íncola, proporcionaria larga mar
gem de lucros e a sua escravidão recompensaria a 
aspereza dos desbravamentos sertanejos. Na investi
da contra a selva, transpunham serras, assoberba
Vam rios cujos cursos seguiam. e tudo venciam com 
a co.ragem inaudita dos que têm fé e confiança nos 
destinos e na vitória surpreendente da civilização. 
Em 1717, destemido sertanista paulista, Pascoa' 

-- -Moreira Cabral, que se destinguira no fim do sêculo 
·_- -ánterior-na expUlsão dos castelhanos, que se haviaih 

apossado de Miranda e Aquidauana, entusiasma-se 
com· a notíCia da conquista dos índios Coxiponés, 
feita por Pires de Campos, nos aldeiamentos margi
nais· do Cuiabã. Aparelha outra bandeira a última, 
que lhe seria dado dirigir, ferreteado pela ânsia de 
prear o selvagem. A monção, descendo o Tietê_ e o 
Paraná, vara por terra meandros indevassados, al
cança o Paraguai que sobe, e o Cuiabâ, chega à foz 
do Coxipó, onde acampa. Olhos fitos no índio seg'ue 
a chusma a sondar pelo riacho até o Mutuca,_os ca
minhos dos aldeiamentos selvagens. NãO lhe deu 
porêm a ventura, a presa cobiçada, e vencido pelo 
bárbaro Coxíponé, que o acomete de surpresa nas 
encostas do S. Jerónimo, Pascoal Moreira retorna 
ao acampamento do Coxipó. Sucumbido com o in
sucess_o, ?O se aproximar do bivaque. é recebido 
pela peonada da bagagem com gritos festivos. Ou-

- to! Ou_ro! Que estupenda realidade! Que maravilho
sa e surpreendente colheita! No fabuloso Eldorado, 
desperta a alma abatida do Bandeirante. Não lhe 
deu a sorte o índio, mas o ouro. Pacoal Moreira 
Cabral descobrira as minas de ouro de Cuiabâ, e no 
delírio da riqueza, os sertanejos alucinados hlsáCVe
ram nas páginas da históriã. do Brasil a maior con
quista territorial, a imensa região lindeira do _oeste 
pátrio, que constitui hoje o Estado de Mato Grosso. 
Aos 8 dias do mês d~ abril de 1719, abriu-se a pri
meira folha do livro da vida da cidade, com a ins
crição da ata da fundação do "Arraial de Cuiabã". 
a cidade eterna, cêrebro, alma e c_oração de Mato 
Grosso. 

Cuíabá, cidade estremecida, que deste à Pátria 
uma geração de heróis, eu te salldo na sinceridade 
do meu sentimento filial. Berço querido dos meus 
sonbosf Eu amo tudo o que vem de ti, terra adora
da, a tua natureza sem par. a beleza sugestionadora 
dos ancenúbios do teu céu, tuas noites feiticeira~. os 



Junho de 1984 

fastos da tua hiStória. Terra de ternuras, que agasa
lhas carinhosamente os que te procuram, para 
ajudar-te na ca~inhada do teu progresso. Escrfnio 
de essências de liberdades cívicas, recebe nesta pági
na recordativa e gloriosa da tua existência o coração 
do filhot na exaltação do teu passado, nos anseios 
do teu porvir. Terra generosa de místicas espe
ranças! Adoentado. Com o coração cansado, 9 
amor que ele encerra por ti é flor da minh'alma na 
profundeza do coraçãq cansado de amor. 

· Cuiabã, 8-4-84. (O Estado de Mato Grosso). 
Terminando, Sr. Presidente, Srs. Senadores, transcre

vo, um resumo do CarricuiUII Vitae do Professor Fran
cisco Alexandre Ferreira Mendes, esboçado pelo se~:~ fi
lho o digno Juiz Federal em Cuiabá, Dr. Mário Figueire
do Ferreira Mendes, a meu pedido. 

Desejo outrossim, Sr. Presidente, Srs. Senadores, neste 
instante apresentar à família enlutada na pessoa do Juiz 
Federal Mário Mendes, Desembargador Milton Men~ 
des, Sr• Maria Moreira da Silva e Sr' Mirtes Curvo, to~ 
dos filhos do falecido, bem como à Professora Isabel, a 
viúva, a minha total solidariedade, q.uando sofrem tão 
rude e irreparável golpe. O consolo é que o Professor 
Francisco Mendes, na sua longa vida, não hâ dúvida, foi 
homem a serviço da Educação e portanto da orientação 
da aprendizageni de milhares de jovens, um cidadão 
exemplar. 

Cumpriu o seu dever com amor, dedicação e insofis
mável patriotismo. Em nome dos seus ex-alunos daqu6. 
les que receberam seus ensinamentos de Professores e 
talvez o único que goze do direito de usar desta mais alta 
Tribuna do Brasil, lembro com gratidão àquele que nos 
educou para a vida, nos primeiros anOs de nossajuventu~ 
de. 

Como disse, Sr. Presidente, Srs. Senadores, leio para 
que conste dos Anais, como homena~em à memória do 
Professor Francisco Mendes os pontos principais do seu 
Omiculum VJtae: 

.. 0 professor Francisco Alexandre Ferreira Men
des, nasceu em Cuiâha aos 25 dias do mês de junho 
do ano de 1897. 

O segundo filho do casal Deseffibargador Joa
quim Pereira Ferreira Mendes e Dona Maria Josefi
na Marques Ferreira Mendes, fez seus cu~s pri
mârio e secundârio em sua cidade natal, tendo ini
ciado o curso superior, sem concluir, em São Paulo, 
onde freqaentou dois anos da Faculdade de Direito. 
Casou~se com Dona Isabel Figueiredo Ferreira 
Mendes, de cujo consórcio teve quatro filhos. Em 
Cuiabâ, exerceu várias atividades, destacando~se no 
campo educacional, principalmente no magistério, 
assumindo as cátedras de Português, Francês, Físi
ca, Química, Geografia, Hlstória, do Liceu Cuiaba
no, além de ministrar, com sua esposa, por décadas, 
um Curso Particular de Admissão ao ginásio, atra
vés do qual introduziu no ginásio e -variadas facul
dades do pais uma plêiade de jovens que hoje exer
cem ativida~es múltiplas, inclusive política. Militou 
na política partidária, onde alcançou uma suplencia 
de Deputado Estadual. No executivo, desempenhou 
importantes funções, merecendo menção as de Dire
torda Instrução Pública e Secretário de, Educação, 
aquela por vãrias vezes, desde a primeira no Gover
no Júlio S. MUller. O cargo que mais o entusiasmou, 
além dos do magistêrio foi o de Secretário Particu~ 
lar, equivalente hoje ao de Chefe do Gabinete d.o 
Governador da Casa Civil do Governo do Estado, 
do então Presidente do Estado de Mato Grosso_, Dr. 
Fene!on Milller. Mais recentemente, assumiu _o Car~ 
go, no qual aposentou-se, de Secretário da Faculda
de Federal de Direito de Cuiabá, hoje integrante da 
Universidade Federal de Mato Grosso. Mereçe des~ 
taque o fato de que foi um dos fundadores deste pri
meiro Curso Superior em Mãto Grosso, c:Bula má· 
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ter da Universidade dá Selva, cujo regiirieôto pri
meiro foi qUase todo de sua lavra. Porque Secretário 
da Faculdade de Direito e em honra à sua cultura e 
grande espírito cívico, foi designado pelo Governo 
Federal para chefiar o Curso de Civismo da Facul
dade o que o guindou, mais tarde, para o cargo de 
Presidente da Comissão Nacional de Moral e Civis
mo. 

Autor de várias obras, a maioria ainda in6dita, e 
que virão a lume por intermêdio de seus mhos, 
publicou, entre outros, dois livros, .. Lendas e Tra~ 
dições Cuiabanas" e "Crônicas". 

Historiador conceituado, a par de sua cultura e 
destaque nas lides da instrução em Mato Grosso foi 
eleito para a Academia Mato-grossense de Letras e 
Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso, 
entidades respeitadas que secretariou e presidiu por 
várias vezes. Escreveu, praticamente, para todos os 
jornaís de Mato Grosso, sendo um dos cc
fundadores, de um dos mais conceituados órgãos de 
Imprensa do Estado, o Estado de Mato Grosso, íni~ 
ciativa do então Interventor Federal em Mato Gros-
so, Sr. Julio S. MUller. . 

Faleceu em Cuiabá, deixando uma prole grande, 
entre Ílihos, netos e bisnetos, no dia 10 de abril deste 
ano de 1984. Seus restos mortais· repousani no Ce
mitério da Piedade, em Cuiabá, onde se encontram 
sepultados seu avô e seus estremecidos pais." 

Era o que tinha a dizer. 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho) -Concedo a 
palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PDS - BA. Pro
nuncia o seguinte discurso.) -·Sr. Presidente, Srs. Sena
dores: 

OcupÔ hoje a tribuna para fazer alguns comentários 
- embora com certo atraso, mais ainda em tempo -
sobre os dados divulgados, no início do corrente mês de 
junho, pela Fundação Getúlio Vargas e pe.Io IBGE, a 
respeito da assUstadora que~a da nossa renda per capita 
e do nosso PNB, face ao PIB. 
S~undo a análise dos técnicos, reproduzida na im

prensa, a renda per capita dos brasileiros sofreu uma re
dução de 10,63% entre 1980 e J 983, após um crescimento 
_d~ n,7% verificado no Jieriodo de 1970 a 1980. 

A preços de 1970, quando a renda per capita girava em 
iorno de CrS 2.106,00, constata-se aquela redução acima 
de dez pontos percentuais se compararmos o valor da 
.renda per·capita de 1980, que era um pouco mais de CrS 
3.742,00, com os Cr$ 3.444,00 de 1983. 

Ainda a preços constantes de 1970, esses números ·re
vel?-IU que voltamos ao nível da renda per capita de 1977; 
ou s~a, CrS 3.363,00. 

t verdade- que, a preços inflacionados, a renda per ca.: 
pita nominal alcançou CrJ 944.400,00 em 1983. Esse va
lor, porêm, não reflete, evidentemente, o incremento real 
da renda individual, pois, conforme vimos, a preços dê
flacionados, ela se vem reduzindo nos últimos anos. 

Em númeroS! percentuais, melhor se pode ilustrar esse 
declínio. No ano de 198'0, a renda per-capita elevou~se de 
4,6%, mas em 1981 caiu 4,3%; em 1982, 1,1% e, em f983, 
5,5%. Para 1984, já existe uma previsão do Banco Cen
tral de outra redução1 girando em torno de 2,7%. 

ConsiderandO-se o Valor da renda per capita em 1973, 
de CrS 2-7.65,1 mil, e o de 1980, que era de CrJ 3.742,1 
mil, temos um crescimento médio anual, no período, da 
ord~m de 4,1%. Se mantido o crescimento a essa taxa 
média, a renda per capita projetada para 1983, em ter~ 
mos reais, seria de CrJ 4.377,70. 

Portanto, a rigor, a renda per capita, no perfodo 
80/84, deveria ter aumentado 16,98%, quando, na reali
dade, como vimos, caiu I 0,63% •. 

Esses dados nos mostram um quadro alarmante, 
~obretudo se levarmos em conta o crescimento popula· 
cional. 
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Os números indicam que a Í>opulação brasileira ~ 
ceu de 27,82% entre 1970e 1980, isto é, a uma taxa média 
anual aproximada de 3,{%. No mesmo período, segundo 
demonstramos; a renda per caplta eleva-se a 4,1% ao 
ano. Entretanto, de 1980 a 1983, a população cresceu 
7,6%, ou seja, 2,53% ao ano, enquanto a renda per cq1ta 
declinou 3,54% ao ano. 

Para os especialistas, esse aumento populacional, 
diante da queda do Produto Interno Bruto, é a relaçio 
que precisamente explica a redução da renda per capla. 
Vale dizer, em números percentuais: de 80 a 83, o PIB 
(produção total de bens e serviços) apresentou uma que-
da de 3, 79%, ao passo que a população cresceu, confor .. 
me vimos, 7,6%. . 

Mas, essa justificação técnica não satisfaz e, muito~ 
nOs, ê transqUilizadora, porquanto as explicações de cau~ 
sas e efeitos; puramente mecanicistas, não conseguem 
mais encobrir o quadro dramático do retrocesso econô- · 
mico em que nos encontramos, bastando mencionar que 
o PIB nacioÍlal atingiu o máximo, em 1980, quando tota
lizou CrS 445,5 bilhões, tendo declinado, em 1983, para 
CrS 428,6 bilhões, com o que praticamente se nivela ao 
de 1979; então estimado em CrS 415,5 bil4ões. 

O que isto significa, Sr. Presidente e Srs. Senadores, 
em termos econômicos e sociais? Basicamente, o em
Pobrecimento geral, do País e do povo. 

Produção industrial estagnada. Quando muito, um 
parque industrial moderno, mas ociosq. Conseqilência: 
desemprego. 

Retração do crêdito por falta de dinheiro e inibição 
dos tomadores pelo seu elevado custo financiro. Canse. 
qaência: grande número de empresas, algumas com tra
dição de solidez, falindo, pedindo concordata ou, sim
plesmente, fechando. E mais desemprego. 

A poupança - e estamos falando daquilo que resta.....; 
~oda ela canalizada para ativos financeiros, os quais; 
como se sabe, nada produzem além de realimentar a in
flação pela ganância do ágio mais fácil, mais seguro e de 
maior liqUidez, empurrando a remuneração do capitral 
e, conseqUentemente, o ~sto do dinheiro, a limites ini
magináveis, beirando o absurdo. E o pior é que esse co
mércio de dinheiro, que pouco ou nada tem a. ver com os 
modelos clássicos e conhecidos de mercado de capitai~ 
operam, com muitQ_ maior desenvoltura lucrativa, justa. 
mente papéis do Tesouro Nacional. ConseqUências: in
cremen~o d~ recessão econômica (caracterizadamentc 
produtiva) e ihduzimento a maior concentração de ren
da. 

Preços elevados e incontrolados, sobretudo dos ali
mentos, pressionando a redução, quantitativa e qualita· 
tiva, do consumo ,nec~sário. Conseqfiência: fome, mi· 
séria, subnutriçãq, aumento da mortalidade infantil e da 
criminalidade. . 

Salários, contidos Cm. níveis irreais, embora legais e 
aceitos pela maioria ante a alternativa do desemprego a 
escassa oferta de empregos. Cánseqiiências: proJetari· 
zação da classe média ou o rebaixamento de seu poder 
aquisitivo, realidade perigosa de hoje, para a qual já cha
.mávarnos a atenção em .discurso há dois Oll três anos, 
nesta Casa. Ainda, como conseqilência disso, a terrível 
proliferação de atividades comerciais e de prestação de 
érv:iços não legalizadas, subtraídas de qualquer possibi .. 
Tidade de controle oU fiscalização. 

Produção agrícola extensiva e extÍ'overtida, isto é, 
cada vez mais voltada, priOrit'ari.amente, para o mercado 
externo, com o abandono crescente de culturas tradicio
nais, indispen~âveis a alimentação básica do homem bra
sileiro, ConseqUências: milhates e milhares sem terra; in
calcul;ivel quantidade de trabalhadores .. bóias-frias"; ê
xodo rural; concentração mar&illal nos grandes centros 
úrbanos; constantes conflito:) peJa posse da terra; falta de 
esti.m,ulo e .apoio fjnànceiro ao pequeno e médio produ~ 
tor; redução da oferta de produtos em face da demanda 
crescente, obrigando, muitas vezes, a importação de pro· 
dutos para a disponibilidade de estoque suficientes. 
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A par de tuao isso, cresce, desmedidamente, a dÍy}Qa 
externa .. E aqui, Senhor Presidente e Senhores SenadÓ
rCs, voltamos à questão do PIB. Os dados não são'ani
madores, porque, a cada ano, o Brasil transfere maior 
'P:arcela de renda para o exterior,~ como parte d_o paga
IJlento de sua elevada dívida, sem que na realidade essas 
transferências -repreSentem unia significativa ãmorti
zação do passivo nacional. 

Veja-se o seguinte: de 1970 a 1977, o percentual da 
ren~a produzida por nós e transferida para o exterior os
cilOu entre0,6% e0,9% do PIB. Em 1977, esse percentual 
superava a barreira de 1%, chegando a 1,7% do PIB. Su
cessivamente, em 1978, foi de2,3%, em 1979 de2,6%, eril 
!980 de 3,1%. Em 1981, atingia 3,9_,% do PIB, alcançan
do, em 1982, a espantosa marca de 5,1%. De acordo com 
~ conclusão dos técnicos do Instituto Brasileiro de Eco-
nomia, da Fundação Getúlio Vargas, 70% do total da 
renda líquida transferida para outros países constituem 
juros da dívida. Quer dizer: a causa fundamental dessa 
crescente transferência de renda é o pagamento de juros 
da dívida. 

Não dispomos de dados que permitam saber o percen
tual de amortização dessas remessas de renda. Todavia, 
sabendo-se que, além de juros, nosso exigível constante 
- digamos assim-- inclui royaldes em geral, aluguéis de 
equipamentos, comissões contratuais, corretagens, paga
mentos de serviços técnicos especializados, despesas ad
ministrativas e de cooperação técnico-iridustrial, remu
neração de investinlintos diretos (remessa de lucros) etc., 
o que, nisso tudo, constituirá parCela de amortização da 
dívida? · 

Curiosa e paradoxalmente, como já foi pbservado, os 
5,1% do PIB que, em 1982, transferimos p8.ra o ixterlOi', 
correspondem, aproximadamente, ao volume de capital 
aplicado pelos países desenvolvidos em seus investimen
tos no exterior. Desse modo, nos tornamos verdadeiros 
exportadores de capital, com a enorme diferença de que 
exportamos para pagar, não para ganhar. 

E, dessa maneira, se explica o declínio acentuado de 
nossa renda per capita, o que no fundo se pode traduzir 
pela gritante e acelerada poQreza dp Brasil e do povo 
brasileiro. 

Sr. Presidente, Srs. ·senadores, não tenho a pretensão 
de fazer exegese econômiCã da situaçãO nacióna~ pois, 
como sabem, ®o .sou economista, nem mesmo especia
lista nessa rriatêrili. Exatamente por isto, não tenho so
luções econômicas a apresentar, sequer a sugerir neste 
momento. 

Entretanto, como Senador, pertencente ao Partido do 
Governo, falo aqui e agora, de modo muito pessOal, na 
minha essencial condição de político brasileiro, indepen
dentemente de vínculos ou injilnções partidárias. Falo 
como político sensível e atento aos acontecimentos da 
política e da realidade brasileira dcssys dias. DesCjo, por
tanto, que me vejam e ouçam como um cidadão brasilei
ro, o qual, não obstan'te, exerce a diffcil e delicada mis
são de representar uma fração dos interesses públicos no 
Parlamento de seu País e, nessa qualidade, tem o privilé
gio de poder usar esta tribuna e deixar_ registrado seu 
pensamento, sua opínião e sua crítica. · 

Não quero repetir Chavões e clichês por demais conhe-· 
cidos. Contudo, ê preciso, nesta hora de desa,ssossego 
por que passa a Nação, clamar aos homens que têm res
ponsabilidades governamentais ou políticas neSte Pars o 
equilíbrio e o desprendimento, que o momento histórico 
impõe, na condução dos negócios p6blicos, voltados 
para o exclusivo e legftimo interesse da sociedade brasi
leira. 

Para esse equilíbrio e esse desprendimento exige-se 
agora, como nunca o fora antes, a consciência e o exercí
cio permanente das quatro virtudes, assim chamadas 
fundamyÍltais ou cardeais: a prudência, ajustiça. a forta
leza e a temperança. 

Com a economia deteriorada, a sociedade se desgover
na e degenera. 
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Quando o poder disputa a si próprio e se fraciona, não 
há o que lhe dê autoridade, o que o legitime e o que lhe 
garanta a autoridade. Não há lei que pacifique a socieda
de, porque não há força moral capaz de subjugá-la à di§
çiplina pelo trabalho e ao trabalho pelo desenvolvimen
to, 

Não há futuro, se o presente o inviabiliza:, porque o 
presente é o caos. 

Lamentavelmente, é preciso sublinhar: o Brasil de hoje 
ê o caos econômíco, em decorrência do que assistimos ao 
caos político, já no limiar do caos social. 

No Brasil de hoje, desapareceu o sorriso e a alegria. 
Todos sério_s, sisudos e preocupados. 

No Brasil de hoje, não há expectativa que não seja 
pelo pior, ou simplesmente não há expectativas. 

No Bras~I de hoje, a esperança popular agoniza. 
Resta, porém, a confiança na lucidez de nossos gover

nantes e políticos. Na lucidez que, mesmo de undécima 
hora, lhes faça entender que uma última coisã precisa ser 
preservada: a incolumidade pública. 

E esta somente poderá ser assegurada se reordenar
mos, imediatamente, a economia brasileira e se, de uma 
vez por todas, não se pretender go~ernar sem o p.ovo. 

Era o que tínhamos a dizer . ."(Muito bem!). 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Concedo a 
palavra ao nobre Senador Alfredo Campos. 

O SR. ALFREDO CAMPOS (PMDB - MG. Pro
nuncia o se&uinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Sena
dores: 

Vivemos hoje um momento em que desponta uma 
· !fova consciência política, oriunda de uma conjugação de 
esforços de todos os segmentos da sociedade brasileira. 

Devemos destaq~.r, nesta luta, o engajamento de bra
vos trabalhadores, cuja atuação se deu no seio da partici
pação dos sindicatos e de seu fortalecimento. 

Paralelamente a Projetas de Lei e Emendas Constitu
cionaiS dà ·maior importância em tiamitaçã.o no Con
gresso ·Nacional, não podemos nos esquecer de um que 
contém em seu bojo uma qUestão de_vida o_udemortedo 
sindicalismo brasileiro. - -

Trata-se do Projeto de Lei da _Câmara Fedenlf n?-. 
59/83 (n9 2.396-BI de 1979, na origem, propostO' pot 
coestaduano meu, o ilustre Deputado Rodcigues cfa Cu
nha), que dispõesobre·a Orgariização Sindical, akerando 
os artigos 512, 5ISQ530 da Consolida'~o-da:-s Leis do 
Trabalho, aprovada pelo Dec~eto-lei n9 5.452 de I 'i' de 
ma:io de 1_943. - - -

-Receberiws, Sç:.PI-esidellte e SrS. Senadores, dezenas 
4e correspondênê:iãs de todo o País, solicitando nosso 
'apoio na luta contra a aprovação do referido projeto no 
Senado, uma vez qUC-esta matéria já foi aprovada na Câ
mara dos• Deputados. 

Estudamos atentamente a questão e concluímos que a 
aprovação do referido projeto representa iim enorin·e-re
trocesso nas conquistas da luta sindical. 

Constatamos que as conseqaências negativas oriundas 
da introdução do inciso IX ao artigo 530 da CLT, provo
cará uma estagnação ao processo· dinâmico, que enriQue
ce a consciência da massa trabalhadora nacional. Lide
rança não se fabrica, nasce. A liderança sindical brasilei
ra gestou-se e cresceu lutando contra uma imposição re
pressiva, que nos últimos 20 anos se fez mais presente e 
combativa. 

No estudo que fizemos do process_o sindical incluem~ 
se cantatas com Sindicatos e Federações, de onde tira
mos lições exemplares. 

Embora a proposição do ilustre ex-Deputado de Mi
nas Gerais busque alterar os artigos 512, 515 e 530 da 
Consolidação das Leis do Trabalho, seu principal objeti
vo é acrescentar ao artigo 530 da CLT o já referido inciSQ 
IX, cujo te«:>r é o seª"inte: 

.. Não podem ser eleitos para cargos administrati
vos ou de representação económica ou profissional, 
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nem pennanecer no exercício crestes cargos:· os que 
tenham exercido cargo eletivo na entidade. por 
qualquer tempo, na gestão imediatamente anterior, 
bem como os seus parentes consagüíneos ou afins 
atê o 3'~ grau, ou por adoção e o cônjuge." 

Esta tese jâ foi tentada anteriormep.te, mas não logrou 
êxito. 

A justificativa dessa proposição é no sentido de se im
pedir o con_tinuísmo e, mais que isso, o peleguismo. 

Entretanto, o método eleito pelo seu autor, afigura-se 
inadequado. PrOibir a reeleição do, dirigente sindical em 
nada contribuirá para expurgar as Verdadeiras causas- do 
peleguismo, que está corroendo .; esterilizando o nosso 
sindicalismo. · 

Contribuirá, sim, pela rotatividade dos dirigentes, 
para impedir a formação de lideres verdadeiramente ca
pazes, responsáveis e conscientes- do papel históriCO do 
movimento sindical em nosso- País, o que só é possível, 
assim cOmo nos demais setores. da atividade política (a 
exemplo da mobilidade da atividade parlamentar), atra
vés da prática permanente ininterrupta da atividade sin
dical. b através da mílitância permanente que o sindica
lista conquista a confiança de seus companheiros; é atra
vés do tempo que consolida a sua liderança, adquire ex
periêhcia e _conhecimento dos problemas de sua catego
ria. Com experiência e autenticidade, coriquista apoios e 
eleva~se à condição de líder das bases que o sustentam. 
Uma vez conquistado o primeiro mandato, assume as 

- grave's responsabilidades de intérprete das aspirações de 
sUas bases ante as autoridades constituídas. Cortar-lhe a 
caminhada- por imposição de dispositivo legal, seria ferir 
de morte a autodeterminação dos que nele confiam. 

Seria, pior ainda, estimular o peleguismo. Pois, como 
sabem todos os q1,1e se dedicam ao estudo das questões 
sociais em nosso País, são graves os conflitos entre em
pregados e empregadores. 

O MiniStro Mozart Russomano, observou com muita 
propriedade, a existência desses conflitos, assinalando 
;que sem garantia de emprego e sem possibilidade de se 
reeleger, o Dirigente Sindical aceita passivamente-as via-

- fações dos direitos de seus representantes, porque sabe 
que se a elas se opuser, Correrá o risco de ser demitido ao. 
têfmirib de Seü mandato. 

As causas do peleguismo são outras. 
Situam-se em primeiro lugar na inserçã·o do sindicalis

mo, no aparelho do Estado, sujeíto à tutela e ao controle 
do Poder Executivo. Tal situação gera conseqUências 
inevitáveis.- Gera uma buro-cracia sindical pRfasitâria e 
amorfa, empenhada, sábretudo, em agradar as at.itorida-

• des constituída~ colocando-se sempre ao lado delas, 
mesmo nas situações em que a política de governo fere os 
intereSses de seus representados ou- impõe o retrocesso 
das leis sociais. 

O poder de intervenção do Ministro do Trabalho é al
tamente corruptor e anestesiador da autencidade sindi
cal. Tome-se como exemplo, um fato tão grave quanto 
rotineiro: sempre que hã impasse nas riegociãções sala
riais, o governo intervém única e exclusivamente na enti
dade representativa dos empregados. Como se. os Diri
gentes Sindicais, e não a prepotência patronal e as leis 
que esterilizam os sindicatos como instrumentos de ne
goda:ção coletiva, fossem os responsáveis pelas situações 
de impasse. 

São conhecidos e notórios os exemplos de dirigentes 
sindicais amorfos, apelegados e cprruptos, que traem 
seus associados para apoiar Governos, porque estes lhes 
asseguram a permanência nos cargos por via de sucessi
vas eleições fraudulentas. A história do Sindicalismo 
Brasileiro, não registra um linico caso de Dirigente Sin
dical pelego afastado de seu cargo, por intervenção sa
neadora do Governo. Antes, é pródiga das intervenções 
punitiVas;· destinadas a exemplar Dirigentes Sindicais 
dissidentes dos interesses patronais e governamentais. 

Os chamados cargos de representação classista, são 
outra fonte inesgotável de peleguismo. Os chamados 
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''classistas .. , não são, na verdade, representantes dos tra
balhadores. No provimento de tais cargos os Sindicatos 
e os votos dos pseudamente representados jogam Uill__pa
pel secundário e mistificante. O que vaie, mesmo, mais 
do que os votos, é o prestígio junto às autoridades e os 
pistolões influentes. O mesmo se pode dizer quando se 
trata de .. reeleição ... O "representante classista", sabe 
que, se no curso de seu mandato, que em gerai é de três 
anos, colocar-se a favor das tesCS de seus representados, 
conflitantes com os interesses governamentais, não serâ 
reconduzído, mesmo que obtenha a unanimidade devo
tos, para a nova "reeleição ... 

Estas são as verdadeiras causas do peleguismo, e em 
nada se relacionam com a proibição de réeleição sindi
cal. Somente seu expurgo da legislação trabalhista, pode· 
rá representar o efetivo combate ao peleguismo. --

Acontece,'porêm, que em v~rtudedess~nova ~nsciên-. 
cia política que emer&e também dÕs moviriientos sindi.
cais, a figura do .. pelego'.' deverá ser extirpada da renas
cente fase sindical brasileira. 

- Como muito bem disse o ilustre Senador Carlos Chia
relli; "O que vemos nesse Proje"to é um retorno no con
ceito de liberdade democrática e de autonomia sindical, 

, pedras angulares de uma estrutura sindical, atuante e 
ideal a. ser buscada em nosso_ País, até mesmo por inspi
rações de outras nações amigas, cujas· estruturas sindi
cais estão desatreladas do Estado, com enormes vanta· 
gens para todos os segmentos sociais". 

A. corrupção e a improbidade sindic31 não serão coibi· 
das Por uma lei, mas sim pela democratização das enti
dades sindicais, o que já fOi possível realizar por incansá
veis Hderes sindicais autênticos, que se não conseguiram 
o desatrelamento sindical do Estado,_ conseguiram cons
cientizar a classe trabalhadora do seu valor moral, social 
e político frente à Nação brasileira. 

Inspirado no que ouvimos de lideres sindic3is enteride· 
mos que a matéria da reeleição sindical deve ser objetivo 
de regulamentação estatutária e não de lei, pois ela está 
diretamente Hgada aos interesses dos seus associados, 
que certamente têm maturidade bastante para escolher 
aqueles, cujo obje1ivo deve ser o de servir à classe traba~ 
lhadora. 

Inadmissível, sim, é a existência de voto por procu~ 
ração, pelos correios, o que facilita a fraude e a perpe--
tuação de inescrupulosos na liderança sinQical. 

O voto terâ que ser direto e posto na urnâ pelo próprio 
eleitor. 

Em ú!tima análise,. a reeleição sindical é o instrumento 
de que dispoem os trabalhadores, para terem consolida-
dos os seus interesses e aspirações. 

Afinal, o que precisamos no Brasil é colocarmos as 
coisas nos seus devidos lugares. No Brasil, por incrível 
que possa parecer, o Ministro do Trabalho pertence ao 
capitaL 

Eis aí o nosso entendimento quanto à inoportunidade 
desse Projeto. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Martins FilhÕ)- Concedo a 
palavra ao nobre Senador Almir Pinto. 

O SR. ALM!R PINTO PRONUNCIA DISCURC 
SO QUE. ENTREGUE [REVISÃO DO ORA
DOR. SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Martins Fí!ho)- Concedo a 
palavra ao nobre Senador Moacyr DaJia. 

O SR. MOACYR DALLA (PMDB- ES. Pronuncia 
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. SenadOres; 

"B na dificuldade e nO sofrimento que a vontade 
do homem se revitaliza, sendo capaz de elevar·Se 
muito além da tempestade, onde as soluções se 
abrem criativas e estimuladoras." 

Formulada hâ alguns decênios, a assertiva de Henrick 
Ibsen ocorre-nos sUgestiVa e-op-ortUn-a, eni meio ao per-
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curso reflexivo sobre o atual quadro dos acontecimentos 
internos em que a Nação se debate. 

Para muitos o panorama se oferece extremamente 
confuso e preocupante. Reservamo~nos análise sombria. 
De fonna polêmica, os temas políticos, econômicos, ins
titucionais, sociais, desd-obram-se rapidamente, conquis
tando todos os espaços na ordem dos debates públicos, 
envolvendo os mais diversos grupos de opinião, Consa
grando a efervescência muito particular ao clima de ver
dadeira liberdade democrática. 

Entretanto, subjacente ao quadro, as inquietações cul
tivadas por diferentes canais de observação política, eco· 
nôm_ica e administrativa empenham·se em reservar de· 
terminado grau de animosidade, em meio ao nervoso e 
impaciente acompanhamento dos fatos que estão a defi· 
nir os rumos da História Nadonal. 

A bem da verdade, estamos em debate, inicialmente, 
cQm Q próprio nível da liberdade desfrutada e dos com· 
promissos democráticos ilssumido~. Em outras palavras: 
vivenciamos, aJrida desambicntados, a abertura demo
cr:áfíéa -propugnáda e cuja presença os seto!es mais radi
caiS insistem em desconhi::cer e Dão admitir. 

Entendemos, Srs. Senadores, que a plena consciência 
da importante etapa que a Nação atravessa, para a con
-soHdação dos inestimáveis valores democrãticos recon
quistados, deve ser capaz -de acordar em cada cidadão o 
necessário equilíbrio de ações e palavras que possam va· 
lidar o exato significado dei real amiidurecimento cívico. 

É preciso desmistificar·se a desordenada falácia das 
radicalizações gratuitas, de sectarismos apaixonados e 
destrutivas, unicamente a serviço da desunião e do retro
cesso.- Acima de todas as dificUldades, o espírito da 
união deve inspirar procedimentos harmoniosos, deve 
estimular o desannamento de ânimo, revitalizar a vonta
de de crescer- civicamente. Resta-nos, tão·somenf:e, 
organizar.nOs. 

As vésperas de históricas transfonnações, a sociedade 
precisa manter-se lúcida, alerta às influências devastado· 
ras da ordem, sobretudo, confiante no desempenho da
queles que elegeu como seus legítimos representantes. A 
Convivêiicii democrática de que esta Casa sC faz extre
mosa e incansável guardiã, exige de todos nós o exemplo 
de atitudes soberanas, plasmadas nos anseios comuni· 
tários e na força do compromisso da representatividade. 

Com a dignidade de homem livre de pensamento, 
sensível à realidade presente e aberto à renovação, exter
na_m_os o firme sentimento de orgulho por estarmos par· 
ticiparido--de momentos históricos decisivos para a evo
luÇão nacional. São momentos de luta, onde não hâ lu
gar para colocações não pertinentes aos propósitos da 
reorganizaÇão institi.tciónal. · · 

Reafirmamos nossa concentrada intenção de máxima 
fidelidade aos princípios da ordem, co-rno condição ideal 
de trabalho sêrio e seguro, na busca de soluções que 
ãtendam aos problemas enfrentados. · 

São as nossas palavras. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Martins Filho. 

O SR. MARTINii FILHO (PDS- RN. Pronuncia o 
seguinte disc~rso.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Na bolsa da política brasileira a cotação dos partidos, 
está, decididamepte, em bai_xa. 

Não é fatO pira ·assustar ilinguém. 
Criados sob uma legislação francamente autoritária, 

eivada de casuísmos de toda espécie, não poderiam apre
sentar coesão maior do que a aptesentadaj isto é, coesão 
alguma. 

Sempre acreditei que um partido político devesse 
constituir.se por adesão a um programa, não como sáída 
de ocasião, para situaÇões de conjuntura. 

Acredito~ por outro lado, que o funcionamento de um 
partido deve fundamentar-se no exercício constante do 
debate intra partidário, em busca de pontos de vista, se· 
não consensua:is, pelo menos francamente majoritários. 

Sexta-feira 29 23Q7 

Acredito, aindã, que as opiniões.minorit.árias Centro 
dos partidos, devam ser respeitadas, para que as decisões 
partidárias representem, ao máximo, o conjnto das ·te~
dências que se a~rigarn sob a legenda, ponderando-se o. 
peso de cada uma, nas formulações finais que orientarão 
a ação política dos fiJiados. 

Não nasceram assim nossos parti~os, nem assim fun-
cionam. . 

Condicionados pelo hediondo instituto. da .. fidelidade 
partidária" criado, talvez, por um MaquiAvel de aldeia, 
com o evidente objetivo de submeter legiões parlamenta
res ao tacão dr fechadas cúpulas, os atuais partidos 
viciaram·se, muito, na linha da subordinação de cima 
para baixo. 

Daí, terem entrado no vocabulário político tennos 
como "dissidência", "contestação", "rebelião" e tantos 
outros que pareciam ser exclusivi&tde dos regimes de 

· partido único, onde .a adesão é substiÍuida pela obediên
cia e a discordância se transfonna em apiostasia. 

Não é de se estranhar portanto, que, na alvorada de· 
mocrática-que- amanhece sobre nós, as aspirações de há 
tanto reprimidas no seio dos P!lrtidos, coinecem a pulsar 
cada vez com maior força, em busca do oxigênio polítiCo 
necessário à sua existência. · 

Este pulsar exuberante de tendências aparentemente 
tão contraditórias que espoucam vivas, em todos os can
tos, deve ser saudado como algo positivo que acabará 
por romper nossas estufas partidárias e derramar autên
tica seiva política na ressequída vida brasileira. 

EnquantQ, porém, não chega a hora do sol a pino e te· 
mos de sobreviver o· lusco-fusco dessa madrugada que se 
faz tão longa, quero reafirmar algumas posições que, 
acredito, dão coerêpcia à minha atuação política. 

Talvez tenha eu sido o primeiro ou um dos primeiros 
parlamentares do PDS a ser acoimado de d;issidente. 

Confesso aos meusnobresparesque, talvez atê por in
genuidade, me SUl'preendi com a acusação. 

Militando do mesmo núcleo partidário desde a fun· 
dação da ARENA onde ingressei vindo do PDC, prOva· 
do no desafio das urnas em Sucessivos pleitos, ora vito· 
rio.So, ora derrotado, como, creio, sçja a contingênCia de 
se fazer política, acreditava ter alguma instância no PDS, 
partido sucessor da ARENA. 

Não podia conceber que atitudes tão básicas, tão ele· 
mentares para _a atividade política, como expressar meUs 
próprios pontos de vista, fossem tidos por rebelião e dis
sidência. 

E poucos terãq pago tão alto preço palas posições as· 
sumidas. 

Tive e tenho_ meus _amigos perseguidos por todas as 
forças possíveis, pela máquina estatal de uma unidade da 
federação governada por um homem do PDS; 

Tive minha cidade sitiada pelas forças policiais de um 
governador do PDS; 

Os hab~tantes de minha cidade_durantea estiagem que 
assolou o sertão, não receberam socOrro do governador 
do PDS; 

O prefeitO- de minha cidade, meu genro, ficou com fai
xas estendidas e recepção preparada com o convidado 
ausente, porque se negou a entrar na cidade, um ministro 
do PDS que lhe passava às portas; 

Buscando socorro para minhas aflições dentro do par
tido, não recebi resposta ou seqUer a devolução de cor
Tespondência enviada ao Presidente da República do 
PDS. 

Não recebi, também, resposta à carta enviada ao Go· 
vernador do PDS, depois de acertar posições em conVer· 
sa reservada. 

E por aí afórã! 
Estou, todavia, no PDS. 
Tenho 'tnan~do o melhor espírito de colaboração ao 

Partido, como Pode testemunhar a liderança do PDS 
nesta Casa. 

Não transijo em questões de princípios. 
Não escalo as fronteiras da consdência. 
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Nerii por''iSSo tenho ... sido um rebelde nas hostes pa'rti
dârias: 

Por que? 
Acredito que se devam manter posições firmes -ainda 

quando isso custe alto. E filiar-se a um partido é Posição' 
da qual não se pode estar mudando por questiúnculas. 

Só se deixa um partido depois de esgotadas todas as 
formas de compatilizar-se à sua convivência. 

Por todas as razões creio devamos acomodar as si
tuações nesta fase de transição política e, por conseqUên
cia de transição partidãria. 

E a única acomodação possível é lutarmos interna cor
~ris para ampliarmos a democracia dentro dos parti
dos, enquanto estes não forem substituídos por organi
zações partidãrias de base popular, nascidas de baixo 
para cima e não como que impostas de cima para baixo. 

Vamos viver a verdade partidária .. e difícil? 
S complicada? S_incontrolãvel? Mas é assim! 
Vamos ver o que somos no interior dos partidos e o 

que realmente são nossos partidos, para encontrarmos 
caminhos adequados ao futuro êie nosso Pafs, se neces
sário a despeito de nossos partidos. 

Sou, como muitos companheiros do PDS pelas 
eleições diretas, agora 

· Envidarei todos meus esforços para alcançarmos esta 
conquista que, não hã dúvida, é aspiração da quase tota
lidade da nação brasileira. 

Parece não ser esta a orientação oficíal do meu Parti
do. Como todavia, não se apurou nas bases partidârias 
de forma ampla, qual é o pensamento majorittirio do 
PDS a esse respeito, acho legítimo permanecer nesta po
sição, sem sair do Partido. Ainda mais porque o progra ... 
ma partidário consagra esse princípio! 

Se as eleições diretas nã_o passarem, porém, exercerei o 
meu dever na convenção partidária e no cõlégio eleitoral, 
sempre no sentido de aproximar o País cada vez mais 
dessa conquista. 

Não apenas desta que ê episódica, quase que simbóli
~ mas da _COn<tuista básica - o estabelecimento do es
taj:lo de direito da democracia plena, com instituições es
táveis, livres, a serviço do povo e da cidadania e- não 
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·acomodadas aos _interesses de alguns, por respeitáveis 
que esteS sejam. 

Não dispensarei nenhum dos instrumentos à minha 
disposição: a voz, o voto no Congresso, o voto na con
venção partidária ou qualquer outro qiie 'venha a ter 
para colimar esse objetivo. 

Estou convencido que essa é a forma de trabalhar pelo 
Brasil, de contribuir positivamente à construção de nos
so futuro. 

Acredito, todavia, que não contribuem _nesse sentido 
os pescadores de águas turvas. Aqueles que procuram na 
conturbação do momento, segurarem-se a qualquer cus
to; em qualquer rebarba de poder, qli~ possa mantê-los 
no- usufruto dos privilégios ilegítmos conquistados à 
sombra dos gabinetes misteriOSos que dantes tudo po
diam. 

Leio, contristado, numa das mais notáveis revistas de 
análise política do País, que em meu Partido, oligarquias 
biônicas, numa operação verdadeiramenmtemafiosa, di
videm seus influentes ucapos" para apoio aos difrentes 
candidatos. à Presidência da República, para que de 
qualquer jeito, saiam ganhando. 

Agora. no vai-e-vem confuso da sucessão presidencial, 
ensaiam a manobra de se aglutinarem em torno do can
didato mais denso, de preferência no instante em que 
este se tornar imbatível_, ainda que fora dos quadros par
tidários. 

Que é dissidê~cia.? 
ôUem 'i diSsidente? 
Quem lula para viabilizar seu partido junto à Nação, 

ainda que contra a orientação oficial, ou quem procura 
se viabilizar a qualquer custo no poder'? 

Gostaria que meus acusadores me respondessem! 
Obrigado. (Mui to bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Nada mais 
ha'vendo a tratar, vou encerrar a presente sessão, desig
nando para a sessão extraordinária das 18 horas e 30 mi
nutos 'anteriormente convocada a seguinte 

ORDEM DO DIA 
-1-

Junho de 1984 

Discussão, em turno único, do Projeto de decreto Le
gislativo n~ 16, de 1982 (n~ 136/82, na Câmara dos Depu~ 
tados), que aprova o texto do acordo básico de coope
ração científica e tecnológica entre o Governo da Re
pública Federativa do Brasil e o Governo da República 
do Equador. concluido em Brasília, a 9 de fevereiro de 
1982. tendo 

PARECERES, sob n~s 326 a 328, de 1984, das comis-
sões; --

-de Relações Exteriores, favorável, nos termos de 
substitutivo que oferece; 

-de Constituição e Justiça, favorável ao substitutivo 
di comissão de Relações Exteriores, com Subemenda 
que apresenta; e 

-de Educaçio e Cultura, favorável. 

-Z-

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Le~ 
gislatívo n'>l 3, de 1983, de autoria do Senador Itamar 
Franco, que submete à aprovação do Congresso Nacio
nal todos os ajustes, atas e contratos complementares ao 
acordo sobre cooperação no campo dos usos pacíficos 
da energia nuclear assinado entre a República Federati
va do Brasil e a República Federal da Alemanha, em 
Bonn, a 27 de junho de 1975, tendo 

PARECERES, sob n% 323 a 325, de 1984, das comis
sões: 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 
juridicidade; 

- de Minas e Energia, favorável; e 
de Relações Exteriores, favorável. 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Estã encer-
rada a sessão. · 

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 32 minutos.) 

Ata da 104' Sessão em 28 de jUnho de 1984 

2' Sessão Legislativa Ordinária, da 47' Legislatura 

ÀS 18 HORAS E 30 MINUTOS,. ACHAM-SE PR!!,: 
SENTES OS SRS. SENADORES: 

Jorge Kalume- Altevir Leal- Mãrio Maia- Euni
ce Michiles - Fábio Lucena - Raimundo Parente -
Clau~lionor Roriz - Gaivão Modesto - Odacir Soares 
- Aloysio Chaves ....:.. Gabriel Hermes - Hélio Gueiros 
-Alexandre Costa ---J~ão Castelo,._ José' Sarney-

1
Alberto Silva-;- Helvfdio Nunes- João Lobo 7'"' Almir 
Pinto- José Lins- Virgfiio Távora- Carlos Alberto 
- Martins Filho - Humberto Lucena - Marcohdes 
Gadelha - Milton Cabral - -Aderbal Jurema - Cid 
Sampaio -- Marco Maciel - Guilherme Palmeira -
Luiz Cavalcante- Albano Franco - Louriyall3aptista 
r- Passos Pôrto - Jutahy Magalhães'- Loinanto Jú
nior- Luiz Viana- João Calmon- José lgnãcio Fer
reiJZ! - Moacyr Dalla - Amaral Peixoto - Nelson 

-EXTRAORDINÁRIA-

Presidência do Sr. Lenoir Vargas 

Catneiro _....., ·Robettô · Saturnino - -Itamar Franco -
»nrilo Baçiaró - Alfred~ Campo~- Amaral Furlan
'Fernando Hetlrique Cardoso.- SeVero Gomes- Bene
dito Ferreira ~Henrique Santillo - Mauro Borges....,. 
Benedito Canelas- Gastão_ MUller- Roberto CampoS' 
.:.... José Fragelli- Marcelo Mirand(j.- Saldanha Derzi 
--Affonso Camargo- -Álvaro Dias- Enéas Fari&
Jaison Barreto- Jorge Bornhausen- Lenoir Vargas
Carlos Chiarelli - Pedro Simon ~Octávio .Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas) --A lista de 
presença acusa o compafecimento de 67 Srs. Senadores. 
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão. · 

Sob a proteção de Deus iniciamos ·nosSos trabalhos. 
Sobre a Mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr. 

1 ~-Secretário. 

~ lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 133, DE 1984 

Requeremos urgênci.ã, nos termos do art. 371, alfnea 
"'b" do Regimento Interno, para a emenda da Câmara 
ao Proj~to de Lei do Senado n9 86, de 1984 (n9 3.845/84, 
naquela <;asa). que renova, até 31-de dezembro de 1985, 
o prazo de validade do Concurso de Fiscal de Tributos 
que menciona. 

Sala das Sessões. 28 de junho de 1984.- José Lins
Humberto Lucena - Nelson Carneiro - Roberto 
Saturnino. 

O~ SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas) - q 
requerimento que vem de ser lido será submetido ac;; 
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I'lenárlo após a 'õrdem do Dia nos termos do item U do 
art. 375 do Regimento Interno. 

Sobre a Mesa, comunicação que vai ser -lida pe!o Sr. 
1~'-Secretárto. 

É lida a seguinte 

Brasília, 12 de junho de 1984. 
Senhor Presidente 

Convidada pe;las Bmbaixadas do Iraque e da China 
para proferir conferências sobre Planejamento Familiar 
no perfodo de 8 a 11 de julho próximo, quero comunicar 
a Vossa Excelência que na forma do disposto no artigo 

,n<1 43 alínea .. a" do Regimento Interno do Senado_ 
Federal, viajarei para aqueles países até o dia 6 do-Citado 
mês. 

Esclareço, entretanto, que a minha permanência no 
exterior não ultrapassará o tempo permitido pelo 
Recesso Parlamentar. 

Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa Excelência 
meus protestos de elevada estima e consideração. 
Senadora Eunice Mlchlles 

O SR. PRESIIfENTÉ {Lenoir Yarg,;;f =A 
comunicac;lio lida vai â publicação. 

O SR. PRESIJ).ENTE (Lenoír Vargas)- Passa~se à 

ORDEM DO DIA 
Item 1: 

Discussão,- enr lurno único~ do Projeto de 
Decreto Legislati_vo n~" 16, de 1982 (n~" 136/82, na 
Câmara dos Deputados), que aprova a· texto do 
Acordo Básico -de Cooperação Cientffica

1
_ e 

Tecnológica entre o Governo da Repúb'Iica 
FederatiVa do Brasil e o Governo da República do 
Equador, concluído em Brasília, a 9 de fevereiro de 
1982, tendo -

PARECERES-; Sol? _nQS 3i6 a- 328, de -19S4, dãl 
Comissões: --

-de Relações Exteriores, favorável, nos termos 
de substitutivo que oferece; 

-de Constituiçio e Jusdça, favorâvel ao 
Substitutivo da Comissão de Relações Exteriores, 
com subemenda que apresenta; e 

-de Educação e Cultura, favorável. 

Em discussão o projeto, o substitutivo e a subemenda. 
(Pausa.) 

Não havendo quem queira discuti-los, declaro·a 
encerrada. 

A Presidência esclarece ao Plenário que, de acordo 
com o disposto no art. 336, VII, b, do Regimento 
ln terno, tem preferência para votação o projeto e a 
subemenda da Comissão de ConstituiÇão e Justiça. 

Em votação o projeto, sem prejuízo da subemenda. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Em votação a subemenda. 
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam 

sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai à Com issilo de Redação. 

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas) -Item 2: 

Discussão, em turno tínico, do Projeto d< 
Decreto Legislativo nl' 3, de 1983, de autoria do 
Senador Itamar Franco, que submCte à aprovação 
do Congresso Nacional todos os ajustes, atas e 
contratos complementares ao Acordo Sobre 
Cooperação no ·eampo dos Usos Pacíficos- da 
Energia Nuclear assinado entre a República 
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Federativa do Brasil e a República Federal da 
Alemanha, em Bonn, a 27 de junho de 1975, tendo 

PARECERES, sob n~"s 323 a 325, de 1984, das 
Comissões: 

-de Constituição e Jusdça, pela 
constitucionalidade e juridicidade; 

-de Minas e Energia, favorável; e 
-de Relações Exteriores, favorável. 

Em discussão o projeto. (Pausa.)_ __ 
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a 

encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores. que o aprovam permaneçam 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O pr-ojeto vai à Comissão de Redação. 

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas) - Passa-se,, 
agora, à ã-pre-ciaÇão do Requerimento n9 133/84, Iipg no 
Expediente, de urgência para a emenda da Câmara dos 
Deputados ao Projeto de Lei do Senado n9 86, de 19,.84. 

Em votação o reciuerimento. 
Os Si:s. Senadores que o aprovam permaneçam 

~ntados. (Pausa.) 
-APrOvado. 

Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da 
matêria. 

Discussão, em- turno único,' da E~;e~da di 
Câmara ao Projeto de Lei do Senado n9 86, de 1984 
(n~" 3.845/84, naquela Casa), de iriíciativa do Sen~Or 
Senador Josê Lins, que renova, até 31 de dezembro 
de 1985, o prazo de validade do concurso de Fiscal 
de Tributos que menciona (dependendo de 
pareceres das Comissões de_ Constituição e~ JUstiça e 
de Serviço Público Civil. 

Solicito ao nobre Sr. Senador Hélio Gueiros o parecer 
da Comissã_o de Constituição e Justiça. 

O SR. Hl!:UO GUE!ROS {PMDB- PA. Para emitir 
párecer.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O presente projeto, qUe renova, atê31 de dezembro de 
1985, o prazo de validade do Concurso de Fiscal de 
Tributos Federais, que menciona, volta_ à CaSa de 
orig'e"in, em razão de emenda aprovada pela Câmara 
revisora. 

Referida emenda visa a corrigir o limite do prazo .de 
prorrogação, para 5 de agosto de 1985, uma vez que a 
·data da publicação da homologação do concurso foi a de 
5 de agosto de 1981, conforme assinalado no DJário 
Oficial da mesma data .. 

Procede, portanto, o reparo feito pela Câmara dos 
Deputados, à vista da limitação estabelecida pelo art. 97, 
§ 39, da Constituição Federal. 

Opinamos, assim, pela aprovação da emenda 
oferecida pela Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas) -Solicito ao 
nObre Sr. Senador Martins Filho o parecer da Comissão 
de Serviço Público Civil. 

O SR. MARTINS FILHO {PDS - RN. Para emitir 
parecer.)- Sr. Presídente, Srs. Senadores: 
D~ iniciativa do ilustre Senador José Lins, vem a 

exame desta Comissão projeto que objetíva renov"r, até 
31 de _ dezembro de 1985!_ o prazo de validade do 
COncUfSO --ae Fiscal de Tributos Federais. 

A matéria, apóS Ser aprÕvada por esta Casa, foi revista 
pela Câmara dos Deputados, ocasião ~m que lhe foi 
apresentada Emenda com o objetivo de compatibilizá-la 
com a permissibilidade constitucional que limita a 
qUatro anos o prazo máximo para validade de concursos 
pOblicos. __ 

Ã prova de seleção, em tela, teve o seu çdital de 
homologação pUblicado no Diário OOclal de5 de agosto 
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de .1981, razão por que se procura com a Emenda que 
ora examinamos, alterar a data de 31 de dezembro de 
1985, para 5 de agosto de 1985. 

Assim, nada vendo que obstaculize a tramitação do 
projeto, com a Emenda, que lhe foi apresentada na Casa 
Revisora, somos pela sua aprovação. 

O SR. PRESIDENTE {Lenoir Vargas) - Os 
pareceres das Comissões são favoráveis. Completada a 
instrução da matêria, passa-se à discussão da emenda em 
turno único. 

·Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
Em votação. 

. _ ___;,_ Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer 
sentados. (Pausa.) 

Aprovada. 
A' matêria vai à Comissão de Redação. 

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas) --So_bre a 
mesa, redação final do Projeto de Lei do Senado n~" 86, 
de 1984, que será lida pelo Sr. !'l-Secretário. 

É lida a seguinte 

PARECER No 347, de 1984 
Da Comissão de Redaçio 

-R~àção final do Projeto de- Lei do Senado DI' 86, 
de 1984 (n9 3.845/84, na Câmara dos Deputados). 

Relator: Senador José Lins 
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de 

Lei do Senado n" 86, de 1984 (n" 3.845/84, na Câmara 
dos Deputados), que renova, até 5 de agosto de 1985, o 
prazo de _validade do Concurso de Fiscal de Tributos 
Federais que menciona. 

Sala das -CoÍn.issões. 28 de junho de 1984. - -Joio 
Lobo, Presidente-José Lins, Relator-Jorge Kalume. 

ANEXO AO PARECER No 347, DE 1984 

Redação final do Projeto de Lei do Senado n9 86, 
de 1984 (n9 3.845/84, na Câmara dos Deputados), 
que renova, até 5 de agosto de 1985, o prazo de 
validade do Concurso de Fiscal de Tributos Federal' 
que menciona. 

'O Congresso Nacional decreta: 
Art., I~" t renovado, até 5 de agosto de 1985, o prazo 

de validade do Concurso de Fiscal de Tributos Federais, 
a que se refere a Lei n97.043, de 18 de outubro de 1982. 

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

Art. 39' Revogam-se as disposições em contrãrio. 

O SR. PRESIDENTE (Lenoír Vargas)- Achando-se 
em regime de urgê~cia o projeto, cuja redação final 
acaba de ser lida, serâ ela submetida imediatamente à 
deliberação do Plenário. 

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

1iscussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecei 

sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
O projeto vai à sanção. 

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas) - Sobre a 
mesa, redações ftnais de proposições aprovadas na 
Ordem do Dia de hoje e que, nos termos do§ J9, do Art. 
355 do Regimento Interno, se não houver objeção do 
Plenárto, serão lidas pelo Sr. 19-~Secretârio. 

São lidas as seguintes 
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PARECER No. 3'48, DE 1094 

{Da Comissão de Redação) 

Redaçi.o final da .Emenda do Senado ao Projeto de 
Decreto Legi$lativo n~' 16, de 1982 (J.l~' 136/82, na 
Câmara dos Deputados). 

Relator: Senador Alberto Silva 
A Cornissão apresenta a redação final da Ern~nda do 

Senado ao Projet.o de Decreto Legislativo n~' 16, de 1982 
(n'i' _(36/82, na Câmara dos Deputados), que aprova o 
texto dp i\:c4rdo Básico de Cooperação Científica e 
Tecnológica entre o Governo da República Federativ,a 
do Brasil e o Governo da Repúb.Uca do Equador, 
concluído em Bras11ia, a 9 de fevereiro de 1982. 

Sala das Comissões, 28 de junho de 1984. - .JoiQ 
Lobo, Presidente- Alberto sn~a, Relator -José Lins. 

ANEXO AO PARECeR. No 348, DE 1984 

Redaçã.o final da emenda do Senado ao Projeto de 
Decreto Legislativo n9 16, de 1982 (n'~ 136/82, na 
Câmara d!JS Deputados). 

(Corresponde à Subemenda da CCJ) 
Acrescenta o seguinte parágrafo único ao art.--1'1 do 

Projeto: 

••Art. 1'1 

Parágrafo único. - QUaiSquer atos ou· ·ajustes 
complementares de que possam resultar revisão ou 
modificação do presente Acordo, ficam sujeitos à 
'3provação do Congresso Nacional." 

PARECER N• 349, de 1984 

(Da Comissão de Redação) 

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo n9 
3, de 1983. 

Relator: Senador Alberto Silva 
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de 

Decreto Legislativo n9 3, de 1983, que submete à 
aprovação do Congresso Nacional todos os ajustes, a tos 
e contratos complementares ao Acordo sobre 
Cooperação no Campo dos Usos Pacíficos- da Energia 
Nuclear, assinado_ entre a República Federativa do 
Brasil e a República Federal da Alemanha, em Bonn, a 
27 de junho de 1975. 

Sala das Comissões, 28 de junho de 1984. - João 
Lobo, Presidente- Alberto Silva, Relator -José Lins. 

ANEXO AO PARECER N• 349, DE 1984 

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo n9 
3, de 1983, que submete à aprova~o do Congresso 
Nacional todos os ajustes, atos e contratos 
complementares ao Acordo sobre Coopera~ão no 
campo dos Usos PacÍficos da Energia Nuclear 
assinado entre a República Federativa do Brasil e a 
Repúbli~ Federal da Alemanha, em Bonn, a 27 de 
junho de 1975. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1 '1 O art. 19 do Decreto Legislativo n9' 85, de 
1975, que "aprova texto do Acordo sobre Co_operação 
no Campo dos Usos Pacíficos da Energia Nuclear, 
assinado entre a República Federativa do Brasil e a 
República Federal da Alemanha, em Bonn, a 27 de 
junho de 1975, passa a vigorar acrescido do seguinte 
parágrafo: 

"Parágrafo único·. Todo ajuste, protocolo, 
contrato ou ato de qualquer natureza que tenha por 
objetivo implementar ou dar executoredade às 
disposições do Acot:do referido no- "caput" será 
submetido à prévia aprovação do Congresso 
NacionaL" 

Art. 29 Este Decreto Legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação. -
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Art. 39 Revogam-se as disPosições em contrârio. 

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- As redações 
finais lidas vão à publicação. 

Sobre a mesa, requerimentos que vão ser lido pelo Sr. 
(9-Secretário. 

São lidos. e aprovados.os seguintes 

REQUERIMENTO N• 134, DE: 1984 

Nos termos do ap. 356 do Regimento Interno, 
requeiro dispensa çfe publicação, para imediata 
discussão e votação, ·da redação final da emenda do 
Senado ao Projeto de Decreto Legis_lativo n9 16, de 1982 
(n9 .!36/82, na Câmara dos DeputadOs), que aprova o 
texto do Acordo Básico de Cooperaçãp Científica e 
Tecnológica entre o GovernO da ~1161ica Federativa 
do Brasil e o Governo da Repllblica do_ Equador, 
concluído em Brasília, a 9 de fevereiro de 1982. 

Sala das Sessões, 28 de junho de 1984. - Martins 
Filho. . 

REQUERIMENTO N• 135, DE 1984 

Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, 
requeiro dispensa' de publicação;·· para 'imediata 
discussão e votação, da redação final do Projeto de 
Decreto Legislativo n9 3, de 1983, que submete à 
aprovação do Congresso Nacional lodos os ajustes, atos 
e __ contratos complementares ao Acordo sobre 
Cooperação no Campo dos Usos Pacíficos da Energia 
Nuclear, assinado entre a República Federativa do 
Brasil e a República Federal da Alemanha, em Bonn, a 
27 de junho de 1975. 

Sala das Sessões, 28 de junho de 1984. ~Martins 
Filho. 

O SR. PRESID_ENTE (Lenoir Vargas)- Aprovados 
os requerimentos, passa-se à imediata apreciação das 
redações finais anteriormente lidas. 

Em discuSsão a redação final da Emenda do Senado 
ao Projeto de Decreto Legislativo n9 16/82. (Pausa.) 

Não havendo quem queira discuti:.la, declaro-a 
encerrada. 

Em \'atação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam 

sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai à Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas) --Em 
discussão a redação final do Projeto de Decreto 
Legislativo n9 3, de 1983. (Pausa.) 

Não havendo quem queira discuti-Ia, declaro-a 
encerrada. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam 

sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai à Câmara dos Depuuldos. 

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas) - Há 
oradores inscritos. 

Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Lourival 
Baptista. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PDS - SE. 
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente. Srs. 
Senadores: 

Perante o Conselho Deliberativo do Instituto 
Brasileiro de Educação, Ciência ·e Cultura (JBECC}, 
reunido no dia 13 de junho passado, no Palãcio 

· ltamarati- Rio de Janeiro, assumiu a Presidência dessa 
instituição o renomado Têcnico de Administração, 
Economista e Escritor, Cleantho de Paiva Leite que, há 
vá ríos anos, vem dirigindo, com inexcedível 
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competência, o Instituto BraSileiro de ReLação 
Intc;rnacional, órgão vinculado à Fundaç~:o Getúlio 
Vargas. 

A solenidade da posse do Doutor Cleantho de Paiva 
Leite coincidiu com o transcurso do 389 ariiversâriO da 
cl-iação do IBECC, entidade que surgiu no cenário 
educativo e cultural do País com a finalidade'precipua ~e 
funciOilãr Cõlno Uma Comissão Nacional da UNESCO. 

Destart~, _a partir de 13 de junho de 1946, com p 
decisivo ãpoio do Departamento de Cooperação 
Cultural e Divulgação do Ministério das Relações 
Exteriores, do Ministério da Educação e Cultura -
MEC, e do Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Ciêntlfico e Tecnológico (CNPq), o IBECC deu início à 
eXecução de seus múltiplos programas, geradores de 
benefícios de toda ordem, que seria longo enumerar nos 
limites preestabelecidos desta breve comunicação. 

Além das mencionadas instituições governamentais, o 
IBECC conta com a entusiâsti.ca cooperação de centenas 
de instituicões espalhadas em todo o País, sem falar no 
grande número de pesquisado.(Cs, cientistas, professores, 
artistas, escritores e estudantes com os quais se encontra 
articulado. 

Na \'erdade, a UNESCO tem, na sua Comissão 
Nacional brasileira (o IBECC), uma projeção altamente 
ca-tegorizada dos seus programas, como uma das mais 
dinâmicas _ organizações internacionaiS vinculadas à 
estrutura da Organização das Nações Unidas (ONÚ), à 
semelhança ~a FAO, do Banco Mundial, do FMI, entre 
outros, cada qual atuando no seu campo de atividades 
específicas, 

Não desejaria alongar-me nas considerações que 
venho tecendo sobre o IBECC, cqja presidência já 
exercida por brasileiros insignes como Levy Carneiro, 
Lourenço Filho, Temístocfes Brandão Cavalcanti e 
Renato Almeida, para mencionar, apenas os que, 
infelizmente, já faleceram. 

As dimensões da missão confiada à comprovada 
capacidade técnico-administrativa e cultural de Cleantho 
de Paiva Leite resultam da amplitude e complexidade 
das próprias atribuições· do EBECC uma autêntica 
micro-UNESCO a serviço-do Brasil. 

Dispenso-me de aduzir comentários adicionais sobre o 
assunto, a fim de manter-me adstrito ao objetivo maior 
que me levou a assomar a esta tribuna, ou seja, felicitar o 
Doutor Cleantho de Paiva Leite pela sua consagradora 
eleição e posse, como Presidente do IBECC, e 
congratular-me com os demais Diretores e Conselheiros 
dessa instituição no momento em que se inicie uma nova 
e auspiciosa fase na sua fecunda trajetória. 

Finalizando, solicito a incorporação ao texto deste 
breve pronunciamento do discurso e do Curriculum 
Vitae sumário do Doutor Cleantho de Paiva Leite e de 
um documento sobre o IBECC, contendo valiosas 
informações a respeito dessa benemêrita organização 
educativa, científica e cultural - definida à semelhança 
da UNESCO, como .. um ideal em marcha". (Muito 
be:m! Palmas.) 

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O 
SENADOR LOUR!VAL BAPTISTA 

JURISTA CLEANTHO DE PAIVA 
ASSUME PRESIDENCIA DO UlECC 

•• b uma feliz coincidência que esta :sessão tenha lugar 
na data em que o IBECC, criado a 13 de junho de 1946, 
está Completando trinta e oito anos. 

A sua instituição, logo no após guerra, para 
desempenhar no Brasil o papel de Comissão Nacional da 
UNESCO, foi inspirada pelos mesmos propósitos que 
ainda hoje orientam as suas atividades básicas: 
promover a mobilização da comunidade brasileira nas 
áreas da educação, da ciência e da cultura para a 
realização e a expansão das idéias e dos programas da 
UNESCO e assegurar, àquela entidade internacional, 
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através das entidades brasileiras, uma cooperaÇãO eficaz. 
Uma finalidade complexa, ambiciosa:'~' e cheia de 

inspiração. Missão nobre e desafiadora, que desde logo 
empolgou algumas das melhores figuras da vida cultural 
e científica do pais. 

Pela presidência do IBECC passaram, nos seus 
primeiros anos, Levy Carneiro, Lourenço Filho, 
Temistocles Cavalcanti e Reiiato Almeida, para me 
referir apenas aos que já não se encontram entre nós. 

Graças ao esforço de meus eminentes antecessores e de 
uma plêiade numerosa de colaboradores desinteressados 
e competentes, a trajetória- do.-l:BECC ao longo desses 
anos acumulou uma quantia imensurável de excelentes 
serviços prestados à causa da colaboração internacional 
e do progresso científico, cultural e educacional do nosso 
Pais. 

~. portanto, com um misto _de hu~ildad~- e de 
ambição que assumo hoje as funções de presideõte do 
Instituto Brasileiro de Educação, Ciência e CultUra. 

Graças ao convtvio com o meu Ctl:tinen-t~c ViCe· 
presidente e ex-presidente do lBECC, pror. Aristides 
Leão, sei algo das grandes dificuldades de ordem 
material que tem liniitado o campo de atividades do 
IBECC e frustrã:do os sonhOS dos meus antecessores. 

Ao aceitar o desafio desta nova função, faço-o 
sabendo das nossas deficiências, mas confiante no apoio 
das três pilares em que repousamos: o Itamarati, através, 
sobretudo, do Departamento de Cooperação Cultural e 
Divulgação, o Ministêrio de Educação e o ConSelho 
Nacional de DesenvolvimCnto Científico e Tecnol68:ico. 

Mas o apoio dessas três instituições gov~namentais 
não será suficiente. 13. indispensável a cooperação de 
dezenas e centenas de instituições, espalhadas em todo o 
país, e de colaboradores individuais, pesquisadores, 
reitores, escritores, jornalistas, estudantes, professores, 
artistas, etc. para que o IBECC -passe a desempenhar as 
suas funções adequadamente. 

Dentro em breve, com o endosso da nossa Diretoria, 
estarei apelando para os membros do Conselho e para 
outros amigos no sentido de consolidar a base material 
de que precisamos e para reativar as atividades culturais, 
cíentifícas e educacionais próprias de nossa instituii;ão. 
Estou certo de que não me negarão o seu apoio. 

Seria impossível deixar de mencionar, neste momento, 
as ameaçaS que pesam sobre o destino de várias 
organizações internacionais, inclusive a UNESCO. O 
sistema internacional se enriquecell, logo após a Segunda 
Guerra, de um número considerável de entidades, muitas 
delas dentro da estrutura da Organização das Nações 
Unidas ou ligadas à ONU. Ao cntuslasmo inicial que 
cercou o nascimento desses organismos foi _.sC 
substituindo uma atitude crítica e impaciente, na medida 
em que os resultados da ação desses organismos não 
correspondiam às esperanças dos primeiros anos. Hoj~, 
um ambiente de insatisfação e desesperança caracteriza 
as discussões sobre o destino do Banco Mundial, do 
Fundo Monetário, da FAO, da própria- ONU e também 
da UNESCO. 

Efetivamente, alguns desses organismos -
especialmente aqueles, como o Fundo Monetário -
dominados Pelos poderosos interesses dos pafses 
industrializados, frustraram as esperanças dos pafses do 
Terceiro Mundo e insistem, teimosamente, no 
congelamento das estruturas do poder mundial ao qual 
se referia o grande chanceler Araújo Castro. 

No caso particular da UNESCO, o- Governo 
brasileiro, pela voz autorizada do eminente membro do 
Conselho do IBECC e- do Conselho Executivo da 
UNESCO, professor José Israel Vargas, tem tido e terâ 
uma parti~ipação relevante no estudo das observações, 
críticas e -sugeStões que têm sido feitas em seguimento à 
comunicação norte--americana. 

Estamos confiarifes erll que a comunidade 
internacional, refletindo friamente sobre os aspectos 
políticos e administrativ'os das decisões que serão 
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tomadas daqui até a próxima Conferência Geial, 
contribuirão para o fortalecimento da UNESCO ~ 
daqueles programas que vem promovendo, com eficácia 
e visão generosa, em proveito, sobretudo - mas não 
exclusivamente - do desenvolvimento científico, 
cuJtural, e educacional dos países do Terceiro Mundo. 

Seja-me permitido concluir essas palavras com três 
menções de natureza pessoal: ao prof. Guilherme 
Figueiredo, que para se devotar à dificil tarefa de Reitor 
da UNIRIO, teve de renunciar ao cargo de Presidente, e 
ao prof. Aristides Leão que, mais uma vez, em carâ.ter 
temporário, dirigiu esta instituição nos últimos vinte 
meses. .Estou certo de que os dois continuarão a 
colaborar ativamente para o Cxito do IBECC. 

A terceira mençãQ - de caráter muito especial - ao 
meu eminente amigo desaparecido há três anos, Paulo 
Carneiro. Numa tarde brumosa de novembro de 1945, 
conheci-o em Londres, ele delegado do Brasil à 
Comissão que iria organizar a UNESCO, e ·eu ·-·fdlow" 
do Bristish Council na London School of Economics. 
Esse encontro fortuito se prolongou numa sólida 
amizade que nos manteve próximos durante muitos anos 
e em muitas atividades p<lralelas: na ONU, no FISI, na 
OEA e em várias reuniõeii ou organismos internacionais 

_ dos quais participamos. 
Para este nome tutelar da UNESCO e da ciência 

brasileira se voltam, neste mo~ento, as minhas 
recordações, desejando que o meu desempenho no 
IBECC corresponda, pel!' menos em parte. às grandes 
esperanças que Paulo Carneiro depositava no futuro da 

_ UNESCO e da cooperação internacignal e do Brasil, no 
campo da ciência, da educação e da cultura. (JomaJ do 
Comercio 14-lí-84.) 

CURRICULUM VITAE 
I. Identificação 

Nome: Cieantho de Paiva Leite 
Data de Nascimento: 24 de março de 1921 
Naturalidade: João Pessoa - PB 
Nacionalidade: Brasileira 
Cartei!a de Identidade: 761.907-IFP 
Estado Civil: Casado 
Regime de Casamento: Comunhão de Bens 
Nome da Esposa: Maria Cecilia de Freitas Lelte 
Filiação: João Baptista Leite de Araújo e Liliosa Paiva 

Leite d~- Araújo 

2. Escolaridade 

Curso Secundário: Liceu Paraibano - João Pessoa, 
PB. 

Curso Superior: Formado em Direito pela Faculdade 
de Direito da Universidade de Pernambuco (Recife). 

Cursos de Pós-Graduação na London School o( 
Economics (Londres), .na .Çãlumbia- üriiversiÍy e na
Uníversíty of New York (Nova Ior-que). 

3. Ativldades Profissionais 

Em 1942 ingressou no Serviço PGblico, como !ecnico 
de Administração do DASP (Presidência da República). 

Membro da Missão Brasileira de Assistência Técnica 
do Paraiuai (1944-45), onde foi assistente do Ministro 
das Finanças daquele país. 

Em 1945 foi para Londres a fim de fazer p~squisas no 
campo de Administração Colonial (Bolsista do British' 
Council). 

De 1945 a 1951 foi Encarregado dos Assuntos 
Políticos do Departamento de Tutela das Nações 1 

Unidas, como assessor do Dr. Ralph Bunche (Prêmio 
Nobel da Paz). 

Em 1947, esteve na Samoa Ocidental (Mares do Sul), 
Como inembro da primeira "Missão de Visita das 
Nações Unidas", para investigar as condições 
económicas, políticas, sociais e culturais de 
desenvolvimento naquelas ilhas do Pacífico. 
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De 1951 a 1954, foi Assessor do Presidente da 
República (Getúlio Vargas). 

Em 1952-53, foi membro da Comissão lncorporadora 
do Banco do Nordeste do Brasil S.A. 

Foi nomeado Diretor do Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico (BNDE} em agosto de 
1953, e reconduzido por três períodos, até o ano de 1962. 

Em 1953-55, foi membro do Conselho Consultivo do 
Banco do Nordeste do Brasil S.A. 

Participou de várias conferências internacionais, como 
representante do Brasil, inclusive nas seguinte: Reunião 
da CEPAL, realizada em Quitandinha. em 1953; 
Assembléia Geral das Nações Unidas, realizada em 
Paris, em 1952; Décima Conferência Intera-Americana, 
realizada em Caracas, em 1954; foi também 
representante do Brasil no UNICEF (FISI) de 1951 até 
1954, sendo Vice-Presidente do Comitê de Programas do 
Con.selho Diretor da UNICEF. 

Em detembro de 1958 foi designado Delegado 
Brasileiro para a Conferência Internacional que redígiu 
o Estatuto do Banco Interamericano de 
Desenvolvimento. 

Enl sete~bro de 1960 participou da reunião (em 
Bogot~) do Comitê dos 21, Operação Pan~americana e 
fói membro da delegação brasileira na Conferência de 
Ponta Dei Este (Uruguai) em agosto de 196l. 

Foi eleito Presidente da Comissão Preparatória do 
Banco lnteramericano de Desenvolvimento em setembro 
de 1959. 

Foi designado Governador Substituto (Brasil) do 
Banco lnteramericano de Desenvolvimento e 
sub.seqiientemente, em fevereiro de 1960-1963, foi eleito 
Diretor Executivo do Banco e reeleito para o período de 
junho de 1963 a 1966. Renunciou ao cargo deDiretordo 
Banco lnteramericano em dezembro de 1964. 

De dezembro de 1964 até abril de 1968, foi 
Representante do Banco Interamericano de' 
Desenvolvimento, no Chile. 

É Diretor Executivo do Instituto Brasileiro de 
Relações Internacionais (IBRI); do Conselho de Estudos 
internacionais da Universidade do Chile; Membro do 
Instituto de Relações Internacionais da Universidade 
Tadeu Losano, de Bogotá (Colômbia); Assessor paéa 
Desenvolvimento Institucional do Instituto Brasileiro de 
Administração Municipal (IBAM); do Conselho da 
Seção Brasileira de Associação Internacional Contra a 
Fome; sócio do Instituto Histórico e Geográfico da 
Paraíba; membro do Conselho Diretor do Foro 
Latinoamericano (Buenos Aires); ex-Presidente do 
Capítulo do Rio de Janeiro da SID - Sociedade 
Internacional para o Desenvolvimento; membro do 
Conselho Deliberativo da Associação Brasileira de 
Amigos da ONU (BRASONU}; membro do Conselho 
ConSultivo do Instituto de Economistas do Rio de 
Janeiro (IERJ); membro do Conselho do Instituto de 
&todos Políticos e Sociais - IEPES; membro do 
Conselho do Centro Brasíieiro de Estudos Estratégicos 
- CEBRES; membro do Conselho Deliberativo do 
Instituto Brasileiro de Educação, Ciência e Culturã -
IBECC. 

CORREIO DO IBECC 
1 

Que é UNESCO? 
Que é IBECC? 

Julho 1958 

Projeto maior sobre a apreciação mútua de valores 
culturais do Oriente e do Ocidente, 

III Seminârio sobre a função educativa dos Museus. 
Levantamento de instituições culturais. 
Comissão do I8ECC em São Paulo e no Rio GÍ'andC 

do Sul. 
Folclore. 
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(Boletim Trimestral do 
Instituto Brasileiro de Educação, 

Ciência e Cultura) 
QUE t O IBECC? 

a a Comissão Nacional Brasileira da UNESCO, 
criada pelo Decreto-lei de _ _13 de junho de -.196~ e 
instalada em 26 Qo mesmo mês, pelo Ministi-o JOâ:o 
, Neves da Fontoura1 que tanto se desvelou pela sua 
criação, tendo sido o Brasil o primeiro pãís a cuniprir o 
dispositivo da Convenção de Londres de 16 de 
'novembro de 1945. A sua sede é o Palácio Itamara:ty. 
' O Instituto Brasileiro de Educação, Ciên'cíá e Cultura 
, tem, além das incumbências de Comissão Nacional da 

1 UNESCO, as atribuições de desenvolver as ativiâades 
culturais no páís e de assessorar a política cultural do 

'governo. 
' Os seus Estatutos, aprovados pelo Decreto nt> 21.355 
1de 25 de junho de 1946, foram reformados em 1955, 
'reforma aprovada pelo Decreto n'l- 3'3.2'33. 

O IBECC se compõe de 20 delegados governamentais, 
nomeados pelo Presidente da Repú blicã", de 
representantes dos Grupos Culturais brasileirof, 
indicado por Portaria do Ministro das Relaçõd.s 
Exteriores e pelos Chef,;:;s da Divisão Cultural _e_ do 
Serviço de Informações do Ministério das RelaçÕes 
Exteriores, que são respectivamente o Secretârio~Geral e 
o Subsecretário-Geral da sua Diretoria~ 

Os órgãos do IBECC sãÓ; a Assembléia o~Geral, que 
elege a Diretoria_t: a metade dO Conselho rielibr!rativo, 
aprova o Relatório e as Contas da Diretoria e ·o 
Orçamento anual do Instituto, reunindo-sé 
ordinariamente uma vez por ano, no mês de janeiro; o 
Conselho Deliberativo, composto de 40 membros, 20 

'delegados governamentais e 20 eleitos pela Assembléia 
'Geral, colabora com a Diretoria em várias de SuaS 
1atribuições e a assessora em, a.tos e iniciativas de que a 
,Assembléia Geral toma conhCcimento, e elege co:m a -

1 
Oiretoria membros de cargos vagos nesta, durante o 

, triénio para qUe foi eleita; a Diretoda, com~osta de 
Presidente, três Vice-Presidentes; SecretáJio e 

'Subsecretário Geral (que são respectivamente óS Chefes 
da Divlsão Cultural e do Serviço de Infofmãções do 

! Ministério das Relações Exteriores); Primeiro e SegUndo 

1
Secretários e Tesoureíro, a quefrl: cabe executlir --o 
programa do Ins_Ututo, promover no Brasil o programa 
UNESCO e velar pelo seu cumprimento, organizar o 

·Secretariado e Comissões_ Estaduais e Técnicas; as 
Comissões Estaduais, que nos Estados reà.lizain o 
programa estabelecido pelo IBECC, e as ConiiSsões 

, Técnicas q4e se ocupam dos .!!etores especializadOs, 
'dirig'i,das estas por um Secretário-Geral e todas sob a 
presidência do Presidente do lBecc. 

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas).,- A Presidên
cia.convoca sessão extraqrdiilã.ria a réali.Zar-se amanhã', 

, às II horas, neste, plenárío, com a seguinte: 

O~DEM DO DIA 

-l-

Discussão, em turno único, do substitutivo da Câmara 
dos Deputados aO" Projeto de Lei do Se_nado n'~ 118, de 
1977 (n"' 3.228/80, naquela casa), de autoria do-Senador 
Jessé Freire, que dispõe sobre o cheque e dâ outrils prd
vidências, tendo 

PARECERES, sob n'~s 989 e 990, de 1983, das comis· 
sões: _ 

-de Constituição ~-Justiça, pela constituc:iOnáiídade, 
juridicidade e, quanto ao mérito, favorável; e 

- de Economia, favorável. 

-l-
Votação, em 'turno único, do Projeto de Decreto Le

gislativo n'~ 7, de 1982 (n'~ 124/82, na Câmara dos Depu
. tados), que aprova o texto do acordo bá_sico de coope

tação científica e técnica entre o Governo da República 
Federa_ti.va do Bra:ül ~o Governo do Reino da Arábia 

Saudita, concluído em Brasília, a 13 de agosto de 1981, 
tendo 

PARECERES, sob n"'S 262 a 265, de 1984, das comis
sÕf!:s: 

- de Relações Exteriores, favorâvel, nos termos de 
.subsfifutiVó que oferece; 

-de Constituição e Justiça, favorável ao substitutivo 
da comiSSão de Relações Exteriores, com ·subemenda 
qu~ oferece; e 

. -de Educação e Cultura ... e de Economia, favorâveis ao 
___ substitutivo da Comissão de Relações Exteriores ~à su
.bemenda da Comissão de Constituição e Justiça. 

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Nada mais 
-havendo a tratar, declaro encerrada a sessão. 

(Le~·c:nta-se a sessão àS 18 horas e 45 minutos.) 

Ata da 94~ sessão, realizada em 15-6--84 
(PUBLICADA NO DCN (Seçilo ll) 

de 16-6-84) 
RETIFICAÇÃO 

Na publicação da Ata, feita no DCN (Seção 0), de 16-
6-"84, na pâgina 2038, 3• coluna, 
-- onae-se lê 

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Sobre a me
sa, comunicação- que vai ser lida pelo Sr. 1'~-Secretârío: 

t tida a seguinte 

·Senhor Presidente, 
Em 15 de junho de 19~4. 

Tenho a honra de comunicar a VOssa Excelência, de 
acordo com o disposto no art. 43, alínea a, do Regimen
to Interno, que me ausentarei dos trabalhos da Casa a 
partir do dia _17-6-1984, para breve Viit.Seriião-estrangei
ro, integrando a delegação do Grupo Brasileiro do Par
lamento Latinoamericano à posse do Emb. Baena Soare$ 
na Secretaria Geral da OEA. 

Atenciosas saudações, - Alfredo CamPos. 

O SR. PRESIDENTE {Lenoir Vargas)- A comuni
cação vai à publicação. 

Leia-se: 

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- SObre a me
sa, comunicações que vão s~;t lidas pelo Sr,. ~~~-Secretário. 

São lidas as seguintes 
Em 15 de junho de 1984. 

Senhor Presidente, 
. Ten~o a honra de comunicar a Vossa Excelência, de 
acordo com o disposto no art. 43, alínea a, do Regímen~ 

-to Interno, que me ausentarei dos trabalhos da Casa a 
partir-do dia 17-6-19"84, pãra breve-V"lágem-ao eStningei
ro, integrando a delegação do Gr!lpO Brasileiro do Par~ 
l~e?to Latin?americano à posse do Emb. Baeqa Soares 
na Secretaria ·oeral da OEA. 

Atenciosas sa_udações, - AifredÕ Ca.DPO!i." 
Em 15 de junho de 1984. 

Senhor Pre"sid@te 
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência, de 

acordo com o disposto no art. 43, alínea "a", ·do Regi~ 
menta Interno, que me ausentarei dos trabalhos da Casà 
a partir do dia_ 15 do corrente mês, para breve viagem a 

""_Washington, Estados Unidos da Améri~, a fim de parti
cipar da cerimônia de posse do Embaixador Baena Soa
res na Secretaria Geral da Organização dos Estados 
Americanos. -

Atenciosas saudações, Senador Mardnf Filbo. 

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- As comurií
cações lidas vão à publica)ão_. _ 

. ATO No 8, DE 1984 
(da Comissão Diretora) 

A Comissão DirC:tOra do Senado Federal, no uso de 
suas atribuições ·regimentais, resolve: 

Art. I 9 Os valores dos subsídios- parte fixa e variâ
vel -da ajuda de custo e do auxílio moradia, são majo-
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rados em 65% (sessenta e cinco por cento) a Partir de ju
lho de 1984, conforme disposição constan!~ do art. 39 do 
Decreto Legislativo n9 114, de 1982. 

Ait. 29 Este Ato terâ vigência a partir de 1' de julho 
de 1984. 

Art. 39 -Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala da Comissão Diretora, 28 de junho de 1984.

Moacyr Dalla - Lomanto Junlor - Jaison Barreto -
Henrique Santillo- Lenoir Vargas- Milton Cabral
Raimundo Parente, 

ATO N' 9, DE 1984 
- (da Comissão Dlretora) 

A Comissão- Diretora do Senado Federal, no uso de 
sua competência regimental, resolve: -- -- -

Art. 19 Os ·afuais valores de vencimentos, salários, 
gratificações e proventos dos servidores do Senado Fede-
ral, são reajustados em 65% (sessenta e_ cinco por cento) 
ressalvado o disposto no parágrafo único deste artigo. 

Parágrafo único. Os vencimentos, salários e proven
tos relativos ao pesso_al de Nível Médio (~M) passam a 
Vi.gef"- na forma do Anexo deste Ato. 

Art. 2~ Flc"a elevado para Cr$ 4.800,00 (ciua:tro mil e 
oitQç:~ntos cruzeiros) o valor do sa[ário-família. 

Art. 39 A_Subsecretaria de Pessoal elaborará as t;J.be
las com o~_valores reajustã.dOS na fórnüfdeste Ato, sobre 
os quais "incídirão os percentuais de representação men
sal neles estabelecidos. 

Ãrt. 4'1 Os servidores -do Centro GrâfiCo - C~
GRAF e do Centro de Processamento de o"adOs -
"pRQDASEN, terão os atuais valores de salãrios~basc: 
reajustados em 65% (sessenta e cinco por cento). 

Art. 5'1 __ -Nos cã!Cuios dicorrentes da execução deste 
Ato serão desprezadas as frações de cruzeiros. 

Art. 69 As despesas decorrentes da execução de_ste 
Ato correrão à conta das dotações do Senado Fe:defal, 
constantes do Orçamento Geral da Dnião. 

ArL 79 Os efeitos financeiros deste Ato vigoram a 
partir de J9 de julho de 1984. 

Art. 89 Revogam-se as dísposições em contrário. 
Sala da Com-issão Diretora, 28 de junho de 1984.

Moacyr i:>aili·..:.:- Lomanto Juni~r - Jaison Barreto
Henrique Santillo - Lenofr Vargas -Milton Cabral
Raimundo Parente. 

ANEXO 

(Art. 1"', parágrafo único, do 
Ato no 9, de 1984). 

CARGOS E EMPREGOS DE N(VEL MllD10 

Referência 

NM-1 
NM-l 
NM-3 
NM-4 
NM-5 
NM-6 
NM-7 

-NM-8 
NM-9 
NM-10 
NM-11 
NM-12 
NM-13 
NM-14 

· NM-15 
NM-16 
NM-17 

Vencimento ou Salário 
(Cr$ 1,00) 

A partir de 1·7-84 

100.000 
104.700 
109.800 
115.000 
120.600 
126.!00 
131.!00 
137.200 
143.200 
148.800 
154.!00 
1611.300 
166.600 
173.000 
179.700 
1116.$00 
19l.700 
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NM-18 
NM-19 
NM-20 
NM-21 
NM-22 
NM-23 
NM-24 
NM-25 
NM-26 
NM-27 
NM-28 
NM-29 
NM-30 
NM-31 
NM-32 
NM-33 
NM-34 
NM-35 

' 3~ 
~~~------

200.000 
207.700 
216.700 
227.400 
238.600 
250.400 
262.900 
275.900 
289.500 
303.900 
318.900 
334.600 
35L200 
368.500 
396.400 
-432.000 
470.700 
512.800 

ATO DO PRESID~TE N' 45, DE 1984 

O Presidente do Senado Federal, no us~ de suas atri
buições regimentais, e de acordo com a delegação de 
competência que lhe foi outorgada pelo Ato ii~> 2, de 
1983, da Comissão Diretora, e a vista do que consta do 
Processo n~" 004711 84 O, -reSolve readmitir Luiz Renato 
Vieira da Fonseca, ex-seividor do Senado Federal, no: 
cargo de Técnico Legislativo, Classe Especial, Referên
cia NS-24, do Quadro Permanent~, nos termos do artigo 
324, §§ 29, 39 e- 41', -da--Resolução 0.1' 58, de 1972, conside
rando o interesse da Administração e a existência deva
ga, com efeito a partir da data da publicação.- '_ 

Senado Federal, 27 de jullho de 1984. - Moa.cyr 
Dalla, Presidente do Senado Federal. 

PORTAlUA No 27, DE 1984 

O Diretor.Geral, TIO uso das atribuiçõ_es_que lhe confe· 
re o arügo 215 do Regulamento Administrativo do Sena· 
do Federal, resolve designar Armando Pereira Aivin, 
Técnico Legislativo, Alexandre Marques de Albuquer
que Mello, Técnico Legislativo, e Américo Dias Ladeira 
Júnior, Técnico. Legislativo, para, sob ·a presidência do 
primeiro, integrarem a Comissão de Sindicâncla incum
bida de apurarem os fatos constantes nos Processos.n~'s 
007826842 e 007720840, nos termos do artigo 481 e § 1 ~' 
do Regulamento Administrativo. · 

Senado Federal, 28 de junho de 1984.- Aiman No
gueira da Gama, Diretor-Geral. 

PORTAIUA N• 28, DE 1984 

O Diretor-Geral, no uso das atribuiçõ~ que lhe confe-· 
re o artigo 215 do Regulamento Administr<jl.tivo do Senâ
do Federal, resolve designar Frede:rico da Gama Cabril 
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Filho, Assessoi Legisl~tlvo, Alexandre Marques de Al
buquerque MeUo, Técnico Legislativo, e Arniando Pe-. 
reira Alvin, ·Técníco Legís1ativo, para, sob a presi~~mcia 
do primeiro, fntegrarem a Comissão de Sindicân.cia in
Cumbída cfc apurar os fatos constantes no. Processo n9 

002188848, nos termos do artigo 481 e § 1 í' do Regula
mento Administrativo. 

Sen:idO-.Federal, em 28 de junho de 1984. -A.tman 
Nogueira da Gama. Diretor-GeraL 

GRUPO BRASILEIRO DA UNIÃO INTERP~RLA· 
MENTAR . . 

Sessão Plenária, realizada em 8-5-84 

ÀS dez horas do dia oito de maio do ano de mi_l nove-
centos e oitenta e quatfo, reúne-se, em sua Sede, a Sessão 
Plenária do Grupo Brasileiro da União Interparlamen~ 
tar, presentes os Senhores Deputa~o Edison Lobão, Pre; 
sidente, Senãdores José Lins, Primeiro Vice-Presidente, e 
Humberto Lucena, Segundo Vice--Presldente, e Deputa~ 
dos Sebastião Rqdrigues Júnior, Secretário, e Afrísio 
Vieira Lima, Tesoureiro; Senadores João Calmon, Af
fonso Camargo, Carlos Chiarelli, Raymundo Parente, 
José lgnâcio e Gastão Mal ler; -e -Deputados Melo Freire, 
Milton Figueiredo, Ruben Figueiró, Evandr~ Ayres de.. 
Moura, Homero Santos, Gibson de Barr.o~, NelsOn 
Morro, Randolfo Bittencourt, Síqueira Campos, Fer
nando L:yra, Ludgero Raulino, João Rebelo, Theodorico 
Ferraço, Jutahy Júnior; Bonifácio de Ándrada e Nilson 
Gibson. Havendo número legal, o Senhor Presidente de
clara abertos os trabalhos e, em seguida, submete aos 
presentes os pedidos de filiação formulados pelos Senha~ 
res Deputados- Dionísio ffage, Marcos Lima e Paulo 
Mincarone, que são aprovados. Com a palavra, o Se
nhor Secretário comunica que, por haver chegado na 
véspera de seu Estado, não pudera concluir o Relatório 
das atividades do Grupo durante o ano de mil novecen"
tos e oitenta e três, mas que o eÓtregaria, atê o próximo 
dia dez, na Secretaria do Grupo, onde ficaria à ·.dispo
sição dóS Senhores Membros. Prosseguindo nos traba
lhos, o Senhor Presidente concede a palavra ao Senhor 
Tesoureiro, que passa à leitor~ do Relatório do Exercício 
Fínanceiro do ano :de-. mil novecentos •e oitenta e três, 
publicado no pê da Ata. Procede-se, a seguir, à votação 
das referidas Contas, nos termos do artigo 24 dos Estatu
to$, sendo designados escrutinadores OS- Senhores Sena
dor Gastão MUller e Deputado Homero Santos. Os Se
nhores Presidente e TCsoureiro se abstêm de votar. EnM 
cerrada a votação, constata-se que votaram vinte e cinco 
Senhores Parlamentares, sendo encontrados vinte e cin
co votos pela aprovação das Contas. O Senhor Presiden
te declara aprovadas as Contas do Exercício de mil nove
centos e oitenta e três. Nada mais havendo a tratar, 
su-;pe:nâe-se a Sessão para que se lavre a Ata. Reabertos 
.os trabalhos, às doze horas, é a :mesma lida e aprov.ada. 
'Eu, Sebastião Rodrigues Júnior, Secretário, lavrei apre
~~_?te Ata, que irá à publicação. 

Brasilia, 31 de dezembrÕ de 1983. 
·Senhores Membro-s do Grupo . 
NOs termos do disposto no Art. 15, item IV, dos Esta

tufos., temos a honra de apresentar a Vossas Excelências 
~ Relatório Fínanceiro do Grupo referente ao exercício 
de 1983. 

Iniciamos o ano r.:om uma disponibilidade de Caixa, 
transferida do exercício anterior de CrJ 4.377.881,88. 
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O total das dotações orçamentárias foi de CrS-
24.060.000,00 con~ignadas pela Câmara dos Deputados 
e pelo Senado Federal. Dados os reajustes da moeda e os 
freqUentes aumentos no custo das passagens aéreas foi 
suplementado o nosso orçamento da importância de CrS 
82.684.800,00, sendo CrS 65.000.000,00 pela Câmara e 
·crs 17.684.800,00 pelo Senado FederaL 

As contríbuições recolhidas dos Membros filiados 
atingiram a quantia de Cr$ 6.9~5.440,00 e os 3% descon~ 
tados das ajudas-de-custo pagas (att. 28 do Estatuto~ 
atingiram a quantia de Cd 792.000,00. 

Assim, a Reeeita do Grupo totalizou a importância de 
Cr$ 118.841,194.44, 

No exercício foram gastos: Ajuda-de~custo

Cr$26.733.14Ó,OO; Passagens aêreas internacionais -
Cr$ 39.253.654,40; pessoal da Secretaria - Cr$ 
3. 794.304,00; professor~; de inglês e francês - Cr$ 
613.872,00 e despesas div~rsas Cr$ 1.387~07~,75. 

Estes valores constituíram a Despesa, totahzando Cr$ 
71.782,046.15. 

O Saido transferido' para o exercício de 1984 é de CrS 
41.059.148,29 e 11e encontra depositado no Banco doBra
sil - Agência Parlamento e Caixa Económica Federal, 

. também Agência Parlamento, sendo que na primeira a 
importância de CrJ 2.059~148,29 e na última CrS 
45.000.000,00. 

A· redução do número de delegados à 70' COnferência 
Interparlamentar realizada na Coréia é a causa do eleva
do ,(aido transferido para o exercício de I 984. ' 

No· anO de 1983 o Grupo participou dos seguintes 
:eventos: 

a} Encontro 'para assinatura de Protocolo dos Gru
pos Parlamentares da Língua Portuguesa - Lisboa; 

b) 132• Reunião do Conselho lnterparlamentar -
Helsinki - Finlândia 

c) 70• Conferência Interparlamentar- Seus- Core
ia. 

Anexo encontram-se o Balanço-Gerai, os extratos de 
contaMcorrente mensais bem como os respectivos, docu
mentos contábeis, num total de I J2, para C)::ame e delibe
ração dessa Assembléia Geral. 

Atenciosamente, Deputado Edíson Lobão, President~ 
- Senildor José Lins, Vice-Presidente- Deputado Afrf. 
sio Vieira Lima, Tesoureiro - Deputado Sebastião Ro
drigues, Secretário. 

PARECER DO CONSELHO DELIBERATIVO 

O ConSelho Deliberativo do Instituto de Previdência 
âos Congressistas, nos termos da competência estabele~ 
cida pelo art. 12 item "III" d~ Lei n'i' 7.087 de 29 de de~ 
zembro de 1982, tendo procedido ao exame do Balancete 
Patrimonial e do Demonstrativo das Receitas e Despesas 
referentes ao período de 01.01 a 29·2~84 e do Demonstra~ 
tivo das Receitas e Despesas do mês de fevereiro/84, é de 
parecer que os mesmos se encontram corretos e em boa 
ordem, satisfazendo, assim, as exigências legais. 

BrasiliaMDF., 26 de junho de 1984.- Deputado Carlos 
Wilson, Conselheiro- Senador Jutahy ~gaJhàt's, Con~ 
selbeiro - Deputado Fernando Cunha, Conselheiro -
Senador Nelson Carneiro, Conselheiro - Deputado 
Francisco Studart, Conselheiro - Deputad~ Fernando 
Cunha, Conselheiro- Deputad9 Floriceno Paixão, Con
lielheko - Deputado Nilson Gibson, Conselheiro. 
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PAI,IECER DO CONSELHO DEliBERATIVO zemhro de 1982. tendo procedido ao exame do Balancete 

~"-trimonial e do DeJ?Onstrativo das Receitas e Despesas 
referentes ao período de Ol-01 a 30-4-84 e do Demons

t!ativo das Receitas e Despesas do mês de abril/84, ê de 
pareCer que os mesmos se encontram co~retos e em boa 
Ordem, satisfazendo, assim, as exigências leeais. 

BraSília - DF, 26 de junho de 198'4. -Senador J.
ftb.Y ;Magalhães, Conselheiro - Senador Nelson Canlel
ro, Conselheiro - Deputado Francisco Studart, Conse
lheiro - Deputado Fernando Cunba, Conselheiro - De
putado Floriceno Paixão, Conselheiro- Deputado Car
los Wilson, Conselheiro --Deputado Nilson Gib.,., 
~onselheíro. 

O "ConselhÓ Deliberativo do Instituto de Prêvidêilcia 
dos ConE;ressistas·: nós term~s da competência esiabeie- ' 
cida pelo art. i2, item III. da Lei n9 7.087, de 29 de de;-
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RESOLUÇÃO N• .5/84 

Altera dispositiYo da Resolução no 3/84, e dli ou
tras providências. 

O Conselho Deliberativo do Iristituto de Previdênciâ 
dos Congressistas - IPC, nO liso de suas atribuições, re-
solve: . 

Art. I o Fica estabelecido que, observada a disponibi
lidade financeira do IPC, o teto mãximo para emprésti
mos é de CrS 15.000.00Ó,OO (qUinze milhões de cruzei
ros). 

Art. 2"~" Esta Resolução .entra em vigor a partir desta 
data. 

Art. 31' Revogam-se as disposições em coritiádõ:
Brasília, 26 de junho de 1984. - Deputadq FurtadQ 

Leite, Presidente- Deputado Carlos Wilson, Conselhei
ro - Deputado Nilson Gibsou, Conselheiro - DCputâ
d~ Francisco Studart, Conselheiro - Senador Jutaby 
Magalhães, Conselheiro - SCnador Neison Carneiro, 
Consellteiro- Deputad9 Fernando Cunha, Conselheiro. 

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS CONGRES-
SISTAS 

Ata da Reuniio Ordinária, realizada 
em 26 de junho de 1984 

Às dezesseis horas e trinta minutos do dia vinte e seis 
de junho de mil novecentos e oitenta e quatro. sob a Pre
sidência do Senhor Deputado Furtado Leite e com apre
sençà dos senhores: Senadores Nelson Carneiro e Jutahy 
Magalhães, ,Deputados Fernando Magalhães, Carlos 
Wilson, Francisco Studart, Fernando Cunha, Floriceno 
Paixão e Nilson Gibson, reúne-se o Conselho Deliberati
vo do Instituto de Previdência dos Congressistas - IPC, 
a fim de tratar assuntos diversos. Lida e aprovada a ata 
da reunião anterior, o Senhor Presidente inicia os traba
lhos, quando são relatados, com pareceres favoráveis e 
aprovados por unanimidade, os seguintes processos: I) 
de concessão de pensão a: Regina Bartelega da Cunha 
Mendes Junqueira Ortiz Monteiro, Olga de Sá Ferreira e 
Maria Clara Coelho Baumann Neves, todos nos tCrmos 

do parecer do Relator Senador Nelson Carneiro; Adil· 
son Vieira de Castro e Arlindo Gadelha Lauriano, am
bas nos termos do parecer do Relator Senador Jutahy 
Magalhães; Manoel Porflrio Bezerra, Rosi Costa Gomes 
da Silva, Raquel Portela de Melo, Vilson Taufik Chema· 
le, Gícélia Campello Marroquim Souza, Maria Apareci
da.Martins Mendonça, Levi de Assis Dantas e Aboukir 
SaÍ'reS, todos nos termos dO parecer do Relator Senador 
Gastão Milller; Armando Custódio, Asclepíades Vas
concelos de Abreu, Cybele Pinto Coelho, Paulo Getúlio 
Vargas Martins, Maria Abreu Azeredo e Maria Luiza 
Brandão, todos nos termos do parecer do Relator Depu
tado Raul Bernardo; Delcemyr Andrioli e Odair de 

__ Mattos Rezende, ambos nos termos do parecer do Rela
tor Deputado Fernando Cunha; Waldir de Oliveira San
chez, Solon de Souza e Galileo Nascimento, todos nos 
termos do parecer do Relator Deputado Francisco Stu
dart; José Dias Maciel, Natalício Alves Barreto e Flávio 
Gonzaga, todos nos termos do parecer do Relator Depu
tado Nilson Gibson; Lair Pinheiro de Queiroz, Francis
co Inácio de Oliveira e Harold Dester, todos nos termos 
do parecer do Relator Deputado Carlos Wilson; 2) de 
concessão de Pecúlio, que trata o Decreto Legislativo 
ndmero vinte e nove de mil novecentos e oitenta e um, a: 
Paulo Getúlio Vargas Martins, nos termos do parecer do 
Relator Deputado FranciscO Studart; e a Cybele Pinto 
Coelho, nos termos do parecer do Relator Deputado 
Raul Bernardo; 3) de reversão de pensão a: Cândida Ma
ria Barroso de Oliveira, nos termos do parecer do Rela
tor Senador Nelson Carneiro; 4) de concessão de auxílio
funeral a: Devis Portela de Melo, nos termos do parecer 
do Relator Senador Gastão Mííller; 5) de restabeleci
mento de pensão a: Eunãpio Peltier de Queiroz, nos ter
mos do parecer do Relator Deputado Raul Bernardo. A 
seguir, o Conselho Deliberativo aprecia e aprova, à una
nimidade, os seguintes processos, deferidos "ad referen
dum" pelo Senhor Presidente: I) de. concessão de pensão 
a Oswaldo Antonio Rosa; 2) de averbação de mandato 
dos seguintes parlamentares: José Mendonça Bezerra, 
Osvaldo Nascimento da Silva, José Tavares da Silva, Re
nato Cordeiro e Nyder Barbosa de Menezes; 3) de desli-

gamento do quadro de segurados do IPC dos seguintes 
servidores: Ildenir Maria Braga Coutinho, Emília Silva 
Cardoso, Patrícia Freitas Portella Nunes Martins e Wal
demar Capistrano; 4) de inscrição como segurado facul
tativo dos seguintes servidores: Alair Julião da Silva. An
tonio Carlos Pinto Vieira, Antonio Paulo Rodrigues, Be
nedita Maria de Souza, C armem Maria Alexandre de Sá, 
Cláudio Jorge Conforte, Daibes Ottoni de Oliveira, Elba 
Aradjo de Maria, .Srito Walter Braga, Esther Alves Bar
bosa, Florípedes Maria de Jesus da Silva, José do Patro
cinio Filho, José Eduardo Bocayuva, Lizane de Meira 
Lima Gesteira, Márcio Aurélio Alvim Cerri, Maria Cris
tina Neves Bittenoourt de Sã, Maria do Carmo Carvalho 
da Silva, Maria FernanCla Camelo Rancan, Maria Fer
reira Di Santos, Mauro Weinert de Abreu, Nerione Nu
nes Cardoso Junior, Neumar Ferraz de Souza, Nina Lu
cia de Lemos Torres, Paulo Roberto Fernandes da Silva, 
Pedro Alves de Freitas, Rozilea Penha Mendonça. Ro~ 
bert Quintão de Oliveira, Rosimeire Gomes da Silva, Ta
nia Mara Camargo Falho Alves da Cruz, Vicente de 
Paula Nascimento. Dando continuidade, o Senhor Con
selheiro Deputado Nilson Gibson solicitá a palavra c diz 
que tendo verificado haver muito esterno de emprésti
mos concedidos a parlamentares e funcionários, é obri
gação do Presidente do IPC envidar esforços. se preciso 
até de maneira enérgica, para sanar o problema, ocasião 
em que o Senhor Presidente Deputado Furtado Leite in
terfere e diz que tomará todas as providências possíveis 
para equacionamento da questão, quando o Deputado 
Nilson Gibson agradece e encerra dizendo ter certeza 
que a falha será corrigida. Prosseguindo, o Senhor Presi~ 
dente Deputado Furtado.Leite submete à apreciação c 
aprovação do Conselho Deliberativo as Resoluções nú
meros quatro e cinco- do ano em curso, que tratam, res
pectivamente, de reajuste das gratificações concedidas 
aos servidores à disposição do IPC e eleva para quinze 
milhões o teta máximo de empréstimos para segurados. 
Após discussão as Resoluções são aprovadas por unani· 
midade. Em continuação, de acordo com o disposto no 
artigo doze, iilciso III da Lei número sete mil e oitenta c 
sete, de mil novecentos e oitenta e dois, o Conselho apre--
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cia e aprova o Balancete Patrimonial e o J?emonsti"ativo 
das Receitas e Despesas relativas aos meses de fevereiro, 
março e abril de mil novecentos e oitenta e quatro. Em 
prosseguimento, o Senhor Presidente Deputado Furtado _ 
Leite propõe seja consignado em ata um voto de pesar 
pelo falecimento do saudoso ex-Deputado Levindo Oza-

. nam Coelho, que é aprovado unanimemente. Nada mais 
havendo a tratar, às dezenove horas e dezoito minutos é 
encerrada a reunião. E para constar eu, Pedro Alv~ de 
Freitas; SecrCtârio, lavrei a presente ata que depois de 
lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente. -
Deputadq Furtado Leite, Presidente. 

ATA DA !14• REUNIÃO 

Às dezessete horas. do dia vinte do mês de junho do 
ano de míl noveCentos e oitenta e quatro, na sala de 
reuniões do Conselho de Administração do Senado 
Federal, sob a Presidência do Sei!_hor Aiman Nogueira 
da Gama, por delegação do Excelentissimo Senhor 
Presidente do Senado Federal- Senador Moacyr Dalla 
- presentes os Conselheiros Luiz do Nascimento 
Monteiro, Sarah Abrahão, Luciano de Figueiredo 
Mesquita e Aloisio Barbosa de Souza, presentes, 
também, os Senh.ores Rudy Maurer, Luiz Carlos de 
Bastos, Maria de Nazaré Pinheiro Carneiro e Agaciel da 
Silva Maia, respectivamente, Díretor Administrativo,
Diretor Industrial, Assessora Jurídica e Auditor do 
CEGRAF, reuOiU~se o Conselho de_ Supervisão do 
Centro Gráfico do Senado Federal. Abertos os 
trabalhos, o Senhor Presidente passou a pala~r_ª ªo 
Conselheiro Luiz do Nascimento Monteiro que 
apresentou parecer favoravel sobre o Balanço Geral
anual do Centro Gráfico,_ referente ao exercício 
financeiro de 1983. Em seu parecer o Conselheiro diz que 
o .. resultado do Balanço em exame é a Consolidação dos 
Balancetes Trimestrais examinados e_ aprovados por este 
Conselho e pela Douta Comissão Oiretora do Senado". 
Logo após a conclusão do parecer, o mesmo é colocado 
em discussão. Sendo a matéria apreciada e aprovada por 
todos. Passando-se ao segundo item da paut~ o 
Conselho, após exaustivo debate, aprova matêria, 
relatada pelo Conselheiro Luciano de Figueiredo 
Mesquita, constante d9 processo número 00896/84-
CEG"R.AF, -de 07 de junho de 1984, referente aumento 
nos claros de lotação de alguns empregos da área" 
industriai, deste Centro Gráfico". Continuando a 
reunião, o Senhor Presidente - em exercício - Dr.
Aiman Nogueira da Gama, passa a palavra ao Dr. 
Alojsio Barbosa de Souza, que diz aos demais Membros, 
deste Conselho de Supervisão, que, quando, em visita ao 
CEGRAF, o Excelentíssimo Senhor Presidente do 
Senado Federal -Senador Moacyr Dalla- acolhendo 
a exposição de motivos, -desta Diretoria. sobre a 

possibilidade de mudança do regime jurídico CeietiSta 
dos Servidores do CEGRAF, para o regime Estatutário, 
em igualdade de tratamento com os colegas do Senado 
Federal, nomeou uma Comissão, constitufda pelos 
Servidores: Dr. Aíman Noguei~a da Gama - Diretor 
GúaJ do Senado Federal e V ice-Presidente do Conselho 
de Supervisão do CEGRAF -; Dr. Alberto Moreira de 
Vasconceiios- Consultor Geral do Senado Federal-; 
Dr. Pedro Cavalcanti D' Albuquerque Netto - DiretOr 
da Assessoria do Senado Federal -, para, sob a 
Presidência do primeiro, num prazo de 60 (sessenta) dias 
realizarem estudos conclusivos sobre a mudança 
solicitada. Continuando·- sua esplanação, o Diretor 
Executivo do CEGRAF - Dr.~ Aloisio Bafbosa de 
Souza- relata, também, que foi autorizado pefo Senhor 
Presidente, na mesma oportunidade, por eqUidade, aos 
Servidores do Centro Gráfico, as mesmas vantagens 
peconiárías com que foram contemplados os Celetistas 
do Quadro de Pessoal do Se_nado Federal, isto é, 120 
(cento e vinte) horas extras e a Gratificação Especial de 
Desempenho. Esclarecendo, ainda, que referente a estas 

· vantiígens foi nOffieada uma Comissão, comPost~ de 
Seividores do CEGRAF, para estudarem a criação- de 
um "teta base" para os pagamentos em tela. Nada mais 
havendo a tratar, agradecendo a presença de todos, o 
Senhor Presidente - em exercício - Dr. Aiman 
Nogueira da Gama, declara encerrados os trabà.Ihos e 

-- pata constar, Eu, Maurício Silva, Secretãrio, deste 
Conselho de Supervisão, lavrei a presen'te Ata, que 
depois de lida e aprovada será assinada pelos dem.ais 
Membros. 

Brasília, 26 de junho de 1984. - -Aimao Nogueira da 
Gama, Presidente - Lu_izt do Nascimento Monteiro, 
Membro - Luciano de F. Mesquita, Membro - Sarah 
Abrahão, Membro - Aloísio Barbosa de Souza, 
Membro. 

ATA DA 95• REUNIÃO 

Às onze horas do dia vinte e sete do rnês de junho do 
ano de mil novecentos e oitenta e quatro, na sala de 
reuni,ões do Conse.llio de Administração do Senado 
Federai, sob_a Presidência do Se.ohor Aiman Nogueira 
da Gama, por delegação do Excelentissimo Se:D..&or 
Presidente_ do Senado Federal- Senador Moacyr Dalia 
-- presentes os Conselheiros Luiz do Nascimento 
Monteiro, ~arah Abrahão, Luciano de Figueiredo· 
Mesquita e Aloisio Barbosa de Souza, presentes, 
também, os Senhores Rud.Y Maurer, Luiz Carlos de 
Bastos, Maria de Nazaré Pinheiro Carneiro, Agaciel da 
Silva Maia, Antonio Corrêa Pacheco e Aloisio Barbosa 
de Souza Filho, respectivamente, Diretor 
Administrativo, Diretor Industiial, Assessora Jurídica, 
Auditor e Assessores do CEGRAF, reuniu-se o 
Conselho- de Supervisão do Centro Gráfico do Senado 
Federal. Abertos os trabalhos, o Senhor Presidente 
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passou a palavra ao Conselheiro Luiz do NascimentQ 
Monteiro que apresentou parecer sobre a proposta de 
Alteração do Orçamento Interno do FUNCEGRAF, 
pari o exercício finanCeiró de 1984. Enl seu parecer o 
Cohfo:elheiro diz, textualmente, que "a receita que ora se 
·leva à crédito do fundo, foi alocada na sua toialidade no 
elemento_ de despesas com Serviços de Terceiros e 
Encargos, especificamente à Conta Remuneração de 
Serviços Pr!ssoais, de acordo com as diretrizes 
estabelecidas pela Administração do Órgão para este 
exercício financeiror" Concluído o parecer, o Senhor 
Presidente o colocou em discussão, sendo o mesmo 
amplamente apreciado e aprovado a seguir. Passando-se 
aõ segundo item da pauta o -Conselheiro Luciano de 
Figueiredo Mesquita relata matéria constante do 
processo número 00897/84, em que a Diretoria 
Exec:otiva do CEGRAF propõe a criação do emprego de 
Técnico de Manutenção de Máquinas Gráficas. Em seu 
p~~~- o ConsCÍheiro diz que a medida se justifica por 
absoluta necessidade de serviço, e, que ainda a referida 
'função Já vem -sendo exercida com Servidor altamente 
.qua-1ificado para o cario. Logo após, o Senhor 
Pre$idente - em exercício Dr. Aiman Nogueira da 
Gama, retomou a palavra e colocou a matéria dn 
dísc_ussão, sendo a mesma debatida por todos os 
presentes. Sendo a mesma aprovada por unanimidade. 
Nada mais havendo a. tratar, agradecendo a presença de 
todos, o Senhor Presidente declara encerrados os 
trabalhos e para constar, Eu. Maurício Silva, Secretârio, 
deste Cai:tselho de Supervisão, lavrei a presente Ata, que 
depois de lida e aprovada será assinada pelos demais 
Membros. 

Brasflia, 28 de junho' de 1984. -Aimau Nogueira da 
G:llma, Presidente - Luiz do Nascimento Monteiro, 
Membro - Sarah Abrahio, Membro - Luciano. de 
Figueiredo Mesquita, Membro - Aloisio Barbosa de 

·Souza, Membro. 

Brasíiia, 27 de junho de.l984 

Senhor Presidente,· 
Tenho a honra de passar às mãos de Vossa Excelência, 

para apreciação da Comissão Dire~Óra, o presente 
processo n'i' 2-069/83, de 24 de novembro de 1983~ 

referente a alteração do Orçamento do FUNCEGRAF 
-Fundo do Centro Gráfico do Senado Federai- para 
o exercício finariceiro de 1984. 

Esclareço a Vossa Excelência· que a presente alteração 
foi apreciada e aprovada pelo Egrégio Con~elho de 
Supervisão do CEGRAF. 

Na oportunidade apresento a Vossa Excelência meus 
protestos de alta estima e distinta consideração. 

Cordialmente, - Aloísio Barbosa de Souza, Diretor 
Executivo. 

Aprovo ad refereodum da Mesa Diretora. 
Em 28-6-84. 
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02.00 - SENADO fEDERAL . l 
02.02 - FUNDO DO CENTRO GRAFICO DO SENADO FEDERAL - FUNCEGRAF hNl...U I i EXERCtCIO DE 1984" - 1~ Alteração RECEITA Em Cr$ 1 ~o o 

l.il\'Ai.4 ·, .... ·~·~·' ~ll·..._;oll>All' .... 

""'"' [o;aclt>:J(AI.:I """"' lúll'l\ l~li"'-I!Ll 
RI;M;CAS fOI<llS 

CJ,l{(o!)j ..... 

L.C:<Oioll:.O. '"""'~ 
RECURSOS OROINARIOS 12.000.000 12.000.00.2._ 

TRANSFERENCIAS CORRENTES 

Recursos consignados no Orçamento 

Geral da Uniãó, nos termos dos P.! 
rágrafos 39 e 49 do artigo 483 
da Resolução 58/72, com a nova r!. 
dação dada pela ~solução 57/76 

do Senado Federal, a serem repas-

sados ao FUNCEGRAF ~ •••••••••••••• 12.000.000 50 

RECYB§OS DE: OUTRAS FONTES 350.000.000 454·. 702.306 

RECEITAS CORRENTES 

Receita Operacioanl, oriunda de 

Orgãos da União, a ser executada 
no.a termoa do §29, do artigo 49 
do Ato n9 10, de 1980, da·Comis-
são Diretora. do Senado Federal, ••• 350.000.000 90 350.000 .. 000 90 

C I\J:CfiiAIR6J'I.oJ::A I llleE!T .. ~ .. ~ -r .I:(W'·~~ T 'fAA'ISf.roJi'IIV'CTES T MCVIoiSOI'WtJ!$AS 1 IIECOTASCOIIII(Nf6TQTAL ·r ~F.::mo~;.>ttCAI'ItAt.T:,,) C ~ct·TAfOI.v,. :-1 
~-João de Morais Silva, assessor financeiro - 29/05/84. Ca..,ntinua ..... 

cont l._n).laçao ••• 

02.00 - SENADO FEDERAL 
02.02 - FUNDO DO CENTRO GRAFICO DO SENADO FEDERAL - FUNCEGfiAF ANI::XU ~-,;,. 

EXERC1CIO DE 1984 - 1~ Alteração RECEITA Em Cr$ l ,00 

~'·1-."'"''""·"'0il 
'><1 ~.>.:A::,..>;.. 

tDC"-0 l?t~or~ -... FI)Oil\S 
~·\,,.)!!a 

~-u 
FONI[S 

~M[loC.IIIA 

·a~ tU...CIIUVo 

Saldo positivo do FUNCEGR.AF, ver! 
ficado no fim do exercicio de 1983 

(parágrafo único-, do artigo 79 do 

Ato n9 10/79 dSl Comissão Diretora 

do senado Federal: artiqo 483, do 

Regulamento Administrativo do Se-

n~do Federal, aprovado pela Reso-

lução 58/7 2, com a. nova redaçã.o ~ 

da pela Resolução 57 /76) ........... - - - 104.702.306 90 

( = I ~T ... 'IQJSI!IlAI. T 1li.Oh9'.~ T A(c:{llol$01'!VISAS ;T lt(Qlt~~WlMUfCTAt. T MCE!TASDE(.O#!TAt.fOIAL ) r-: ll:f.C[!TAlOTAL --"") 

~-----------L~----------~~------------L-'~2~-~o~o~o~.o_o~o~~~3S~O~-~o~o~o~._oo_o_~l-~3-6_2_.o~o~o~-~o_o_o __ J_ _____________ l 362.ooo.ooo J 

lc __ ....::....:.......,"I.J.. __ ...::..._...J.I ___ ___::.__=r_L_;l;_:2:.:_ • .'!:00~0:.:·.'!:oo~oé..T.L.:•:.:s::!4:... 7c;:0~2.:.· 3=:0~rr:J·· L.;·~·!!-6 ·:.:7~0=.2.:.:· 3!.::0~6_T.L_ __ _::... __ _j] O••. 702~ 
;~ 

~.João de Morais Silva, assessor financeiro - 29/05/84. 
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02 02 - FUNDO DO CENTRO GRAFiCO DO SENADO FEDERAL - FUNCEGRAF L02.00 - $EN~OO fEDERAL 

EXCRC!CIO DE 1984- 10 Alteração PROGRAMA DE TRABALHO 

01.62.347.4 

094.000 

LEGISLATIVA 

I N D U S T R I A •.•••••••••••••• 

Contribuição ao Fundo do Centro 

Gr.áfico do Senado FederaL ....• 362.000.000 

362.000.00 

362.ooq_~ 

.TOTAL 362.000.000 362.000.-00 

~João de Morais Silva,. assessor finc;tnceiro - 29/05/84. TOTA.l 

02.00 - stNADO J EOffiAL 
C2.02 - FUNDO DO CENTRO GRAF!CO DO SENADO FEDERAL - FUNCEGRAF I EXERC!CIO DE 1964 - H_Al teração NATUREZA DA DESPESA 

3. o. o.o DESPE_l:!_AS SORRENTES-: ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

DESPESAS DE CUSTEIO •• : ••••••••.••••••••••••••••••••• 

Material de Conswno.... .• .• .• • • • . . . ••. . •• . •••.•. •• 11.000.000 

.. 
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r,-~ CURSOS OE iODAS AS FONH .. S 

Em Cr$ 1,.00 

466.702.306 

ANI:~O H 

466.702.30 

466.702.30 

I 466.7ãi.30GI 466.702.:roq 

rn:WRSOS Ui. TOl.lM:. AS I u~a.:..; 

•. ~r,·. •·• •v,..; .. • 
1 w>~t~rc:. 

351.000.000 

lli.· oco. 000 

139.000.000 150.000~000 

3.1.0.0 

3.1.2.0 

3.1.3.0 

3.1.3.1 

3.1.3.2 

3.1.9.0 

3.1.9.2 

Serviços de Tercei.ros e Encargos................... 200.000.000 200.000.000 

4.0.0.0 

4.1.0.0 

4.1. 2.0 

4.1.9.0 

4.1. 9.2 

Remuneração de Seiv.icos Pessoais., • .• , •.. ,...... 40.000.000 40.000. ClQO 

Outros Serviços e Encargos .•••.••• ,............. 160.000.000 160.000.000 

Diversa.s Despesas de Custeio....................... 1. 000. dOO 1. 000.000 

Despesas de Exercíc.ios Anteriores.,................ l.Ooo.ooO l.OCO.OOO 

DESPESAS OE CAPITAL~ ._ ........ , ••• , .... , ••••••••••••••••••• ll. 000.000 

INVESTIMENTOS ••. , •• ; ........... , ................. • .•.•• 11. 0"00. Oõb 

Equipamer.tos e Material Permanente .................... . lO.OOO.QOO 10.000.000 

Diversos Investimentos ................................... . 1.000 .ooo 1.000.000 

Despesas de Exerc!eios Anteriores ................. . 1.000.000 1.000.000 

'<:. 

"' 
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U~.Oü - :;,t.NAUU H::.Ut.RAL f.tEC.UK5US UE h1UA~ A'::. h..~/l.tl;:, j 
M:::~O HI-A~ 02.02 - FUNDO DO CENTRO GRAFICO DO SENADO FEDERAL - FUNCEGRAF 

3.0.0.0 

3.1.0.0 

3.1.2.0 

3.1.3.0 

3.1.3.1 

3.1.3.2 

3.1.9.0 

3.1.9.2 

4.0.0.0 

4.1.0.0 

4.1.2.0 

4.1.9.0 

4.1.9.2 

3.0.0.0 

3.1.0.0 

3.1.2.0 

3.1.3.0 

3.1.3.1 

3 .. 1.3 .. 2 

3.1.9.0 

3.1.9.2 

4.0.0.0 

4.1.0.0 

4.1.2.0 

4.1.9.0 

4.1.9.2 

E::XERC!CIO DE 1984 - l§. Alteração NATUREZA DA DESPESA Em Cr$ 1 00 · 

e.l't:....t.l. ftur..,.;A 
t(llloii. ... (J. 

DESPESAS CORREh"TES •••••••••••• ,.,,,, •••• ,., ... , •••• ,. ,-. 455.702.306 

455.702.306 

139 .. 000.000 150.000.000 

304.702.306 304.702.306 

144.702.306 144.702.306 

160.000 .. 000 60.000.000 

DESPESAS DE CUSTEIO ............................... , •• , 

Haterial de Consumo .••••••.•.•••.••••.••.••.•••.•• 

Serviços de Terceiros e Encargos ••.•• , •••.....•.• , 

Remuneração de serviços Pessoais •••••••.•••••.•. 

Outros Serviços e Encargos •••••••••••••••••••••• 

Diversas Despesas de Custeio •••••••••••••••••••••• 

Despesas de Exercícios Anteriores •••••••••••••.• 

11.000.000 

1.000.000 

1.000.000 

1.000.000 

DESPESAS DE CAPITAL ........................................ .. 11.000.000 

INVESTIMENTOS ••••••• • .................................... .. 

Equipamentos e Material Permanente ................... .. 

Diversos Investimentos ............. ~ ...................... . 

Despesas de EXercícios Anteriores ................... .. 

11.ooo:ooo 

- 1o.ooo.ogo 1o.oo-o.ooo 

1.000.000 1.000.000 

1.ooo.ooo 1.ooo.ooo 

FU::GUi-<5_05 0( iODA:;;. AS F JN'It.:.. J 
ANC<O IV 

J;:m Cr$ 1,00 

DESPESAS CORRENTES ......... · ................ ,........................... 351.000.000 

DESPESAS DE CUSTEIO .................................... ••••••••·., 351.000.000 

Material de Consumo •••••••• ,.................................... 150 .. 000.000 

Serviços de Terceiros e Encargos................................ 200,ooo.obo 

Remuneração de Serviços Pessoais •.•• o .......... , • • • • • • • • • • • • • • • 40 .. 000. 000 

outros serviços e Encargos....................................... 16o;ooo.ooo 

Diversas Despesas de Custeio................................... 1.000.000 

Despesas de Exercícios Anteriores............................ 1.000.000 

DESPESAS DE CAPITAL .......... ••••• ••••• •••• •••••• .................... , 11;000.000 

INVESTIMENTOS •••••••••••••••• , .. ,........................................ 11.000.000 

Equipamentos e Material Permanente.................................. 10.ooo.od.o 

Diversos Investimentos............................................... l.OOO.OQ.O 

Despesas de Exercícios Anteriores .............................. .. 1.000.000 

. 
João de Morais Silva, assessor finançeiro(l't!;SON.t[NCAIIC.!.IXWS. T ()IJ!IIf.$1)($1>.COfiiiOfln T rorALtel".ei:I!F'.'IIO.'S1 

29/05/84 - 35l.OOO.OOQ35l.OOO.OOO 
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l "'"·rJU - '-L•~l:\UU I t.U~Iil~i... 
:02 02 - i'UNOO DO CE NIPO GRAFICO Dü SENADO n.OERAL ,. f UNCCGR.~F 

EXERC!cro DE 1984 - H,- Altera~ãO- NATUREZA DA DE:SPt:SA 

:,~ .. ú~~~\..._, _,_ , v._·'-),...., r'-'" •t .. ANf"U h'-A I 
Em C:r:;:$ 1,00 ). 

3.0.0.0 

3.1.0.0 

3.1.2.0 

3.1.3.0 

J.L3.1 

3.1.3.2 

3.1. 9.0 

3.1.9.2 

4.o.o.o 

4.1.0.0 

4.1.2.0 

4.1.9.0 

4.1.9.2 

(•I•I.(,·K~ 

DESPESAS CORRENTEs •••••••••••• • • • • • ••• • ••• • -. •. • • • • • • • • • • • • • • • • • • - • 

DESPESAS DE CUSTEIO •••••••••••• ·-•••• • •••• • ••• •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

MateriAl de Consumo ••.•••••••••••••••••••••••• ·• • • · • • •· • • • • • • • • 

Serviços de Terceiros e Encargos ............... · • • · • • • • · • · • • • • • • 

Remuneração de Serviços Pessoais .............................. 144.702.306 

Outros Serviços e Encã:fgos •••.•.•.•• ~ •••••••••.•.•• ' 0 '. o o •••• 160.000.000 

Diversas Despesas de CustEd .. o.. ·--· •-o •••••••••• o ..... • •• o.·· o.· o. o.· 

Despesas de Exerci cios Anteriores .... o. o •••• o •• • • •• • • o o o • • • .. • • 1.000.000 

DESPESAS DE CAPITAL._ .............. , o •• o o. o •• o o o •••• o. • o·· o • o • • • • • • • • 

INVESTIMENTOS. o o • o ••• · •••• o • o • o ••• o ••••• o •••••••• o • • • o • o • • • • • • • o • o 

Equipamentos e Material Permanente. o o ••••••••••• o o o •• • ••• o • ••• o 

Diversos Investimentos ... o ............................ • •• o. o •• • o •• • •••• o 

Despesas de Exercícios AnterioreS ............... o o .............. . 1.000.000 

150.000.000 

304.702-.30.6 

1.ooo.ooo 

11.000.00~ 

l.OQQ.OOO 

455. 70i.306 

455.?02.306 

11.000.000 

11.000-;. 000 

João de Morais Silva, assessor financeiro cl'I:S'"""" (t>l: ..... -... sot!NS·J OUtAAS. ""''""".'<"':'S Ti ftlfiii.DrSP.CQMPIIe) 
. 29/05/.&4 - 455.702.306 _C55. 102.Jo6 

r lOTALDI:SPI)[C<I'l'"l. 

l_ 11.000.000 -
r-;; TOlAI.Cl:i:N. ~ 
~6. 702.306-

t.c .. r 02.00 - SENADO FEDERAL . . ~ ~ 
ANEXO V 

-I 
02.02 -fUNDO DO C€NTRO GRAFICO 00-Sf:NAVO FEDERAL- fUNCcGRAf EXERC!C!O DB 1984 - 10 alterac~o 

DEMQNSTRI\TIVO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS. ECONOMICAS Em Cr$ 1100 
$1fu.<...t..l""TI"""' · .. ·-

l'll<.l>IA «:.PI:? -ESI'tC»'.ç,o.;-'0 
'""~ !Of .. [Sfl.'i;.J.i,4v ~·ll(:,A;_ fOioll. 

RECEITAS CORRENTES.,, •• , •••• • 362.000.000 DESPESAS CORRENTES •• , •••••••• 351.000o000 
Transferências Correntes. o .... 12.000o000 Despesas de Custeio •••••• ,, •• 351.000.000' 

Recursos de Outras Fontes. o •• 350.000.000 

SUPERAVIT .00 ORÇAMENTO CORREN 
TE •.• _•·••·•••• •••••••••• ,o.,,-; 11.000. o ao 

TOTAL - 362.000.000 TOTAL - 36.2.000.000 

RECEITA DE CAPITAL •• o ........ , ll.OOO.OOO DESPESAS DB CAPITAL •••••••••• 11.000.000 

SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORREN 
TE ........................... "'; 11.000,000 Investimentos ....... o ••• o , o ••• 11.000.000 

TOTAL - 11.000.000 TOTAL - 11.000.000 

•' -. 
. ~~{~, 

···~~. 

·~ I 
. Joao à:li!' Morais Silva, assessor financeiro- ;l~/U!>/Ijli, 
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02.00 - SENADO FEDERAL l 02.02 ·-· fUNDO DO CENTRO G_RAfi_C-0 00 SENAOl) FEDERAL - FUNCf.GRAF" - ct1(ERC!cro DE 1984 - l-~l._t;:.cr.:tr.;5.o 
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO /l.S CATEGORIAS ECONOMICAS 

,,,,,0 '~,.- J -
Em Cr$ 1,00 

11\..:...ÁJ ~IJAI. 

Rl~I:I!A O(~Pl .~ -
I;SP(Cif~I<O ''"""""' Wll•< t-~•or:..,o,.,.l<l ... ,,,.. h>'.ll 

RECEITAS CORRENTES ••••••••.• 466'. 702.306 DESPESAS CORRENTES, •••••• , •• , ~702.306 

Transferências Correntes •••• 12.000.000 Despesas de custeio •..•. _ ... ,. •. 455.702.306 

Recursos de Outras Fontes ••• 454.702.306 

SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRE~ 
TE. •····•·••····••••••••••··• 11.000.000 

TOTAL - 466.702.30'6 TOTAL - 466.702.306 

RECEITAS DE CAPITAL ••••••••• 11.000.000 DESPESAS DE CAPITAL •••••••••• u.ooo.o·ou 

~=~~~~~-~~~~:~~.:~~~ n.ooo.ooo Investimentos ••••••••••••••.• . 11.000. DOO 

TO'J;'AL - 11.000.000 TOTAL 

-Joao de Mora.ls Silva, assessor financeiro - 29/05/84. 

ATAS DE COMISSÕES 

SECRETARIA-GERAL DA MESA 

COMISSÃO DE REDAÇÃ0 

27• reuniio, (extraordinária) realizada 
Em 8 de junho de 1984 

, Ãs dezessete Jlores do dia oito do mês de junho do ano 
de mil novecentos e oitenta e quatro, reúne-se a

1 

'Comissão de Redação sob' a Presidência do Senhor 
'Senador João Lo_bo, Presidente, presentes os Senhores 
Senadores Passos Pôrto, Vice-Presidente, e Jorge 

,Kalume. 
, Deixam de comparecer, por motivo justifi~dO, os 
Senhores Senadores Saldanha Derzi, Alberto Silva e 

1 
€laudionor Roriz. 

e lida e aprovada a ata da reunião anterior. 
A Comissão aprova os pareceres em que o Senhor 

Senador Passos Pôrto apresenta as seguintes redações 
.finais; 
· a) do Projeto de Resolução n'i" 30, de 1984, que 
autoriza o Go:verno de Pernambuco a elevar em Cr$ 
745.478.756,68-(Seteceittos e quarenta e cinco milhões, 
quatrocentos e setenta e oito mil, setecentos e cinq~ta 
e seis cruzeiros e sessenta e oito centavos) o montante de 
sua dívida consoldiada; e 

b) do Projeto de Resolução n9 31, de I 984, que 
autoriza a Prefeitura do Município de São Pau_lo (SP) a· 
elevar em Cr$ 8.989.603.690;00 {Oito bilhões, novecentos 
e oitenta e nove milhões, seiscentos e três mil, seiscentos 
e noventa cruzeiros) o montante de sua dívida 
consolidada. 

Nada mais havendo a tratar, dá-se por encerrada-a· 
reunião, lavrando eu, Maria Carmen C. Souza, 
Assistente -.. ad hoc" a presente ata que, · uma vez 
aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente. 

28• reunião, (extraordinária) realizada 
Em 12 de junho de 1984 

Às onze horas do dia doze do mês de junho do ano de 
mil novecentos e oitenta e quatro, reúne-Se a Comissão 
de Redação sob a Presidê_ncia do Senhor Senador João 
Lobo, Presidente, presentes os Senhores Senadore$ 
Passos Pôrto, Vice-Presídente, e Saldanha Derzi. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os 
Senhores Senadores Alberto Silva e Claudionor Roriz. 
~ lida e aprovada a ata da reunião anterior. 
A Comissão aprova o parecer em ·que o Senhor 

Senador Saldanha Derzi apresenta a redação final do 
Projeto de Resolução n9 32, de 1984, que autoriza o 
Governo do Estado de_ Minas_ Gerais a elevar em Cr$ 
79.232.971.409,70 (setenta e nove _bilhões, duzentos e 
trinta e dõis- milhões, novecentos e setenta e uni mih· 
quatrocentos e nove crUzeiros e setenta centavos) o 
montante de sua dívida Consolidada. 

Nada mais havendo a tratar, dá-se por encerrada ã 
reunião, lavrando eu, Frederic Pinheiro Barreira, 
Assistente uad hoc'' a presente ata que, uma vez 
aprovada, será assinada pelo Senhor President~. 

'29• reualio, (éxb'aordlnolr(a),_ tqrba~ 
Em 14 de junho de 1984. 

Às dezoito horas e quarenta e cinco minutos do dia 
quatorze de junho do ano de mil novecentos e oitenta e 

- 11.000.000 

~. -

-

quatro, reúne-se a Comissão de redação sob a-· 
Presidência do Senhor Senador Passos Pôrto, Vice
Presidente,. presentes os Senhores Senadores Jorge 
Kalume e Saldanha Derzi. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os 
Senhores Senadores João Lobo, Presidente, Alberto 
Silva e Claudionor Roríz. 

~lida e aprovada a ata da reunião anterior. 
A Çomissão aprova o parecer em que o Senhor 

Senador Jorge Kalume apresenta a redação final do 
Prqjeto de Lei do Senado nv 86, de 1984, que renova, até 
31 de dezembro de 1985, o prazo de validade do 
Concurso de Fiscal de Tributos Federais que menciona. 

Nada mais havendo a tratar, dá-se por encerrada a 
reunião, la\rl'àhdo eu, Frederic Pinheiro Barreira, 
,Assistente "ad hoc" a presente ata que, uma vez 
aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente, 

30• reunlilo, (extraordidrfa), realizada 
Em 15 de junho de 1984. 

Ãs dezesseis horas do dia quinze de junho do ano de 
mil novecentos e oitenta e quatro, reúne-se a Comissilo 
de Redação sob a Presidência do Senhor Senador Pas.sos 
:Mrto, V ice-Presidente, presentes os Senhores Senadores 
Jorge ·Kalume e Saldanha Derzi, 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, 01 

Senhores Senadores João Lobo, Presidente, Alberto 
Silva_ e Claudionor Rori~. 

e- li~. e a'provada a ata da reunião anterior. 
/li. Comis'são aprova o parecer em que o Senhor 

Senador Jorge Kalume apresenta a redaçi'io do vencido, 
par'a o turno suplementar, do substitutivo do Senado ao 
Proj~to de Lei da' Câmara n' .,4, de 1984 (n' 3.284/84, na 
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Casa de origem), que autoriza a admissão, pela Caixa 
Econômica Federal, dos empregados das extintas 
empresas Delfin Rio S.A. Crêdito ImobiliãriQ e Di:lfiii-
S.A. Crêdito Imobiliário, em ~i_tuação de liquidação 
extrajudicial, decretada pelo Banco Central do s'rasil, e 
dá outras providências. 

Nada mais havendo a tratar,' dá-se por encerrada a 
reunião, !abrando eu, Frederic- Pinheiro Barreira, 
Assistente "ad hoc" a presente at~ que, uma vez 
aprovada, será assinada P!=lo Senhor Presidente. 

SUBSECRETARIA DE COMISSOES 

COMISSÃO DE MUNICIPIOS 
5• Reunião (extraordinliria), realizada 

Em 26 de junho de 1984, 

Às dez horas e trinta minutos do dia vinte e seis de 
junho de mil novecentos e oitenta e quatro, na Sala da 
Comissão, na Ala Senador Alexandre Costa; sob a 
presidência do Senhor Senador Passos Pôrto, reúne-se a 
Comissão de Municípios, com a -picisença dos Senhores 
Senadores Almir Pinto, Nelson Carneiro, Gaivão 
Modesto, João Lobo, Jorge Bornhausen, José Uns, 
Jutahy Magalhães e .Jorge Kalume. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os 
Senhores Senadores Benedito Canellas, Benedito 
Ferreira, João Lúcio, Ca.dos Alberto, Mârio Maia, 
Alfredo Campos, José Ignácio Ferreira, Marcelo 
Miranda e Eneas Faria. - --

Havendo número regimental, o Senhor Presidente 
declara abertos os trabalhos e dispensà a leitura da Ata 
da Reunião anteríor, qui é dada -como aprovada. 

A seguir, passa-se à apreciação das matérias 
constantes da pauta e são relatados os Prcíjetos de 
Resolução da Câmara de Economia, às seguintes 
Mensagens Presidenciais: 1) Mensagem fl9 239, de 1982, 
do Senhor Presidente da República, submetendo à 
aprovação do Senado Federal, proposta do Senhor 
Ministro da Fazenda, para que seja autorizada a 
Prefeitura Municipal de Aragarças (GO) a conti-atar 
operação de crédito no valor de Cr$ 22.299;ooo,oo (vinte 
e dois milhões, duzentos e noventa e nove mil cruzeiros). 
Relator: Senador Jorge Kalume. Parecer. favoráveL 
Aprovado por unaniniídade. 2) Mensagem n~ 31, de 
1984, do Senhor Presidente da República, submetendo à 
aprovação do Senado Federal proposta do _Senhor 
Ministro da Fazerida~- para que seja autorizada -a 
Prefeitura Municipal de ltajá (GO) a con.tratar operaçã_o 
de crédito no valor de CrS 116.018.641,00 (cento 'e 
dezessels _milhões, dezoito mil, seiscentos e quarenta e 
um cruzeiros). Relator: Senador Almir Pinto. Parecer: 
favorável. Aprovado por unanimidade. Em seguida, o 
Senhor Presidente concede a palavra ao Senhor Senador 
Nelson Carneiro, que emite parecer favorável ao -Projeto 
de Lei da Câmara ni' 162, de 1983, que "fixa nornlas 
sobre repetição de topônimos de cidades e vilas, 
incorporadas ao texto da Lei Complementar n9J, de9 de 
novembro de 1967", Não hã objeção ao parecer 
apresentado, sendo, então aprovado por unanimidade. 
Dando continuidade aos trabalhos, o Senhor Presidente 
concede a palavra ao Senhor Senador Alm~r_Pinto, que 
emite parecer favorável ao Projeto de Lei da Câmara n9 
286, de 1983, que "fixa a data da eleição dos vereadores 
dos municípios criados pela Lei n9 7.009, de 19 de julho 
de 1982, e dá outras providências. "Não há objeção ao 
parecer apresentado, sendo, então aprovado por 
unanimidade. 

·Apresentado pelo Senhor Senador Almir Pinto, a 
Comissão aprova, por unanimidade, requerimento de 
urgência nos termos do artigo 371, letra "b", do 
Regimento Interno, para o Projeto de Lei da Câmara n~ 
28_6, de 1983, que ·~fixa a data das eleições dos vereadores 
dos municípios criados pela Lei ni' 7.009, de }9 de 
outubro, como o dia naciollal do Vereador" e após ter. 
sido, também, aprovado no Senado Federal, segue à 
sanção presidencial. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

O Senhor Presidente comunica à Comissão e se con
gratula com ela pela aprov~ção na Câmara dos Deputa~ 
dos do Projeto d~ Lei do_ Senado n'l' 159/83, de sua auto
ria, que:: ... institui o dia }9 de outubro, como o dia nacio~ 
nal do Vereador" e após tçr sido, também, aprovado no 
Senado Feder.al, segue à sanção presidencial. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião 
lavrando eu, Francisco Gonçalves Pereira, Assistente da 
Comissão, a presente Ata que, lida e aprovada,, ~erá 
assin~da pelo Senhor Presidente. 

___ CQMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO CIVIL 
6• Reunião, realizada 

em 27 de junho de 1984 

Às onze horas do dia vinte e sete de junho de mil 
novecentos e oitenta e quatro, na Sala de Reuniões da 
Coriiissão, na Ala Senador Alex3.ndre Costa, sob a 
Presidência do Senhor Senador Fábio Lucena e com a 
presença dos Senhores Senadores Passos Pôrto, Gaivão 
Modesto e Alfredo Campos, re11ne-se a Comissão de 
Serviço P11blico Civil. Deixam de comparecer, por 
motivo justificado, os Senhores Senadores Martins' 
Filho, Jorge Kalume e Carlos Alberto. Havendo número 
regimental, o Senhor Presidente declara abertos os 
trabalhos dispensando a leitura da Ata da reunião 
anterior, que ê dada como aprovada. A seguir, a 
Presidência concede a palavra ao Senhor Senador Passos 
Pôrto para emitir os seus pareceres sobre os .dois itens da 
pauta, objetos da presente reunião. Com a palavra, o 
Senhor Senador Passos Pôrto lê o seu parecer.sobre o 
Projeto de Lei da Câmara n9ll7, de 1984, que "dispõe 
sobre a criação de cargos no Quadro Perma1:,1ente da 
Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da 11 •. 
Regíão, e dá outras providências". A Comissão, por 
unanirilidade, aprova o parecer favoráVel do Relator. 
Em seguida, o Senhor Senador Passos Pôrto lê o seu 
parecer sobre o Projeto de Lei da Câmara n9 82, de 1984, 
que "dispõe So&re a criação- e extinção de cargos na 
Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da 
Terceira Região, e dá outras providências''. A Comissão, 
por· unanimidade, aprova o parecer favorável do 
Relator. Nada mais havendo a tratar, o Senhor 
Presidente declara encerrado os trabalhos., lavrando eu, 
Luiz Cláudio de Brito, Assistente da Comissão, a 
presente Ata que, lida e aprovada, será assinada por Sua 
Excelência. - Senador Fábio Lucena. 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

1• Reunião (extraordinária), realizada 
em 5 de abril 

Às onze horas do dia cinco de abril de mil novecentos 
e oitenta e quatro, na Sala de Reunião da Comissão, pre
sentes os Senhores Senadores João· Calmon Presidente, 
Álvaro Dias, Fernando Henrique Cardoso, Octávio Car
doso e Passos Pórto, reúne-se a Comissão de Educação e 
Cultura. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Se
nhores Senadores Luiz.Viana, José Sarney, Eu-nice Mi
chilles, Oas_tão Maiier e Aderbal Jurema. 

Havendo número regimental, são abertos os trabalhos 
co_m_ a çiíspensa da leitura da Ata da Reunião anterior, 
que é dada Como aprovada. · 

Antes de passl.!,r à apreciação das matérias constantes 
da pauta dos trabalhos, o Senhor Presidente aborda o as
sunto ligado a realização de um Seminário sobre o Ne· 
gro no Brasil Atual, na segunda semana de maio próxi
mo, proposta esta feita pelo Senhor Senador Itamar 
Francc;>. Colocada em discussão a proposta apresentada, 
usa da palavra o Senhor Senador Passos Pôrto, que pro
põe que a comissão convide o professor Estãcio Lima, da 
Universidade Federal da Bahia. Passa-se à votação da 
propos'tã, sendo a.mesma aprovad~ __ por unanimidade. 

Logo após,. o Senhor Presidente sugere que a comissão 
faça um Fo'rum Nacional de Secretários de Educação, na 
primeira semana de maio. Colocada em discussão e vo
tação, a proposta 6 aprovada por unanimidide, 
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Passando-se à apreciação das matêrias constantes da 
Pauta, são relatados os seguintes Projetos: 

Pelo Senhor Senadgr Octávio Cardoso: 
Parecer fa vorâvel ao Projeto de Decreto Legislativo n' 

20, de 1983, que "aprova o texto do A,cordo que oria 
uma Comissão Mista entre o Governo. da República FC:: 
derativa do Brasil e o Governo da República GabC?hesa: 
assinado em Brasflia, a 30 de junho de 1982". 

Colocado em· disi:;_usSão e votação, ê.o· Parecer aprova
.do. 

Parecer favorável ao Projeto de Lei da Câmara n' 206, 
de 1983, que "outorSa a·o Presidente Getúlio Vargas o 
titulo de .. Patrono do& Trabalhadores do Brasil". 

Colocado em discussãq e vot~ção, ê: o parecer aprova
do, votando com restrições, o Senhor Senador Passas 
~ôr~o; · 

. Pà'recer favorável ao Projeto de Lei da Câmara n9 231~ 
de 1983, que .. erige em Munumento Nacional o Túmulo 
_de Getúlio Vargas, na Cidade de São Borja.,. 

_Colocado _em discussão e votação, 6 o parecer aprova
do .... 

Pelo Senhor Senador Fernando Henrique. Cardoso: 
Parecer favdiável ao Projeto de Lei da CâmaTa ni' 225, 

de 1983, que "institui o .. Dia da Comunidade Afro
Brasileira" e determina outras providências". 

Colocado em discussão e votação, é o parecer aprova
do· 

Parecer 'Contrário ao Projeto de Lei ·da Câmara n' 71, 
de 1982, que "cria incentivos à teleducãção. 

q.rocado em discussão, é solicitada vista pelo Sena
dor Qctávio Cardoso e deferido pela presidência; 

Parecer contrário ao Projeto de Lei do Senador ni' 54, 
de 1983, que .. inclui no currículo dos cursos de 2i> grau 
dos estabelecimentos de ensino 'do .. País o estudo de dati
lografia". 

Colocado em discussão e votaçãn, é o parecer aprova
do. 

Finalizando, o Senhor Presidente determina que as 
notas taquigráficas, tão logo traQuzidas, sejam publica
das em anexo à presente Ata. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, 
para constar, eu, Sêrgio da Fonseca Braga, Assistente da 
Comissão, lavrai a presente Ata, que, lida e aprovada se
rá assinada pelo Senhpr Presidente. 

- ANEYOÃ.ATA DA I• REUNIÃO, EXTRAOR-
DINÁRÜ. DA COMISSÃO D,E EDUCAÇÃO E 
CULTURA, REAUZADA EM 5-4-84, PRESI
DENTE: SENADOR JOÃO CALMON,' VICE
PRESIDENTE: SENADOR GASTÃO MIJLLER. 

O SR. PRESIDENTE (João· Calmon) - Havendo 
quOrum, declaro instalados os trabalhos da Comissão de 
Educação e Cultura. 

Ant~s de dar a palavra aos relatores, eu gostaria de 
submeter à apreciação da nossa Comissão duas propos
tas. 

Des'd~-o -ano passado o Senador Itamar Fr~nco,suge
riu a realização de um seminário sobre o negro no Brasil 
atual. Na época foi aprovada, em princípio, a realização 
do s_eminário mas ele não se realizou. Este ano voltamos 
ao assunto, já agora c-ontando também com a colabo
ração da Comissão de Educação e Cultura da Qmara 
dos Deputados. Será uma promoção conjunta ... A idéia é 
convidar especialistas do mais alto nível, a comeÇar pelo 
nosso Gilberto_ Freire, e também grandes figura~. dane
gritude -brasileira. De maneira que esse seminário dura
ria dois dias- quarta e quinta-feira- e seria realizado. 
se a Comissão assim entender, na segUnda semana de 
maio, coincidindo com a Lei Áurea. 

Os temas são os seguintes: "A contribuição do Negro 
na Formação da Nacionalidade e A Participação do Ne
gro nas Instituições Nacionais;" "A Atualidade da Lei n9 
1.390", Lei Afonso Arinos, "0 Negro e a Cultura Brasi
leira", "Os 93 anos da Lei Áurea", e a Viabilidade da 
Proposta da Civilização Tropical", contida na Carta de 
Uberaba e na Proclamação de Ribeirão Preto. 
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Esta Carta de Uberaba, depois poQerá ser encaminha
da a todos. Se todos estiverem de acordo, prosseguire
mos os entendimentos com i. Comissão de Educação e 
Cultura da Câmara. 

A outra iniCíaltva·-sena 8. -de-um forum nacional de Se
cretários de Educação. Esta sugestão partiu de uma rQ.U

nião realizada em Belo Horizonte, no dia 26 de no
, vembro. Posteriormente, a idéia'· também foi aprovada 
em Goiãniã. Foi cogitado no mês de abril; mas, obvit
mente, o mês de abril é inteiramente tomado por um 
tema considerado mais importante, embora o teriiã. n9 1 
mesmo seja a Educação. E a Comissão de Educação e 
Cultura da Câmara concorda em participar úiiiibêffi desr 
Se forUII\1 que'se realizaria na primeira sCmana de maio; 

Entre os temas que serão abordados,· um é de grande 
atualidade; é uma pressão sobre o governo, para que ele 
cumpra o que o Congress-o Nacional determiriou em ·re
lação a recursos destinados à EducaçãO. A âemora no 
cumprimento desse novo artigo da Constituição está 
provocando greves em vários Estados, não apenas de es
tudantes, mas também de professores. 

Eu gostaia de ter o pronunciamento da Comissão para 
poder, se ela assim entender, continuar as démarches 
para realização desse forum. Segundo a sugestão muitO 
feliz do eminente Senador Fernando Henrique Cardoso, 
não se limitaria a ouvir os Secretários de EducaçãO, mas 
também figuras eminentes do quadro educacional do 
Brasil. Eu gostaiíã de receber sugestões sobre alguns des
ses nomes. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -
Qual seria a duração do forum? 

O SR. PRESIDENTE (João Calmon) - Está em 
aberto. Mas a tendência é reduzir o forum ·a apêilãs dois 
dias, que são os dois dias realmente de maior conCen
tração de parlamentares, no Congresso Nacional, a não 
ser que a Comissão entenda-que devamos realizâ~lo ·em 
três ou quatro dias. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -
Bem, eu acho que dois dias está bem. Tenho aqui já es
truturado, pois pedi à Secretária de EducaçãO do Mu
nicípio de São Paulo, que é a educadora Guiomar Mr!llo. 
Eu mesmo realizei várias reuniões no meu gabinete em 
São Paulo, a respeito dessa questão, e há algumas suges
tões de temas e de pessoas para o debate. Seria no fundo 
ao redor das dificuldades financeiras e a partir da emen
da à Constituição aqui referida. E eu não sei se seria me
lhor fazermos esse seminário no segundo -semestre, este 
que está proposto aqui, que é mais técn-iCO. 

Passo às sugestões. A idêia é que a prómuigãÇão da 
Emenda Calmon abrirá espaço para se sentir o problema 
dos recursos para a educação, ligadas às prioi'idades in
ternas do setor. Prevê-se que a área econômiCS: do Go-
vemo tentará diluir o efeito da emenda, inscrevendo sob 
a rubrica "Educação" gastos que não têm a ver com o 
ensino propriamente dito. O semiD.ãrio enfocaria as dis
ponibilidades e necessidades de recursos do setor a partir 
de uma visão política, que prioriza a demanda de escola
rização, sobretudo no J9 grau. A proposta é a seguinte: 
~·Abertura: A - Legislação sobre Educação. Papel do 
Congresso e participação da Sociedade na Elaboração 
das Sucessivas Reformas Legislativas do Ensino". 
Sugere-se o professor Demerval como expositor ... B"
Educação e Cidadania. Os educadores e a Escola diante 
das Demandas Sociais com Respeito à Educação. A Es
cola como Agente de Treinamento de Mão-de-obra e 
Formação do Cidadão". sugere-se o professor Cui-i. Isso 
é para abertura. 

Item 2, .. A escola de J9 Grau". Coordenação da pró~ 
pria professora Guiomar Mello. Discutir até que pOitto a 
escola de 19 grau jã é satisfatória como b?se para a cons
trução da cidadania. Os subproblemas decorrentes se
rão: a contradição da qualidade e quantidade, a diVisão 
sOcial do trabalho dentro da escola, a diversificação do 
currículo de interesses corporativos. 
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Iiem 3, "A Escola de29 GtaU: e a Q.uestão da P.rofis&io
nalização. Coordenação da Professora Maria Umbelina. 
A grande discussão aqui será à da própria concepção do 
ensino· de 29 grau, a prepara~ão·da mão-de--obra e a inte'
gração do mundo do trabalho. 

Itenl 4, Ensino Superior e a Formação de Educadores. 
Cóordenação, professora Maria Nil4a, discussão do P<L= 

- pe1 do nível superior na formaçã.9 pro~ssiOnal e os 19 e 2'i 
graus e suas contradições. -Não sehJ -que é isso. 

Item, 5, Financiamerito da Educação. Coordenação, 
professor Jaques. Educação e Estrutura Tributária. Re
cursos para área social e para a educação, e, em particu
lar, a centralió.çâo versus capacidade financeira dos 
Municípios. Carlos Lessa, e professor Sumali, técnicos 
do-FEBASE e da SEPLAN. Dois itens: "Salário" e Edu
cação", exposto pelo professor Melchior, lã da USP, e 
-"Os Efeitos da Ementlà. Calmon". Enfim, aqui há uma 
estruturação de seminários, que e~ .não Sei se casaria ou 
:hãô":com essa Sl,.lgestão~ 

O 'SR. PRESIDENTE (João Calmon) -:- Eu creio, 
·nobre. colega, que nós poderíamos encaminhar isso ao 
Presídente do Forum Nacional de Secretários de Estado 
de Educação, para que examine e aproveite algumas das 
sugestões, que são boas; porque, basicamen.tç, esse é um 
forum mais de Secretários da Educação, e expoentes da 
educação. Mas há tantas idéias felizes aí que eu creio que 
eies vão aceitar algumas dessas sugestões. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -
Bom, esse poderia ser um caminho. O outro poderia ser 
feito no· segundo semestre. · 

Õ SR. PRESIDENTE (João Calmon)- Como eles já 
aprovaram por duas v~zes a data e ... 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO- Eu 
não estou prOpondo não fazer o forum~ 

O SR. PRESIDENTE (João Calmon)- Ah! 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -
.. Além do ... " 

O SR. PRESIDENTE (João Calmon) - Ah, "além 
do", sim. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO- Eu 
não _sei se ê mais conveniente fazermos o forum agora ou 
depois, no segundo semestre ... Pelo que li aqui, a suges
tão é mais técnica. · · 

O SR. PRESIDENTE(João Calmon)- Se a Coniis
são entendeu, eu acho a idéia ·excelente. 

O SR.. PASSOS PORTO- Eu acho que a proposta 
seria para um simpósio, para uni -encontro aquC 

O SR. PRESIDENTE (João Calmon)- O segundo. 

O SR. PASSOS PORTO- E um dos carros-chefesse
ría a própria aplicação da emenda João Calmon. Não se
riam só os efeitos, mas a aplicação para evitar juStamen
te essas interpretações do Poder Executivo, quando da 
sua aplicação. 

O SR. PRESIDENTE (João Calmon)- Eu vou ver se 
faço um compacto, aqui, para poder informar à Comis
são sobre o que está ocorrendo nessa área. Realmente, 
são coisas importantes. 

O SR. PASSOS PORTO - Mas, Sr. Presidente, hã 
outros itens af da maior atuaiidade. O problema, por 
exemplo, de qualidade e quantidade do ensino de nível 
universitário, o pioblema do 29 e 19 gra:Us e uma sêrie de 
itens aí que são da maior oportunidade e que poderiam 
ser discutidos não com Secretários, que são executivos 
da educação, mas com os pensadores, com os estudiosos, 
com aqueles que pensam na educação do_ Brasil. Então. 
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V. Ex~ p_o'deria,"no segundo semestre, em uma oportuni
dade, Íá para o meio de setembro oU '"outubro, realizar 
aqui,' durante dois dias ... 

O SR. PRESIDENTE (João Calmon) -No segundo 
semestre? Ah, pensei que fosse ~a segunda quinzena ... 

O SR. PASSOS PORTO- No segundo semestre, d.,. 
pois da votaçãO da Emenda Dante de Oliveira. Tudo no 
Brasil e~â dividido assim: antes e depois da Emenda 
Dante de Oliveira~ 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO- Eu 
p.ediria que nós aprovássemos esta sugestão para o se
gUndo semestre. Eu voltaria a esses professores uma es
pecificação melhor disso. 

O SR. PASSOS PORTO- Não, mas isso está inuito 
bom. 

O SR. PRESIDENTE (João Calmon) - Mas o emi· 
nente Senador já estã autorizado pela Comissão. Mas 
nlo ouvi ainda a opinião do nobre Senador Octávio Car
doso. . 

O SR. PASSOS PORTO- Só quC: a:o invês de ser efeiw 
to da Emenda João Calmon, é a sua aplicação. 

O SR. PRESIDENTE (João Calmon) - Esse é que é 
o assunto. Daqui para lá esse assunto estará resolvido. 
Os ternários e os conferencistaS Podem sofrer alguma al
teraÇãO; não há perigo. 

O SR. PASSOS PORTO- Um é o conferencista. 
Mas há os debatedores. _Toda a vez que se indicar um 
paulista, indica-se também um nordestino. 

O SR. PRESIDENTE (João Calmon)- A propósito 
dessa emenda, eu gostaria de fazer um relatório muito 
rápido. 

Logo depois da aprovação da emenda, foi lançado o 
pri_meito torpedo pelo Ministro Delfim Netto. S. Ex• diz 

_ qUe a emenda é inócua. Já não era emenda, mas um arti
go da Constituição. Então, não é insulto ao autor, ao 
primeiro subscritor da emenda, mas ao Congresso Na
cional. S. Ex• disse que a emenda é inócua e ia esclerosar 
o orçamento_, assim mesmo. 

A Ministra da Educação teve uma reação entusiástica 
em relação à emenda, e promoveu uma mesa-redonda no 
INEP - Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Pe
dagógicas. O resuth_o desse debate foi encanlinhado ao 
Conselho Federal de Educação, que aprovou, por unani
midade, um parecer do Conselheiro Caio Tácito, que é 
um eminente jurista. E que chegou as seguintes conclu
sões: primeiro, a emenda é auto-aplicável e não depende 
de regulamentação. Sã depende de regulamentação a ICi 
complementar ou lei ordinária. Eu me dei ao trabalho de 
reler a Constituição. Hã '112 artigos da noSsa Consti
tuição que prevêem a necessidade de lei complementar e 
de lei ordinária, mas não é o caso desse nosso artigo. Erl
tão, de acordo com o Conselho Federal de Educação, 
que aprovou o parecer, por unanimidade, não há neces
sidade de regulamentação. 

O SR: PASSOS PÓRTO- Aparentemente, não, ou, 
vamos dizer, juridicamente, não. Mas o que ocorre é o 
seguinte: o Ministro Delfim Netto é um dos doutrinado
res, dos constitucionalistas, apesar de economista, que 
entendem que no texto da Constituição não deve haver 
percentagem destacadá do crédito orçamentário para al
guma coisa, nem aquela do N ardeste, que existia, de 6%, 
nem tampouco para educação. Mas ele inclui, na percen
tagem destinada à educação, os recursos que as Forças 
Armadas destinam à educação militar. Então, o que eu 
falo é que ela é realmente auto-aplicável, visto que apre
senta os números. Mas eu acho que merece uma regula
mentação a nível de lei, não sei se seria de lei comple
mentar, mas está na legislação ordinária. 
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O SR. PRESIDENTE (João Calmon) - Desde que 
nãO passe pelo Congresso. 

O SR. PASSOS PORTO- Porque os Estados eStfQ 
fugindo, e os Municipios tambêm. 

O SR. PRESIDENTE (João Calmon)- Prossegue o 
relatório. DesCObri uma coisa que ainda não me havia
ocorrido, não sei se havia ocorrido a alguns dos meus 
nobres colegas. Na hipótese do não cumprimento do dis
positivo constitucional aprovado em novembro, há lugar 
para um processo contra o Presidente da República e 
contra os Governadores, por crime de responsabilida_de. 
O jurista fez esta descoberta. Já hã uma punição para os 
Prefeitos que não respeitaram esse percentUaL ta decre
tação da intervenção nos Municípios. Mas para os Go
vernadores e para o Presidente da República ... 

OSR. 
institucional. 

-=--_ Pod~ até ser urna saída boa, 

O SR. PASSOS PORTO- Mas, se me permite, isso 
está na legislação vigente. Todo dispositiVo constitucio
nal que o Presidente não cumpre, ele~ passível de crime 
de responsabilidade. 

O SR. PRESIDENTE (João Calmon) - Há ainda um 
outro caminho: é nós levantarmos a tese junto ao Supre
mo Tribunal Federal, de que o orçamento geral da 
União está vilando- ã Constituição, porque não acatou o 
imperativo constitucional, que destina 13%, no mínimo, 
do orçamento à educação. Então, abre esses caminhos 
realmente sensacionais. 

O SR. PASSOS p('fRTO- Pafa o ÕrÇ8melltO-de-84, 
porque a emenda foi aprovada no fim do ano. -

O SR. PRESIDENTE (João Calmon) - Não, isto 
também está claro no parecer do Conselho Federal da 
Educação, aprovado por unanimidade_ A emenda foi 
aprovada, juntamente com a emenda Passos Pôr!o, no 
dia 25 de novembro, e foi promulgada pelo Presidente do 
Congresso Nacional em sessão solene, muito concorrida, 
por sinal, no dia 19 de dezembro. No dia 5 de dezembro é 
que foi aprovado o Orçamento Geral d-a- UniãO. ComO 
aconteceu com a Emenda Passos Pôrto, que está em ple
no vigor, o dinheiro já está tendo seu destino. Aplica-se, 
em 1984, através de suplementação de verbas. 

O SR. PASSOSt'ORTO- Ah! isso sim. 

O SR. PRESIDENTE (João- Calmon) ...., Então, 
abriram-se caminhos muito aniniadores, como o proces
so por crimes de responsabilidade, declaração da incons
titucionalidade do orçamento, e agora esse movimentO, 
que eu não comparo com o das eleições diretas, obVia
mente, do qual os companheiros são partidários, inclusi
ve o Presidente desta Comissão_. Mas agora esse movi
mento de estudantes e professores está-se avolumando 
de tal maneira que eu tenho a impressão de que essa 
pressão pode levar o Go>~erno a acatar a decisão do Con
gresso Nacional. 

Mas então essa possibilidade é realmente muito ani
madora, devido _ao drama que nós enfrentamos na área 
de educação. Os ministros da área financeira, além de: .tu
do,_são sádicos, porque eles não se limitaram a descum
prir o que determinou o Congresso Nacional. Depois de 
aprovada a emenda, eles reduziram em 12% as verbas 
para a Educação. Lembram-se? 

O SR- PASSOS PORTO- Já fofrévogada a lnedJJa::··-

0 SR. PRESIDENTE (João Calmon) - Essa con· 
tenção foi de um modo gerai. Mas devia ter sido aberta 
uma exceção para aqueles Ministérios que fíD.ham sido 
beneficiados pelo Congresso com maiores verbas. Só de
pois que, em virtude do excesso de arrecadação, foi sus· 
pensa essa cbntenç.ão. 
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Mas, este é o resumo que eu gostaria de fazer sobre a 
marcha dessa batalha. E em maio, atráves desse Con
gresso Naclorial de Secretários de Educação, nós podere
mos dar um grande impulso. 

Está tramitando na área do Executivo uma minuta de 
regulamentação, mas ninguém pode esperar por essa re
gulamentação, que não é exigidi pela Constituição, para 
que sejam destinadas essas verbas. De modo que eu gos
taria de acrescentar um detalhe à declaração do eminente 
Senador Passos Pôrto. Eles não estão desejando apenas 
incluir como despesa de educação a manutenção e desen
volvimento de ensino da Escola Superior de Guerra, da 
Escola de Comando de Estado-Maior do Exército, da 
Marinha e da Aeronáutica e da Escola de Aperfeiçoa
mento de Oficias, não. Eles querem incluir a EMATER, 
EMBRAPA, Escola de Adimini~tração Fazendária, para 
fiscais de Tributos, Instituto Rio Branco, para ã for
mação de diplomatas e teimam em manter a EMBRA
FILME, que financia pornochanchadas. 

O SR._ PASSOS PORTO-~ por isso, Senhor Presi
-dente, que eu digo ... 

O SR. PRESIDENTE (JoãQCalnlqn)- Eles confu. 
-áem- menutenção e desenvolvimento de ensino, com a 
função educação e cultura, que é de criação de uma por
taria ministerial, que na hierarquia das leis ... 

O SR. PASSOS PORTO- A EMBRAPA não ensi
na; a EMBRAPA pesquisa. 

OSR. PRESIDENTE (João Calmon)- Então o gol· 
pe é muito maior, além de incluirem cultura. Vários pai
ses têm o Ministério da Cultura. Õ Estado de V. Exa. e 
de outros têm também, além da Secretaria da Educação, 
a Secretaria da Cultura. Tenho a impressão que a briga 
vai ser boa. 

Se ninguém tiver mais nenhum comentário a fazer 
sobre esses dois temas, eu daria a palavra primeiro ao 
nobre Senador Octávio Cardoso, para relatar o Projeto 
de Decreto Legislativo n9 20, de 1983. 

O SR. OCTA VIO CARDOSO (Lê o Parecer.) 

0 SR. PRESIDENTE (João Calmon) - Em discus
são o parecer, 

Se nenhum Sr. Senaclor desejar discutir o parecer, vou 
encerrar a discussão. (Pausa) 

_Encerrada 
Em votação. (Pausa.) 
Aprovado_. 

O SR. PASSOS PORTO- Estou vendo o mau exem
plo do Congresso. Um acordo assinadq em junho de 82, 

- riós oS estamOS apreciando abril de 84. Esses acordos de
veriam ter uma tramitação especial no Congresso. Â~ ve
zes aprovamoS um acorde que nem mais existe. O COn~ 
gresso não aprova essas matérias em tempo hábil. 

O SR. PRESIDENTE (João Calmon) - Continua 
com a palavra o nobre S<:nador Octávio Cardoso, para 
relatar 01 Projeto de Lei da Câmara n9 206/83. 

'o SR. OCTÁVIO CARDOSO (Procede à leitura do 
Parecer.) 

O SR.- PRESIDENTE (João Calmon)- Em discus· 
são o parecer. 

O SR-. PASSOS PORTO - Senhor Presidente, eu 
acho que o projeto é justo, mas eu não o considero opor
tuno, conforme diz o eminente relator aqui. .. Isto posto, 
o projeto é justo e oportuno". Justo, sim, não há o que 
discutir sobre a importância de Vargas e a sua presença: 
na mediação de classes no BrasiL Mas considerar essas 
cOis'is no Corigresso, eu acho que é um viCio cultural. O 
Professor Henrique Cardoso, que é sociólogo, poderia 
então nos ajudar a esse respeito. Por que Getúlio a esta 
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altura já consagrado na imortalidade como um grande 
estadista bra'sileiro, agora ê feito o patrono dos trabalha
dores? Depoís vem outro patrono. Não vou discutir nem 
deveria discutir esse projeto. Poderia deixar que conti
nuasse o seu caminho e ser até aprovado, porque não vai 
fazer mal a coisa alguma, Mas eu penso assim, ~muito 
do Brasil esse gosto pela lei escrita, pelas coisas que fi
cam perdidas no anonimato. O projeto estabelece que no 
dia primeiro de maio far-se-íam- não sei quem fará isto 
- as homenagens ao patrono dos trabalhadores. Eu 
confesso a V. Ex• que o Congresso deveria também dire
cionar outras formas de discussão que não essa de indi
car patrono para certo dia. Agora vem o dia da Comuni
dade AfrO-Brasileira, e lá vai todo dia ter uma comemo
ração. Não é mã vontade Presidente. Eu conheci o Presi
dente Getúlio Vargas e não tenho motivo para ser con
tra, mas gostaria que ficasse consignado nos Anais a mi~ 
nha observação, de que considero esta mais uma das leis 
do Brasil sem nenhuma aplicação e inoportuna. Eu _acho 
que Getúlio já:- está julgado pela História. 

O SR. OCTÃ. VI O_ CARDOSO- Eu peço a palavra, Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (João Calmon)- Com a pala· 
vra o nobre Senador Octávio Cardoso. 

O SR. OC'fÁ VIO CARDOSO - Eu pensei nessas con
siderações que fez o nobre colega Passos Pôrto e também 
em outras. Mas depois comecei a me indagar se afinal de 
contas não tem o Deputado o direito de fazer esse tipo de 
proposição, se há algum impedimento para que ele desig
ne um vulto da nossa História para patrono de uma de
terminada categoria. Ele tem esse direito. E perguntei se 
a fundamentação não era valfda, de que teria sido o Pre
side_nte Vargas o iniciador do processo, vamos dizer as~ 
sim, de proteção do trabalhador brasileiro através de 
uma legislação que se foi consolidando, se completando, 
se ampliando através do tempo. Mas eu entendi que se 
tfata. realmente de um vulto histórico, :expressivo, morto 
jã há alguns anos, de mêritos com estadista e que sempre 
se preocupou com a situação social do País. Então, eu 
não tinha, a rigor, motivo para me colocar contra o pro
jeto. 

O SR. PRESIDENTE (João Calmon)- Será conside· 
rado em ata o ponto de vista do nobre Senador Passos 
Pôrto~ 

Em votação. (Pausa). 
Aprovado. 
Com a palavra o nobre Senador Fernando Henrique 

Cardoso, que vai relatar três projetas: Projeto Lei da Câ
mara n9 225/83_, Proieto de Lei da Câmara n"' 71j78 e o 
Projeto' de Lei do Senado n9 54/83. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -
Põis não, Sr. Presidente. 

O primeiro projeto que eu tenho que relatar ê da mes
ma natureza do projete que acabou de ser relatado pelo 
nobre Senador Octávio -Cardoso. Eu relatei também, 
opinando favoravelmente, projeto irístituindo o Dia da 
Comunidade Afro-Brasileira. ~ um projeto do Deputa
do Alberto Camargo. Naturalmente, essas razões alega
das são as mais justas, dado que existem comemorações 
a respeito de várias outras etnias ou ligações do Brasil 
com processos_ culturais àe diferentes tipos. Então, por 
que não comemorar o Dia da Comunidade Afro
Brasileira? 

Opino favoravelmente, mas devo dizer que partilho 
também da mesma inquietação do nobre Senador Passos 
Pôrto. Eu não tenho condições de não ser favorável a 
uma comemoração desse tipo, mas acho que essas come
morações estão se desgastando muito, face a quantidade 
das mesmas, não obstante (Ile tenha manifestado favora
velmente ao Dia da Comuilidade Afro-Brasileira. 
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O SR. PRESIDENTE (Jo.ão Calmon)- Em discus-
são. 

Se ·nenhum Sr. Senador desejar falar, vou encerrar a 
discussão. (Pausa.) 

Encerrada. 
Em votação o parecer. (Pausa.) 
Ap-rovado. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -
Caril relação ao projeto que cria o incentiVo à teleedu
cação •.• 

O SR. OCTÁVIO CARDOSO - Sr. Presidente, 
como pretendo pedir vistas desse processo, eu acho que 
podíamos até evitar que o Sr. Relator se desse ao traba
lho de relatar esse próximo projeto, 

O SR. PRESIDENTE (João Calmon)- Dependeria, 
talvez, da concordâpcia de V. Ex• (Pausa.) 

.1:: aprovado o ped.Jdo do nobre Senador Octávio Car-
doso. ·~-

O SR. FERNAl'IPO HENRIQUE CARDOSO - -
Ainda mais que .o tneu parecer é contrário ao projeto e 
requer, naturalmente, uma discussão. 

Este diz respeito à iiitro.dução no currículo do 29 grau 
dos estabelecimentos de ensino do País do estudo da Da
tilografia. É um projeto do nobre Senador Jorge Kalu
me, que justifica dizendo que no exercício de quase todas 
as profissões a prática da datilografia ê um elemento de 
grande importância. E isso é real, eu não posso deixar d_e 
reconhecer que há uma lacuna nessa matéria. Mas obser
vo que tem havido muitas _dificuldades para a inclusão 
dessa disciplina no ensino profissionalizante do 29 graU. 
E me parece pouc.o prudente produzir novas mudanças 
nessa legislação sem uma revisão global do currículo do 
29 grau, com ampla audiência dos professores e demais 
profissionais da educação. Além disso, uma das causas 
do insucesso da_ Lei 5.692/71 foi a falta de recursos mate
riais e humanos, para que houvesse uma efetiva iiriplan
tação do ensino profissiOnalizante no 29 grau. Há escolas 
oficiais que mal conseguem manter em funcionamento a 
máquina de escrever da Secretaria, sem falar da inutili
zação de equipamentos pedagógicos básicos de labora
tório de Quím,ica e Física, por falta de manutenção. E 
qualquer acréscimo legal dos encargos pedagógicos nas 
escolas de 29 gr~.u séria às vezes inócrio, quando mais 
prejudicial, sem a correspondente previsão de recq.rsos, 
problemas que escapam, entretanto, ao âmbito da pro
posição. 

Erp.bora considere importante o aprendizado dçsta 
técnica, eu acho que não seria oportuno -introduzir uma 
modificação dessa natureza. Portanto, eu sou contrário 
ao acolhimento do projeto, por julgá-lo inoportuno. 

O SR. PASSOS PORTO- Eu também, Sr. Presiden
te, sou contrário. Aliás, digo mais o seguinte: até que a 
Datilografia está perdendo já a oportunidade com a In
formática aí, com esses cursos médios que já estão se es-
tabelecendo. Em Brasilia mesmo já foi iniciado um curso 
de InformátiCa a nível médio, do 29 grau. Mas as razões 
apresentadas pelo nobre Senador Fernando Henrique 
Cardoso são procedentes. 

O SR. PRESIDENTE (João Calmon)- A propósito 
do comentário sobre Datilografia, que vâi Sei' superadO, 
voltando de uma viagem aos Estados Unidos, passei um 
mês lá examinando a área de educação, e crianças de cin~ 
oo anos de idade, que ainda não aprenderam a ler,já es
tão usando o_ computador pessoal dos seus pais, em casa. 

Em votação. 

O SR. PASSOS .PORTO- Eu voto com o Relator. 

O SR. PRESIDENTE (João Calmon) - Então estã 
aprovado. 

Concedo a palaVra ao nobre Senador Octávio Cardo
- so, para relatar o Pr_ojeto de Leida Câmara dos Deputa

dos n9 23Ij83. 

O SR. OCTÁVIO CARDOSO - Hoje é dia das ho
fuenagens, $r. Presidente'. Eu já fui designado também 
relator de uri;_ outro projeto que instituiu o selo comemo
rativo. Então, este ano é a terceira homenagem -que preS
_to ao meu adversário político. 

- :·O "SR. PRESIDE_N'{E (João C!llrhon)_ --:"C J,5so o honra 
mUito. 

O SR. OCTÁVIO CARDOSO -Que o honra e o dig
nifica. 

O SR. PASSOS PORTO- Eu estou de acordo, Sr. Pre
sidente. 

O SR. PRESIDENTE (João Calmon)- Antes de en
çerrar a reunião, eu gostaria de dizer aos nobres colegas 
que no decorrer dessa viagem de 30 dias aos Estados 
Unidos eu recolhi uma documentação muito importante, 

- - e gostaria de obter algumas cópias na Embaixada Ameri
cana, e, se não conseguir, eu tirO uma xerox de um docu

_mento que foi divulgado no ano passado, que traumati
-zou e ainda continua a traumatizar-a opiniã-o púólica dos 
Estados Unidos. O documento se chama A Nation at th 
Risk, "Uma Nação em Perigo", por causa da queda dª 
qualidade da educação. Seu eu não obtiver algumas có
pias da Embaixada- o do_cumento tem apenas cinqUen
ta páginas- eu gostaria de distribuir aos membros desta 
Coinissão, porque as conclusões são realmente aterrado
ras. Os Estados Unidos, segundo o documento oficial 
que-foi preparado ao longo de 18 meses, tem 11% de ci~ 
dadãos Jü-pcionalmente analfabetos; 24 milhões de ame
ricanoS- são considerados funcionalmente analfabetos. 
Há um outro livro, esse ê um be.!lt-seller .. Make a Tran
se", que estima esse total em 40 milhões de americanos 
funcionalmente analfabetos. E como demonstração de 
uma invejável autocrítica do povo americano, eles pro
clamam que os Estados Unidos já foram amplamente su
perados, e é verdade, pelo Japão, na área da indústria 
automobilística. Os japoneses produzem automóveis 
muito mais econômicos, muito mais sofisticados do que 
os americanos. Os Estados Unidos tambêm foiam supe
rados pela Corêia do .Sul, país finallciado pelos Estados 
Unidos, que em termos de produção de aço também já 
superou amplamente os Estados Unidos. Então, esse do~ 
cumento, que não teve nenhuma repercussão no Brasil, 
eu que estive lá sinto-me no dever, como Presidente da 
Comissão, de encaminhar uma cópia para cada uni dos 
nossos companheiros, para que tenham idéia desse con
traste. Aqui no Brasil nós não consideramos esta nação 
em perigo, tendo 87% das crianças sem a conclusão do 
ensino de l' grau, além dos 28% de analfabetos~ Eu creio 
que este documento V'ai ser útil, para talvez debater no 
plenáriO ... 

O SR. PASSOS PORTO.- Eu acno que aqui no Bra
sil95% é profissionalmente analfabeto, quer di,zer, scrn6s 
formos levar isso para o Brasil, nós já teríamos desapare
cido do mapa. 

O SR. PRESIDENTE (João Calmon)- Chegamos a 
98% criando duas novas categorias de funcionalmente 
analfabetos. Estão culturalmente analfabetos ou infor
maticamente analfabetos, já qúe essa ê a grande revo
lução. Eu, percorrendo esse País, vi ao lado de muitas es
colas, uma antena de televisão voltada para o satélite, 
conjug3.do ao satêlite artificial e ao computador, inclusi
ve o domêstico. O fosso Cntre os países desenvolvidos e 
os países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento vai~ 
se alargar e se aprorundar de uma maneira' muitO catas-
trófica. _, 

Está ·encerrada a reunião. 

Junho de 1984 

COMISSÃO DE· AGRICULT!JRA 
- -1,. Reunião (ExtraordinaÍria), R~aiiZad~ 

Erri 28 De JUnho De 1984 

As dezesseis.horas do _dia vintç e oito de junho de mil 
povecentos e oitenta e qUatro. presentes os Senhores Se
n~dores"Ál.':'#.rq'Dias- Presiden~e, João Castelo, Mar
tins Filhõ e Mâuro Borges, reúne-se a Comissão de Agri
cultura" 

Dei'~am~ di comparecer, por motivo justifiCado, os Se
nhores.Senadores Benedito Canellas, João Lúcio e Gal
vão Moi:iesto. 
~a vendo número regimental, são abertos os trabalhos 

com·· a diSpensa da leitura da Ata da Reunião anterior, 
que é dàda como aprovada. 

Em seguida, o Senhor Presidente concede a palavra ao 
Sen~or Senador João Castelo para relatar o seguinte 
prOjeto: 

Parecer favorável ao Projeto de Lei da Câmara n' 50, 
de 1'983, que .. dispõe sobre a criação do Colégio Agríco
la de Garanhuns, no Estado de Pernambuco"A 

Colocado em discussão e votação,~ o parecer aprova
do. 

Nada, mai!LfiaVerido a -tratar, encerra-se a reunião_ e, 
para constar, Eu, Sergio da Fonseca Braga, Assistente da 
Comissão, lavrei a presente Ata, que lida e aprovada será 
assinada pelo Senhor Presidente. 

SUBSECRETARIA DE COM!SSOES 
COMISSÃO DE SEGURANÇA NACIONAL 

2• Reunião, (Extraordbiária), Realizada 
Em I 7 De Maio De 1984. 

Às onze horas e trinta minutos do dia dezesse~ _c;!e 
maio de mil novecentos e oitenta e quatro, na sala de 
reuniões, na Ala Senador Alexandre Costa, presentes os 
Senhores Senadores Almir Pinto, Vice-Presidente no 
exercíci~ da Presidência, Passos Pôrto, Mauro Borges e 
José Lins, reúne-se a Comissão de Segurança Nacional. 

Deixam d~ comparecer, por motivo justificado, os Se
nhores Senadores Dinarte Mariz, Jorge Bornhausen, 
Gastão Müller e Altevir Leal. 

Havendo número regimental, o Senhor Presidente, Se
nador Almir Pinto, declara abertos os trabalhos, e dis
pensa a leitura da Ata da Reunião anterior, que é dada 
cpmo aprovada. 

Prosseguindo, o Sr. Presidente esclarece que a úniça 
matéria em pauta, o Projeto de Lei da Câmara n' 99, de 
1982, que "dispõe sobre o ensino no Ministério da Aero
náutica", acha-se com vista ao Sr. S~nador José Uns que 
o devolveu à Comissão acompanhado de voto em sepa
rado. Em seguida, o Sr. Presidente concede a palavra ao 
Sr. Senador José Lins e Sua Excelência dá conhecimento 
à Comissão do inteiro teor do voto em Separado que 
apresenta sobre o projeto, concluindo favoravelmente à 
sua aprovação, nos termos da Emenda n9 1-CSN 
(Substitutivo) que orerece. Não há debates e a Comissão 
aprova o voto emitido pelo Sr. Senador José Lins, que 
passa a ser o parecer da Comissão. Em conseqilência, o 
relatório apresentado na reunião anterior pelo Sr. Sena. 
dor Dinarte Mariz acompanha o processo como voto 
venCido, em separado. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, Ja. 
'Vrando eu, Marcelino dos Santos CamelJo, Assistente da 
Comissão, a presente Ata, que lida e aprovada, será assi· 
nada pelo Senhor Presidente. 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO Ê.JUSTIÇA 
5• Reunião, realizada em 9 de m~lo de 1984 

Ãs nove horas e trinta minutos do dia nove de maio de 
mil novecentos e oitenta e quatro, n~ Sala da Comiss~o. 
so_b_ a presidência do Sr. Senador Murilo Badaró, Prcsi· 
dente, reúne-se a Comissão de Constituição e Justiça 
com a presença dos Srs. sé:nadores Helvfdio Nunet, Gui· 
lherme Palmeira. Aderbal Jurema, Martin1 Fílho,-Carlos 
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Chiarelli, Marcondes Gadelha, ·Amaral Furlan, Passos 
Põrto, João Calmo ii, Octávio -~Cã.rdoso, PedrO Simon, 
Hêlio GueirOs, Enéas Faria, Alfredo Campos e Fernan
do Henrique Cardoso. De;ixa:m dC comparecer, por moti
vo justificado, os Srs.. Senadores Carlos Alberto, José 
Fragelli, José Ignácio, Severo Gomes e Odacir So;ires. 
Havendo número regimental, o Sr. Presidente declara 
abertos os trabalhos e dispensa a leitura da Ata_ da _Reu
nião anterior, que é- dada ,comO aprovada~_ A sC::guir;-
passa-se à apreciaÇão das rilatérlas- constantes·da pauta 
na ordem determinada pelo Sr. Presidente. I~erq 3. Proje
to de Resolução da ComissãO de Economia t· Mensagem 
n'i' 35, de 1984 (Mensagem n9Q39, de 11-1-84, na origem), 
do Senhor Presidente da República, submetendo à apro- · 
vação do Senado Federal, proposta do Senhor Ministro 
da Fazenda, para que seja autorizada a Prefeiturã. Muni~ 
cipal de Petrolina (PE), a contratar operação de crédito 
no valor de CrS 216.789.000,13. Relaior: Senador-Ade.r.:
bal Jurema. Parecer: favorável, por constitucional e jurí
dico. Não havendo discussão, o Sr. Presidente pÕe Cril 
votação o parecer, q"ue é aprovado por unanimidade~· 
Item 4. Projeto de Resolução da Comissão de Economia 
à Mensagem n9 42, de 1984 (Mensagem n9 ·36,- dC 1984, 
na origem), do Senhor Presidente da República, subme
tendo à aprovação do Senado Federal, proposta do Sr. 
Ministro da Fazenda, para quesejaaütOffiãdó O Gover
no do Estado da Bahia a contratar operação de crédito 
no valor de Cr$ 735.112.897,00. Relator: Senador Gui
lherme Palmeira. Parecer: favorável, por constitucional e 
jurídico. Não havendo discussão, o Sr. Presidente põe 
em votação o parecer, que é aprovado por unanimídaO:e. 
Item 5. Projeto de Resolução da ComissãO de Economia 
à Mensagem n9 41, de 1984. (Mensagem n9 35, de 1984, 
na origem), do Senhor Presidente da República, subme
tendo ao Senado Federal; proposta do Senhor Ministro 
da Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura Muni
cipal de Tenente Ananias (RN); a cÕntratar operação de 
crédito no valor de Cr$ 16.041.082,33. Relator: Senador 
Martins Filho. Parecer: favorâvel, por constitucional e 
juiídico. Não havendo discUssão, o Sr. Presidente põ~ 
em votação o parecer, que é aprovado por unãn.imidad~ 
Item 6. Projeto de Resolução da Comissão de Economia 
à Mensagem n9 37, de 1984, (Mensagem ni' 31, de 1984 
na origem), do Senhor Presidente da República, subme
tendo à aprovação do Senado Federal, proposta do Sr. 
Ministro da Fazenda, para que seja autorizada a Prefei
tura Municipal de Rio Cfaro (SP), a contratar oper~ção 
de crêdito no valor de CrS 151.459.676,00. Relator: Se
nador Fernando Henrique Cardoso. Parecer; favorável, 
por constitucional e jurídiCO". O Sr. Presidente põe em 
discussão o parecer, o Sr. Senado! Amaral Furlan solici
ta vista, que é deferida pela presidência. Item 7. Projeto 
de Resolução da Comissãd de Economia à Mensagem n9 
36, de 1984 (mensagem·ni' 30, de 1984, na origem), do Sr. 
Presidente da República, submetendo à aprovação do 
Senado Federal, prop·osta: do Sr. MiniStro da Fazenda; 
para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Rio 
Claro (SP), a contratar operação de crêdito no valor de 
Cr$ 33.283.700,00~ Relator: SenadOr Fernã"ndo Henri
que Cardoso. Parecer: favorável, por constitucional e 
jurídico. Posto em discussão o parecer, o Sr. Senador 
Amaral Furlan solicita vista~·que.êCieferídãpeiOSr. Pre
sidente. Item 8. Oficio .. S" n' 31, áe 1983 (OfiCio nl' 97-
P/MC, de 1983~ na origem), do Sr. Presid~nte do Supre-
mo Tribunal Federal, encaminhando ao Senado Federal, 
cópias do acórdão proferidC? pelo S.T.F., nos autos da 
ação penal n' 276~0, do Distrito Federal, o qúal deda!Ou 
a inconstituc~nalidade do. arti,go 19, da Re~olução nl' 13 
de 4-5-83, da Câmara dós Qeputados, na parte que deli
berou sustar o ProcesSo diminal em curso no S.T .F., 
contra o ex·deputadq ,Domingos Antônio de Freitas Di
niz Neto. Relator: Senador Carlos Chiarelli. Parecer: fa
vorável, na forma do projeto de resolução que apresenta. 
O Sr. Presiderite põe em discussão o parecer, o Sr. Sena
dor Hélio Gueiros solicita vista, que é dcferida.pela pre-
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sidência. Item 9, Oficio. ·~S" n~> 25, de 198.3 ·(OfiCio n'-76-
P/MC, de 1983, na origem), do Senhor Presidente do Su
premo Tribunal Federal, encaminhando ao Senado Fe
deral, cópias das notas taquigráficas e d·o ac6rdão profe
rido pelo S.T.F., nos autos do Recurso Extraordinârio nÇI 
99.492-1, do Estado de São Paulo, o qual declarou a in
constitucionalidade dos artigos 29 e 39, item m da Lei n!} 
1.309, de 27 de dezembro de un.8, na redação dada peli. 
lei n9 ~-~38., de 30 de novembro de 1979, do Município de 
Mococa, no Estado de São Paulo. Relator: Senador 
Ad_c:rbal Ju~a. Parecer: favoráv~l, na forma do projetO· 
~de 'resoiução que oferece. Não havendo discussão, o Sr. 
Presidente põe em votação o parecer, que é "aprovado 
Por unanimidade. Item 10. Projeto de Resolução da Co
missão de Economia à Ménsaiem n' 29, de 19.84 (Mensa
gem n_~' 23, de 1984, na Orige~). do Sr. Presidente da Rei 
públiCa, submetendo ~aprovação do Senado Federal, 
proposta do Sr. MinistrO da Faze"nda, para que seja au
tOrizada a Prefeitura Mu_nicipal de Contagem (MG), a 
cOntratar opCra9ào de crédito no _valor de 
CrS 6.831.075.000,00. Relator: Sen~dor Alfredo Cam
pos: Parecer: favorável, por constitucional e jurídico. 
Não h a vendo discussão, o Sr. Presidente põe em votação 
o parecer, que é aprovado por unanimidade. Item 11. 
Emenda n~' I, de Plenârio, ao Projeto de Lei da Câmara 
n~' 15, de.l981 (Projeto de Lei n' "t.909-Bf79, na CD), que 
acres<:e?~ parâgrafo ao artigo 129 do Código Penal, ín_s
tituíáõ pelo Decreto-lei n' 2.848, de 7 de dezembro de 
1940. Autor: Deputado José de Castro Coimbra. Rela
tor; Senador Enéas Faria. Parecer. favorável a Emenda 
de Plenário. Não have_!"ldo discusS:~Q._ o Sr, Presidente 
põe em votação o párecer, que é aprov'ildo por unanimi
d_ãde. 9 Sr. Senador Marcondes Gadelha com base no 
artigo 371, Ietra "b", req1;1er urgência pàra o PLC n.,. 
15/81 .. A -presidência põe em votação o requerimento de 
urgência,- que é aprovado por unanimidade. Item 12. 
Projeto de Resolução da COmiss.ãO .de Ecmiomía a Men
sa",ie"iti -n9 38, de 1984 (Mensagem n' 32, de 11-1-84, na 
ofigem); "do _$r·: Presidente da Repóblica, submetendo à 
aprovação do Senado Federal, proposta do Sr. Ministro 
da Ff;l.zenda, para que seja autorizada a Prefeitura Muni
cípaf ~~?. ~io_ ç~arõ csP), a contratar operação de ~~édi!P 
no valor. de CrS 96.3"20.3:62,00. R.elatqi: Senador Pedfo 
Si~oil._Pa~ecer: favorável, por cons.titucíonal e jurídico. 
Não havendo discussão, o Sr. Presi!=fente põe em votação 
o Parecer •. que é aprovado por unanimidade. Item !3. 
Pr.9J.eto de Lei da Câmara n' 60, d~ 1983 (projeto de Lei 
nl' 2.355~B/79, na CD), que a:ltera 'a redação do artigo 39 
d.a Le!_n9 5~859, __ ~e 1 ~~e dezembro de 1972, a fim de-=-ga
ranl:lf ao-en_iPfesado doméstico o direito à gratificaçã~ 
nataliÓa illstituído pela Lei n' 4.090, de 13 de julho de 
1962. Autor: Deputado Jorge Paulo. Relator: Senador 
Pedro Simon~· Parecer: f~vorável, por constitucional e 
jtiflaicô, com a emenda ~i' 1-CCJ que oferece. Não ha
vendo discussão, o Sr. ,Presidente põe em votação o pare
cer, quê- ê àprovado por unanimidade, Item 14. Projet9 
de Lei da Câmara nl' 212, de 1983 (Projeto de Lei n' 
4.802-~/81, na CD)~ que acrescenta parágrafo ao artigo 
13 da Lei n' 5.474, de 18 dejunhg_ de 1968, que dispõe 
s'obre as duplicatas e dá outras providências. Autor: De
putado Ubaldo Dantas. Relator: Senador Pedro Simon. 
Parece_r:_ fav~rável, quan~o a~ ~~rito. Não ~a:v.~ndo dis
cuSSâO, o Sr. Preside,I;tte põe e"m vOtação o parecer, que é 
aprovado po( unanimidade._Item 15. Projeto de Lei da 
Câmara n.,. 251, de 1983 (Projeto de Lei n9 15-B/83~ na 
Cq)~_qu~ excluí_.9 __ Município de Canoas da relação dos 
Municípios declarados áreas de Segurança Nacional. 
Autor: Deputado Jorge Uequed. Relator: Senador Pedro 
SiJl!9~_f~re_~~I':_ favor_.ável, _quanto ao -~érito, por opor
tunO e conveniente. Posto e.Õl discussão o parecer, o Sr. 
Senador Octâ,vio Cardoso solicita a palavra e afirma qt.ie 
deveria ser oÚvido_ o Conselho de Segurança Nacional. 
Posto en1 votação o parecer, é o mesnio aprov,ado por 
unanimida_de. Item 16. Projeto çle Lei da Câmara n9 95, 
de i980 (Pfojeto de Lei nt 3.308-B/77, na CD}, que insti~ 
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tgi o Di; NaciOnal da Poesia. Auto.~;: Deputado Joãó AJ .. 
vcs. Relator: Senador Pedro Simon. Parecer: favorável, 
pqr constitucional e jurídico, a~ Projeto e à Emenda 
Substitutiva da Comissão de Educação e Cultura. Não 
havendo discussão, o Sr. Presidente põe em votação o 
Parecer, que t: aprovadO por unanimidade. Item 20: .Pro .. 
jetO de Lei. do Senado n' 200, de 1983~ que deterinina a 
concessão do Subsídio para a compra de gêneros ali~ 
mentícios de primeira necessidade a pessoa de baixa ren~ 
d~ Autor: Senador Jorge Kalume. Relator:· SenadOr 
Martins Filho. Par.ccer. favorável, por constitucional e 
jurídico, com a emenda n' 1-CCJ que oferece. Não ha
vendo discussão, o Sr. Presidente põ.e em votação o pare
cer, que é aprovado com votos contrários dos Srs. Sena
dores Passos Pôrto e Guilherme Palmeira. Item 2Z. Pro
jeto de Lei do Senado n9 145, de 1979, que dispõe sobre a 
localização, no território naciorial, de· usina que opere 
com reatar nuclear e dá outras providências. Autor: Se
nador Itamar Franco. Relator: Senador Martins. Filho. 
Parecer:iavorável, por constitucional e jurídico. Não ha
vendo discussão, o Sr. Presidente põe em votação o" pare
cer, que é aprovado por unanimidade. Item 23. Projeto 
de Lei do Senado n.,. 74, de 19-83, que revoga_o artigo 59 e 
seu parágrafo único da_Lei n.,. 6.708, de 30.de outubro de 
1979, _que .. dispõe sobre a correção automática dos sa
lários, modifica a política salari{ll e dá outras providen
cias". Autor: Senador Murilo Badató, Relator: Senador 
Carlos Chiarelli. Parecer: favorávef, por constitucional e 
jurídico. Não havendo discussão, o Sr. Presidente põe 
em votação o parecer, que é aprovado por unanimidade. 
Item 25. Projeto de Lei do Senado nf 189, de 1983, qUe 
dispõe sobre a antecipação parcelada da gratificação sa
larial e respectiva correção monetária e dá outras provi
dências. Autor: Senador Roberto Campos. Relator: Se
nador Marcondes Gadelha. Parecer: favoráyel,,por c6ns
titucionaf e jurídico. Não havendo discussãô, o Sr~ Pl-esi
dente põe em votação o parecer, que ·é aprovado. 
abstendo-se de votar o Sr. Senador Carlos Chiarem. 
Item 26. Projeto de Lei do Senado n9 198, de 1983 -
Complementar- que estabelece a região metropolitana 
de Brasília e disciplina o respectivo sistema adm~nistrati
vo :me~fÓpolitano. Autor: Senador Mauro Borges. Rela
tor: "Senador_ Marcondes Gadelha. Parecer: favorável, 
por toOstituCional-e-jurídico. Não havendo discussão, o 
S[. Presidente põe em votação o parecer, que é aprovado 
por unanimidade. Item 28. Projeto de Lei do Senado n~> 
53, de 1982, que assegura à filha solteira, maior de 21 
anos, não ocupante de cargo pób1ico permanente, a pen
são temporária d~. que trata a Lei n9 3.373, de 12 de 
março de !958. AUtor: Senador Raimundo Parente. Re
lator: SCD.ador Amaral Furlan. Parecer: favorávelt por 
constitç.ciçmal e jurídico. Não havendo discussão, o Sr. 
Presidente põe em votação o parecer, que é aprovado 
por pnanimidade, Item 29. Projeto de Lei do Se~ado n' 
258, de 1983, que altera a estrutura da categoria funcio
~al de enfermeiro, dti grupo-outras atividades·de nível 
superior e dâ outras providências. Autor: Comissão Di· 
retora. Relator: Senadô'(Marcondes Gadelha. Par~.r. 
favOrável, Por constitucional e jurídico nª forriiá ao 
substitutivo 'que apresenta. Não havendõdiscu.Ssão, o Sr. 
Presidente põe em votação 'O parecer, que é aprovado 
por unanimidade. Item 31. Projeto de Lei do Senado n9 
263, di 1983. que dá nov_~credação ao parágrafo ltd!J ar
tigo 250 da Lel n• 4.737; de 15 de julho de!965 (Código 
Eleitoral), e dá outras providências. Autor: Senador 
Henrique S8ntillo. ·Relator: Senador Helvídio Nunes. 
Parecer: favorâvel por constitucíonai e jurídico. Não ha
vendo_ discussão, o Sr. Presidente põe em votação o pare
'cer, que é aprovado por unanimidade. Item 32. Projeto 
de 1,..# do Sen.ado 11' 2, de 1984, que incluiu, no polígono 
das secas, toda a ârea dos Estados de Sergipe, Alagoas, 
Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará e 
Piauí. Autor: Senador Passos Pôrto. Relator: 'Senador 
Helvídio Nu~es. Parecer: favorá~el, por constitucional e 
jurídico. O- Sr. Senador Murilo Badaró sugere uma 
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emenda incluindo no polrgono das secas a região do Vale 
do Jequitinhonha no Estado de, Minas Gérais. Posto em 
votação o parecer e a emenda, são os mesmoS aprovados 
por unanimidade. Item 37. Projeto de Lei da Câmara n'~ 
226, de 1983 (Projeto de Lei n• 5.693-B, de 1981, naCO), 
que declara de utilidade pública o Grupo Espírita Cris
tão .. André Luiz de Interlagos", sediado na cidade de 
São Paulo - SP. Autor: Deputado Cardoso Alves. Rela~ 
tor: Senador Fernando Henrique Cardoso. Parecer: fa
vorável, quanto ao mérito. Não havendo discussão, o Sr. 
Presidente põe em votação o parecer, que ê aprovado_ 
por unanimidade. I tem 38. Projeto de Lei da Câmara_p9 
57, de 1980 (Projeto de Lei n'~ 4.625-A, de 1977, na-cO), 
que acrescenta§~~~ ao artigo 169 da Lei n"' 4.737, de 15 de 
julho de 1965 -Código Eleitoral. Autor: Deputado Igo 
Losso. Relator: Senador Aderhal Jurema_._Parecer: favo-_ 
râvel quanto ao mêrito. Posto em discussão o parecer, o 
Sr. Senador Pedro Simon solicita Vista, -que ê deferida 
pela presidência. Item 39. Projeto de Lei da Câmara n"' 
25 de 1981 (Projeto de Lei n? 6-C, de 1979, na CD), que 
introduz alteração na Lei no;o 5.869, de ll·dejaneiro de 
1973- Código de Processa Civil, no que se refere à arre
matação de bens penhorados. Autor: Deputado Jorge 
Arbage. Relator: Senador Hélio Gueiros. _Pa,r_~r; çon-_ 
trârio, quanto ao mérito. Não havendo disc_ussão, o Sr. 
Presidente põe em votação o parecer, que é aprovado 
por unanimidade. Item 42. Projeto de LeLn"'_45J, de 
1983, que aUtoriza a cõntãgem rci:íproCa Pai'ã aposenta
doria de tempo por servlço-público e de atividade priva
da dos professores. Autor: Senador Fernando Henrique 
Cardoso. Relator: Senador Octávio Cardoso. Parecer: 
favorável, por constitucional e jurídico. Não havendo 
discussão, o Sr. Presidente põe em votação o parecer, 
que é aprovado por unanimidade. Item 40. Projeto de 
Lei da Câmara n'» 191, de 1981 (Projeto de Lei n'» 3.954-__ 
B,. de 1980, na CD), que altera a redação do§ 49 do artigo 
267 da Lei n'» 5.869, de 11 de janeiro de 1973 -'Código 
de Processo Civil. Autor: Deputado Jorge Arbage. Rela
tor: Senador Hélio Gueiros. Parecer: contrário, quanto 
ao mérito, por injurídico. Não havendo discussão, -o Sr. 
Presidente põe em votação o parecer, que é aprovado 
por unanimidade. Item 41. Projeto de Decreto Lcgislati~ 
vo nt 41, de 1983. (Projeto de Decreto Legislativo n'» 32., 
B, de 1983, na CD), que aprova a reforma de Irahy Mo_u:. 
tinho, aluno da Escola Preparatória de C8dete de Forta~ 
Iez3:- CE, do Ministério do Exército. Relator: SenadoZ. 
Martins Filho. Parecer: favorável, por constituciOnal e 
jurídico. Não havendo discussão, o SJ;. P~idente põe 
em votação o parecer, que é aprovado por unanimidade. 
Item 44. Projeto de Lei do Senado n9 259, de 1983, que 
altera dispositivo da Consolidação das Leis do Trabalho, 
para o fim de garantir imunidade aos dirigentes Sindi~ 
cais. Autor: Senador Nelson CarneirO. Relator: Senador 
Passos Pôrto, Parecer: favorável, por constitucional e 
jurídico. Não havendo discussão, o Sr. Presidente põ~ 
em votação o parecer, que é aprovado por unanimidade. 
Item 46. frojeto de Lei da Senado n9 241, de 19_81_, _que 
modifica dispositivo do vigente Código Florestal (lei n'» 
4.771, de 15 de setembro de 1965), para o fim de dar-des
tinação específica a parte da receita obtida com a 
cobrança de ingressos aos visitantes de parques njlcio-· 
nais. Autor: Senador Roberto Saturnino. Relator: Sena~ 
dor Martins Filho. Parecer. favorável, por constitucional 
e jurídico. Não hav~do discussão, o Sr. Presidente põe 
em votação o parecer, que é aprovado por unanimidade. 
Item 49. Projeto de Lei do Senado n912 de 1984, que dis-. 
põe sobre a dedução de lucros tributâveis, para fins do 
imposto sobre a renda das pessoas jurídicas, do dobro 
das despesas realizadas com a construção, instalação e 
manutenção de creches destinadas aos filhos de seus em
pregados. Autor:- Senador Lourival Baptista. Relator: 
Senador Marcondes Gadelha. Parecer: favorável, por 
co~stitucional e jurídico. Não havendo discussão, o Sr. 
Presidente põe em votação o.pareccr, que é aprovado 
por unanimidade. Item 50. Pr~jeto d~ Resolução. da Co:-r . . .. ·- .. 

missão de Economia à Mensagem n'» 32, de 1984 (Mensa
gem n'» 036, de 11-1-84, na ori,Sem), do Sr. Presidente da 
República, submetendo -à aprovação do Senado Federal, 
proposta do Sr. Ministro da Fazenda, pua que seja .au
torizada a Prefeitura Municipal de ltapiranga (SC), a 
contratar operação de crédito no valor de Cr$ 
38.838.851,10. Relator: Senador Enéas Farfa. Parecer: 
favorável, por constitucional e jurídico. Não havendo 
discussão, o Sr. Presidente põe em votação o parecer, 
que é aprovado por unanimidade. Item St Projeto de 
Lei da Câmara n9 37, de 1984. (Projeto de Lei n'» 3.066-
A/84~ ·na CD), ciue reajusta os valores de vencimentos, 
s.alârí6s e proventos doS servidores da Câmara dos De
putados e dâ outras providências. Autor: Comissão Df
retora da .CD. Relator: Senador Passos Pôrto. Parecer: 
favorâvel, por constitucíorial e jurídico. Não havendo 
discussãõ; o- Sr-.- Presidente j)õe em votação o parecer, 
que é aprovado por unanimidade. Item 52. Projeto de 
Lei do Senado n9 115, de 1983, que estabelece direitos 
aos servidores militares que se encoritram i oU paSsarem 
para a inatividade. Autor: Senador Martins Filho. Rela~ 
tor: Senador Amarai Furlan. Parecer: favorável, por 
constitucional jurídico com a emenda n9 1-CCJ. Não ha
vendo discussão, o Sr. Presidente põe em votação o pare
cer, que ê aprovado por unanimidade. Item 53. Projeto 
de Resolução da Comissão de Economia à Mensagem n9 
73, de 1984 (Mensagem n'» 112, de 17-4-84, na origem) do 
Sr. Presidente da República, submetendo à aprovação 
do Senado Federal, proposta do Sr. Ministro da Fazen
da, para que seja autorizada a Prefeitura MuniCiPal de 
São Paulo (SP), a contratar operação de crédito no valor 
de Cr$8.989.603.690,00. --Relator: Semldor Fernando 
Henrique Cardoso~ Parecer: favorável, por constitucio
nal e jurídico. Posto em discussão o parecer, o Sr. Sena
dor ~mar~J_ Furlan solicita vista, que é deferida pela pre
sidência. Item 65. Projeto de Lei do. -Senado n'» 24 de 
1983, que revoga dispositivo da Lei n'» 6. 708, de 30 de ou
tubro de 1979, que '"dispõe sobre a correção automática 
dos salários, modifica a política Salarial e dá outras pro
vidências. Autor: Senador Nelson Carneiro. Relator: Se. 
nador Carlos Chiarelli. Parecer: favorável, por constitu
cional e jurídico. Não havendo discussão, o Sr. Presiden
te: põe em votação o parecer, que é aprovado com voto 
contrário -do Sr. Senador Helvfdio Nunes. Item 34. Pro
jeto de Lei do Senado n'» 9, de 1984 - I?F- Mensagem 
n9 58, de 1984 (Mensagem n" 78, de 8-3-84, na Origem), 
que altera a estrutura das categorias funcioriais de moto
rista oficial, agente de portaria e engenheiro florestal do 
p13.no· de classificação de cargos instituído pela Lei n'» 
5.920, de 19 de setembro de 1973, e dá outras providên
cias. Relator: Senador Guilherme Palmeira. Parecer:·fa-

. voráve(, por constitucióilal e jurídiCo. Não havendo dis
cussão, o Sr. Presidente põe em votação o parecer; que é--. 
aprovado por unanímidade. Item 35. Projeto _de Reso
luçãO da ComiSsãO de Economia à- Mensagem n"' 30, de 
19-84 (Mensagem nt 24, de 11-1-84, na origenl) do Sr. 
Pres.idente da República, submetendo à aprovação do 
Senado Federal, proposta do_Sf. Ministro da Fazenda, 
para que seja autorizaçia a prefeitura Municipal de Gua~ 

'rapuava (PR), a contratar operação de crédito-no valor 
de C!$ 941.187.200,64. Relator. Senador Enéas Faria. 
Parecer: favorável, por constitucinal e jurídico. Não ha
vendo discussão, o Sr. Presidente põe cm votação o pare
cer, que é aprovado por unanimidade. Prosseguindo, o 
Sr. Presidente, Senador Murilo Badaró, passa a presi
dência ao Sr. Senador Helvídio Nunes para relatar os s~ 
guintes projetas: Item 1. Projeto de Resolução da Comis
são de Economia à Mensagem n'» 33, de l984 (Mensagem 
nt 27,_de 10-11-84, na origem) do Sr. Presidente daRe
pública, submetendo à aprovação do Senado Federal, 
proposta do Sr. Ministro da Fazenda, para que seja au
torizada a Prefeitura Municipal de Joaíma (MG), a con
tratar operação de crédito no valor de CrS 25.Q04.84 1,03. 
Relator: Senador Murilo Badaró. Parecer: favorável, por 
constitucional e jurídico. Não havendo discu~silo, o Sr: 
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Presidente em exercício, Senador Helvídio Nun_es, põe 
em votação o parecer, que é aprovado por unanimidade. 
Item 2. Projeto de Resolução da Comissão de Economia 
à Mensagem n'» 27, de 1984 (Mensagem n'» 020, de 10-1-
84, na origem) do Sr. Presidente da República, subme
tendo_ à aprovação do Senado Federal, proposta do Sr. 
Ministro da Fazenda, para que seja autorizada a Prefei
tura Muni_cipal de Bocaiúva (MG), a contratar operação 
de crédito no valor de Cr$ 427.288.408,89. Relator: Se
nador Murilo Badaró. Parecer: favorável, por constitu
cional e jurídico. Não havendo discussão, o Sr. Presiden
te em exercício, Senador Helvídio Nunes, põe em vo
tação o parecer, que ê aprovado por unanimidade: Con
tinu8.ndo, o Sr. Senador Helvídio Nunes passa a presi
dência ao Sr. Senador Murilo Badaró. Por deliberação 
da presidência, são adiados em face da ausência dos rela
tores, o PLC n• 291/83, PLS n' 335/81, PLS n• 165/82, 
PLS n' 31/83, PLS n' 34/79, PLS n• 291/83, PLC n• 
14/84, PLS n• 39/84, PLS n' 92j83, PLS n• 128/83, PLS 
n' 23/84, PLS n' 47/83, PLS n• 270/21, PLS n9 58/81, 
PLS n' 61/82, PLS n' 97/83, PLS n• 116/83, PLS n• 
151/82, PLS n' 106/82, PLS n• 210/81, PLS n' 26/83, 
PLS n' 141/83, P(S n' 105/83, PLC n' 70(83, PLS n• 
20/84, PLSn' 257/81, e PLS n' 231/83. O Sr. Presjdente 
informa aos demais membros da Comissã,o, haver Sobre 
a mesa uma pauta extra. Passa-se assim a apreciação do 
item único: Projeto ·de Resolução da Comissão de Eco
nomia à Mensagem n'» 69, de 1984 (_Mensagem n'» 108, de 
17-4-84, na origem), do Sr. Presidente da República, sub~ 
metendo à aprovação do_Senado Federal, p,roposta do 
Sr. Minist&o da Fazenda, para que seja autorízado o Go
verno do Estado do Rio Grande do Sul a elevar, tempo
rariamente, em Cr$ 57.493.53_6.955,51, o montante de 
sua dívida consolidada interna. Relator: Senador Ca,rlos 

~Chiarelli. Parecer. favorável, por constitucional e jurídi
co. Não havendo discussão, o Sr. p~sidertte põe em vo
tação o parecer, que ê aprovado por unanimidade. Nada 
mais havendo a tratar, encerra-se a Reunião, lavrando 
eu, Ronald Cavalcante Gonçalves, Assistente da Comis
são, a presente Ata, que lida e aprovada, será assinada 
pelo Sr. Presidente. 

6• Rewtiio, realizada em 16 de maio de 1984. 

As nove horas e trinta minutos do dia dezesseis de 
maio de mil novecentos e oitenta e quatro, na Sala da 
Comissão. sob a presidência do Sr. Senador Murilo Ba~ 
daró, Presidente, reúne-se a Comissão de Constituição e 
Justiça, com a presença dos Srs. Senadores Helvídio Nu
nes, Aderbal' Jurema, Martins Filho, Passos Pôrto, · Al
mir Pinto, José Ignácio Ferreira, Hélio Gueiros, Enéas 
Faria e Severo Gomes. Deixam de comparecer, 'por mo
tivo Justificado, os Srs. Senadores Guilherme Palmeira, 
Carlos Alberto, Marcondes Gadelha, Amaral Furlan, 
Odacir Soares, José Fragelli e Pedro Simon. Havendo 
número regimerital, o Sr. Presidente declara abertos os 
trabalhos e dispensa a Ieituta da Ata da Reunião ailtc
rior, que é dada· como aprovada. A seguir, passa-se à 
apreciação das mãtérias constantes da pauta, na ordem 
detenninada pelo Sr. Presidente. Item 1. Projeto de reso
lução da CóniissãO do Distrito Fed~ral ao oficio ... S" nt 
26, de 1983 (Oficio GP/689/83, na origem) do Senhor 
Presidente do Tribunal de COntas do Distrito Federal, 
enCaminhando ao Senado Fi:deral, o Relatório Sobre as 
·contas do Govetno · db Distrito· Federal, relativaS a:ó 
exercício de 1982, e o respectivo projet(,.de Parecer Pré
vio. Relat_or: _Se_mtdor Helvídío Nunes. Parecer: favOri
vel, por constituciOnal e jurídiCo. NãO havendo discUS
são, o Sr. Presidente põe e·m VotaÇão o parecer~ que ~ 
aprovado por unanimidade. Item 2. Projeto de Reso
lução da Comissão de economia à mensagem nt ;34, de 
1984 (Mensagem n'» 028, de 11-01-84, na origem) do Se~ 
nhor Presidente da República, submetendo à aprovação 
do Senado Federal, proposta do Sr. Ministro da Fazen
da, pa,ra que $Cja autorizada a Prefeitura Municip·al de 
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Monte Alto (SP), a contratar o_peração de cr_édito nova~ 
lorde CrS 115.036~734,81. Reiãtor: Senador Severo Go
mes. Parecer: favorável, por constitucio.na.l e jucfdico. 
Não havendo disc!lSsão, o Sr. Presidente põe em votação 
o parecer, que é aprovado por onanimidade.1tem 3. Pro
jeto de Resolução da Comissão de Economia à -mensa~ 
gem nq 50, de 1984 (Mensagem nl' 44/84, na origem) do 
Sr. Presidente da República, submetendo à aprovação 
do Senado Federal, proposta do Sr. Ministro da Fazen
da, para que seja autorizada a Pr~feüura Municipal de 
Vitória (ES), a contratar operação de crédito no valor de 
CrS Ll38.512.500,00. Relator:_ Senador José lgnácio 
Ferreira. Parecer: favorável, por constitucional e jurídi~ 
co. Não havendo discussão, o Sr~ Presidente põe em vo~ 
tação o parecer, que ê aproVado por unanimidade. Item 
12. Projeto de Lei do Senado nf 53, de 1983, que dispõe 
sobre a realização de palestra, nos cursos de 1~' e 21' gr~us 
dos estabelecimentos de ensino no País, sobre personali~ 
dades que se destacaram no plano nacional ou estadual e 
dá outras providências. Autor: Senador Jorge Kalume. 
Relator: Senador José Fragelli. Parecer: favorável, por 
constitucional e jurídico. Não havendo discussão,·o Sr. 
Presidente põe em votação o parecer, que é aprovado 
por unanimidade. Item 13. Projeto de lei da Câmara n~> 
Z91, de 1983 (Projeto de Lei n• 661'0/83, na CD), que 
dá nova redaçào ao artigo 4~' da Lei n~' 5.37I, de_05 de de
zembro de 1967, qu~ autoriza a instituição d3. FundaÇão 
Nacional do 1ndio e dá outras providências. Autor: De
putado Márió Juruna . .Relator: Senador José Fragelli. 
Parecer: favorável, por constitucional e jurídico. Não ha
vendo discussão, o Sr. Presidente põe em votação o pate
cer, que é aprovado por unanimidade. Item 14. Projeto 
de lei do Senado n~' 335, de 1981, que autoriza o Poder 
Executivo a instalar adicional sobre o preço ao consunii
dor das bebidas alcoólicas, revertendo o produto dessa 
arrecadação para o ensino de primeiro e segundo graus. 
Autor: Senador João Calmon. Relator: Senador Josê 
Fragelli. Parecer: favoclvel, por constitucional e jurí_sU~ __ 
co. Não havendo discussão, o Sr. Presidente põe em vo~ 
tação o parecer, que t aprovado com voto contrário do 
Sr. Senador Passos Pôrto. Item J 5. Projeto de Lei do Se~ 
nado n~' 165, de 1982, que dispõe sobre a proibição de 
exigência de saldo médio bancário para pequenas e mé~ · 
dias empresas nas operações de cré:dito, descontoS oi.i fi
nanciamento. Autor: Senador Lázaro Barboza. Relator: 
Senador José Fragelli. Parecer: favorável, por constitu~ 
cionaf e jurídico. Não havendo discl!ssão, o Sr. Presiden
te põe em votação o parecer, que ê aprovado por unani
midade:~ Item 16. Projeto de Lei do Senado ntt 31, de 
1983, que altera dispositivo da Lei p9 6.592, de 17 de no~ 
vembro de 1918, de modo a possibilitar, expressamente, 
a cumulatividade da pensão especial nela prevista com 
beneficio previdenciârio, em favor do ex~combatente, 
Autor: Senador Humberto Lucena. Relator: Senador Jo
sé Jgnácio Ferreira. Parecer: fayorãvel, por constitucio~ 
nal e jurídico. Não havendo discussão, o Sr. Presidente 
põe em votação o parecer, que é aprovado por unanimi
dade. Item 18. Projeto de Lei do Senado n~> 291, dCI983-~ 
que dispõe sobre a denominação dos Juízes Classistas 
nas Juntas de Conciliação e Julgamento. Autor: Senador 
Nelson Carneiro. Relator: Senador HefvÍdio Nunes. Pa~ 
recer: favorável, por constitucional e jurídico. Não ha
vendo discussão. o Sr. Presidente põe em votação o pare
cer, que é aprovado por unanimidade. Item 19. Projeto 
de Lei da Câmara n' 14, de 1984 (Projeto de Lei n~' Z.S67-
B, de 1976, da CD), que inti'OdUZ modificação na Conso
lidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto~lei 
n9 5.452, de I' de maio de 1943, para o fim de assegurar 
cstabi1idade provisória à mulher trabalhadora que con~ 
trair núpcias. Autor: Deputado Lincoln GriUo. Relator; 
Senador Ené:as Faria. Parecer: favorável, por constitu
cional e jurídico. Não havendo discussão, o Sr. Presiden~ 
te põe em votação o parecer, que é: aprovado por unani
midade. Item 20. Projeto de Lei do Senado DI' 39, de 
1984, que depomina·SC "Aeroporto Internacional Presi~ 

dente Juscelino Kubitscheck. de Oliveira" o Aeroporto· 
Internacional de Confins, no município de Lagoa Santa, 
Estado de Minas Gerais. Autor: Senador Itamar Franco. 
Relator: Senador Enéas Faria. Parecer: favorável, por 
.constitucional e jurídico. Não havendo_ discussão, 9 Sr. 
Presidente põe em votação o parecer, que é aprovado 
por unanimidade. Item 23. Projeto de Lei do Senado n~' 
23, de 1984, que acrescenta dispositivo à legislação orgâ
nica da previdência social (Lei n~' 3.807, de 26 de agosto 
de 1960), autorizando a realização de convênios com as
sociações de aposentados e pensionistas. Autor: Senador 
Nelson Carneiro. Relator: Senador Helvídio Nunes. Pa~ 
recer: contrário, quanto ao mérito. Não havendo discus

- silo, o Sr. Presidente põe em votação o parecer, que é 
aprovado, com votos contrários dos Srs. Senadores José 
FrageJii e Hélio Gueiros. Item 24. Projeto de Lei do Se
nado n~' 47, de 1983, que dá nova redação ao artigo 450 
da Consolidação das Leis do Trabalho, 
comp~tibilizando~o com o parágrafo único do artigo 
468. Autor: Senador Nelson Carneiro. Relator: Senador 
José FrageJli. Parecer: contráriO' ao Projeto. Qual a ra-.. 
zão. Não havendo distussão..._o Sr :-~r,:siifente põe em vq
tação o parecer, que é aprovado por unanimidade. Item 
25, Projeto de Lei do Senado n~' 270, de 1981, que intrcr=. 
duz alterações na Lei n~' 5.107,· de 19 de setembro de 
1966, permitindo a utilização da conta vinculada do 
FGTS para saldar empréstimos do Programa de CréditO 
Educativo. Autor: Senador Lázaro Barboza. ~elator: 
Senador José Ignácio Ferreira. Parecer: favorável, por 
constitucional e jurídico. Não havendO discussão, o Sr. 
Presidente põe em votação o p~recer, que é aprovado 
por unanimidade. Item 37. Projeto de Lei do Senado n~'' 
20, de 1984, que acrescenta dispositivo à Lc=i ri.~' 6.649, de 
16 de maio de 1979, estabelecendo pfivilÇgfu. eJh favor de 
locatáios com mais de Sfhuioi'lh!'iiiàd~ .. n~' caso de des
pejo. Autor: Senador Nelson Qlrneirà. :Relator: Senador 
Helvldio Nunes. Parecer: favorável, p.ot constitucional e 

_jurídico. Não havendo discussão, o Sr. ~residente põe 
em votação o parecer, que é aprovado por·unanimidadC. 
Item 38. Projeto de Lei do Senado n~' 257,: de 198.1, que 
dispõe sobre a situação do servidor habilitado no mesmo 
concurso público, e dá outras providências. Relator: Se-. 
nadar Helvidio Nunes. Parecer: favorável, flor constitu
cional e jurídico. Não havendo discussão, o Sr. Presiden~ 
te põe em votação o parecer, que é ;provad~ pÔr UJ1!'mi
midade. Por deliberação da presíd_ê~a, s~o?di~doS,:em 
face_da ausência dos relatoresr·o P~ n~162{8J, PRS n~' 
03j84, PRS n ' 91/83, PLC n• 208/83, PRS no 64/83, 
PLS n• 261/81, PI.S n• 376/81, PLS n• 166j'B3, PLS n• 
34(79, PLS n• 92(83, PLS n•128/83, PLS n• 58(81, PLS 
n• 61(82, PLS n' 97/83, PLS n•ll6/83, PLSno'151j82, 
PI.S n• 106(82, PLS n• 210(51, PLS n• 26(83, PLS n9 
141/83, PLS no 105/83, PLC n' 70/83, PLS n' 231/83 e 
PLS n~' 55/83. O Sr. Presideníi informa aos d.emai~ 
membros da Comissão, haver sobfe a mesa, u?la .Paut~ 
çxtra. Passa-se assim a apreciação do Iteq~_.único: Pá~jelo 
de Resolução ntt 1, de 1984, que mod_ifi(a'õ artigo 392,.do 
Regulamento Administrativo do senado Federal. _apro
vado pela Resolução n~' 58, de 1972. Autor: Comissão 
Diretora. Relator: Senador Passos Pôrto. Parecer: faVO
rável, por constitucional e jurídico. Posto em discussão~ 
parecer, o Sr. Senador Martins· Filho solicita vista, que é 
-deferida Pela presidência. Nada mais havendo a tratar, 
encerra-se a Reunião,lavrando eu, Ronald Cavalcante~ 
Gonçalves, Assistente da Comissão, a presente Ata, que 
lida e aprovada, será assínada pelo Sr. Presidente. 

7• Reunião, realizada em 23 de maio de 1984 

Ás nove horas e trinta minutos do dia vinte e três de 
maio de mil novecentos e oitenta e quatro, na Sala da 
Comissão, sob a presidência do Sr. Senador Murilo Ba
daró, Presidente, reúne-se a Comissão de Constituição e 
Justiça, com a presença dos Srs, Senadores Aderbal Jure-
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ma, Guilherme Palmeira, Martins Filho, Odacir Soares, 
Passos Pôrto, Octávio Çardoso, José Fragelli, HêliO · 
Gueiros e Enéas Faria. Deixam de comparecer, por mo~ 
tivo justificado, os Srs. Senadores Helvídio Nunes, Car
lOs ChiarelJi, Cai-loS Alberto, Marcondes Gadelha, Ama
ral Furlan, José Ignácio Ferreira e Pedro Simon, Haven
do número regimental, o Sr. Presidente declara abertos 
os trabalhos e dispensa a leitura da Ata da Reunião ante
rior, que é dada como aprovada. A seguir, o Sr. Presi
dente torna a reunião em caráter secreto, para apreciar 
as seguintes matérias constantes da pauta: Item I. Men
sagem n~' 89, de 1984 (Mensagem n9 155, de 16-5--84, na 
origem) do Sr. Presidente da República, submetendo à 
aprovação do Senado Federal, o nome do Dr. José Aju~ 
ricaba da Costa e Silva para exercer o cargo de Ministro 
do Tribunal Superior do Trabalho, na vaga decorrente 
-da aposentadoria do Ministro Antônio Lamarca. Rela~ 
tor: Senador Martins Filho. Item 2. Mensagem n~' 90, de 
1984 (Mensagem n~' I56, de 16~5-84, na origem), do Sr. 
Pre~idente da República; submetendo à aprovação do 
Senado Federal, o nome do Dr. Paulo César Cataldo 
para exercer o cargo de Ministro do Superior Tribunal 
Militar, na vaga decorrente da aposentadoria do Minis-
. tro Jacy Guiinarães Pinheiro, Relator: Senador Aderbal 
Jurema. Item 3. Mensagem nl' 91, de 1984 (Mensagem n~" 
157, de 1~5-84, na origem), do Sr. Presidente da Re
pública, submetendo à aprovação do Senado Federal, o 
nome do Dr. Pajebú Macedo Silva para exercer o cargo 
de Ministro do Tribunal Superior do Trabalho, na vaga 
decorrente da aposentadoria do Ministro Mozart Victor 
Russomano. Relator: Senador Octávio Cardoso. Rea
berta a reunião, o Sr. Presidente comunica ter concedido 
psta dàs Mensagens n•s 89(84, 90(S4 e 91(84 ao Sr. Se
nador Hélio Queiras; e, ao Senhor Senador Martins Fi· 
lho 'das Mensagens 90/84 e 91/84 em conjunto com o Sr. 
Senador Hélio Gueiros. Prosseguindo, passa-se a aproa 
ciação das demais matérias constantes da pauta. Item 8. 
Projeto de Lei da Càmara n~' 35, de 1984 (Projeto de Lei 
da Câmara n~' I .656 - B, de CD), que altera dispositivo 
de Decreto~lei n~' 2.848, de 7 de dezembro de 1940- Có~ 
digo -Penal, e dá outras providências. Autor: Poder Exe
cutivo. Relator: Senador Odacir Soares. Parecer: favorá
vel ao projeto e contrária a emenda do Sr. Senador Ama
ral Fudan. Posto em discussão o parecer, o Sr. Senador 
Enéas Faria solicita a presidência que. Sej'J.. adiada a sua 
votação, e enviando a todos os membros da Comissão, 
cópias do projeto, da emenda e do parecer. O Sr. Presi~ 
dente põe em votação o requerimento oral do Sr. Sena
dor Enéas Faria, qu~ é aprovado por unanimidade. A 
presidência concede vista ao Sr. Senador Hélio Guciros 

_dos seguinte projetas: Item 4. Projeto de Resolução da 
COmissão de Ecollomia à mensagem n~' 45,. de 1984 
(Mensagem no 39, de Il-01~84, na origem) do Sr. Presi· 
dente da República, submetendo à aprov!'lção do Senado 
Federal, proposta do Sr. Ministro da Fazenda, para que 
seja autorizado o Governo"do EstadO dê Pefnambuco, a 
contratar operação d~ crédito no valor" de Cr$ 
745.478.756,68. Relator: Senador Act"'erbai Jurema. Pare
cei: favorável, por constitucioriai e Jurídico; Item 7 . .Pr-o-

. jetõ d~ Resolução n~' 03, de 1984, que denomina Comis~ 
são do lnterior (C!), a Comissão de Assunt.;s Regionais 
(CAR), e redefine~Ihe as atribuições. A1,1tor: Senador 
Marco Maciel. Relator: Senador Guilherme Palmeira. 
Parecer: favorável, por constitucional e Jurídico; item 9. 
Projeto de Lei da Câmara dos DeputadOs noJ62, de 1983 
-complementar- (Projeto de Lei n~' 24I~C, de 1981, 
na CD), que fixa nornliis sobre repetição de topônimos 
de cidades e vilas, incorporadas ao texto da Lei Comple
mentar n~' 1, de 9 de novembro de 1967. Autor: Deputa
do Nilson Gibson. Relator: Senador Odacir Soares. Pa~ 
recer: favorável quanto ao mérito; item 12. Projeto- de 
Lei da Câmara no 286, de I 983 (Projeto de Lei nl) 1.262-
D, de 1983, na CD), que fixa a data de eleição dos verea~ 
dores dos municípios criados pela Lei n\t 7.009, de J9 de 
julho de 1982, e dá outras provid!ncias. Autor: Deputa-
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do Júlio Martins. Relator: Senador Martins Filho. Pare
-~: favorável, por constitucional e jurídico; item 13. 
Projeto de Lei da Câmara no ~08, de 1983 (Projeto de Lei 
n9 1.318-B de 1979, na CD), que dispõe sobre criação de 
Junta de Conciliação e Julgamento no Município de 
Araras, Estado de São Paulo. Autor: __ Deputado Herbert 
Levy. Relator: Senador Enéas Faria. Par~r: fav()râvel 
quanto ao mérito; Item 14. Projeto de Lei da Câmara D9 

149, de !983 (Projeto de Lei n•4.506·B, de !981, na CD), 
que fixa em 6 (seis) horas a jotnada diária de trabalho 
nos serviços de coqueria e bateria de forno_s, e determina 
outras providências. Autor: Deputado Peixoto Filho. 
Relator· Senador Enéas Faria. Parecer: favorável, quan
to ao mêrito, por oportuno e conVeniente; rtem 15. Pro· 
jeto de Lei ~a Câmara n~ 221, de 1983 (Projeto de lei n9 

316~C, de 1975, na CD), que acrescenta parágrafos ao ar· 
tigo 77 da Lei n'? 5.108, de 21 de setembro de 1966-Có
digo Nacional de Trânsito. Autor. Deputado Cantídio 
Sampaio. Relator: Senador Enêas Faria. Par~: favo
rável, "por constitucional e jurídico; Item I6. Requeri
mento n'? 849, de 1983. Do Sr. Senador Hum.berto Luce
na, requerendo, na forma regimental, a insc!nçãó em Ata, 
de um voto de aplauso aos termos da carta com que o 
Ex-Ministro Hêlio Beltrão se demitiu, e um voto de lou
vor pela sua eficiente gestão nos Ministêrios da Previ
dência e Assistência Social e Extraordinária da Desburo
cratização. Relator: Senador Martins Filho. Parec,er: fa
vorável, por constitucional ejur(dico; Item 18. Projeto 
de Lei do Senado nl' 34, de 1979, que dispõe sobre o pro
cesso de fiscalização pela Câmara dos Deputados e pelo 
Senado Federa}, dos A tos do Poder Executivo e os da 
Administração Indireta. Autor: Senador Odacir Soares. 
Pareeer; favorável, por constitucional e jurídico; Item 23. 
Projeto de Lei do Senado n~' 078, de 1983, que estabelece 
obrigatoriedade de seguro de crédito para as operações 
que indica. Autor: Senador Jorge Kalume. Relator: Se
nador Passos Pôrto. Parecer: favorável, por constitucio
nal e jurídico, com a emenda n'>' 1-CCJ que oferece; Item 
24. Projeto de Lei do Senado n~' 171, de 1982, que institui 
zona franca na cidade de Cruzeiro do Sul, no município 
do Estado do Acre, pelo prazo que especifica e dá outras 
providências. Autor: Senador Jorge Kalume; Relator do 
Parecer: Item 28. Projeto de Lei do Senado n9 261. de 
1981, que altera o artigo 37, da Lei n9 3807, de 26 de 
agosto de I 960 - Lei ·orgânica da Previdência Social. 
Autor: Senador Jorge Kalume. Relator: Senador Passos 
Pôrto. Parecer. favorável, por constituciorial e )urídico; 
Item 30. Projeto de Lei do Senado n~' 055, de 1983, que 
determina seja a Bandeira Brasileira hasteada diariamen
te nos estabelecimentos de 1~' e 29 sraus, sob cântico do 
Hino Nacional. Autor: Senador Jorge K.alume. Relator: 
Senador José Fragelli. Parecer: favorável, por constitu
cional e jurídico. Item 32. Projeto de .Lei do Senado n9 

13, de 1983, que.dispõe sobre a obrigatoriedade de cons
trução ou montagem de teatro ou biblioteca pública, nos 
casos de extinção ou demolição de unidade existente. 
Autor: Senador Gastào __ M:üller. Relator Senador Mar
tins Filho. Parecer. favorável, por constitucional e jurídi
co; e Item 33. Projeto de Lei do Senado n~" 24, de 1982, 
que acrescenta letra ao item II e modifica a redação do 
item 111 do_artigo 811, da Lei n~' 5.107, de 13 de setembro 
de 1966, que criou o Fundo de Garantia de Tempo de 
serviço (FGTS_). Autor: Senador Pedro Simon. Relator: 
Senador Martins Filho. Parecer: favorãvd, por constitu
cional e jurfdico._ Por deliberação da presidência, são 
adiados, em face da aus!ncia dos relatores, o PRS n9 

!18/83, PRS n• 64(&3, PLC n• 35(84, PLC n• 57(84, 
PLC n• 25/80, PLS n' 151/82, PLS n• 92(83, PLS n• 
!06(82, PLS n• 376/81, PLS n• 166/83, PLS n• 61(82, 
PLS n• 58/81, PLS n• !28/83, PLS n• 23!(83, PLS n• 
201/83, PLS n• 306(80, PLS !8(83 e PLS n• !32(83. 
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, la
vrando eu, Ronald Cavalcante Gonçalves, Assistente da 
Comissão, a presente Ata, que lida e aprovada, será assi
nada pelo Sr. Presidente. 

s• Reunlio, realizada em 30 de maio de 1984 

As nove horas e trinta minutos do día trinta de maio 
de mil novecentos e oitenta e quatro, na Sala da Comis
são, sob a presidênCia do Sr. Senador Murilo Badar6, 
Presidente, reúne-se a Comissão de Constituição e Jus
tiça, com a presença dos Srs. SenadQres Martins Filho, 
João Calmon, José Fragelli, José Ignácio Ferreira, Pedro 
Simon, Hélio Gueiros, Enêas Faria e Severo Gom~.~ 
Deixam de c_omparecer, por motivo justificado, os Srs. 
Senadores Helvídio Nunes, Aderbal Jurema, Guilherme 
Palmeira, Carlos Chiarelli, Carlos Alberto, Marcondes 
Gadelha, Amaral Furlan e Odacir Soares. Havendo nú
merO regimental, o Sr. Presidente declara abertos os tra
balhos e dispensa a leitura da Ata da reunião anterior, 
que é dada como aprovada. A seguir, passa-se à apre
ciação ·ctas matérias constantes da pauta, na ordem deter
minada pelo Sr. Presidente. Item 4. Projeto de Resolução 
n9 118, de 1983, que dispõe sobre a publicação de traba
lhos do escritor Carlos Chiacchio. A,utor. Senador LC); 
manto Júnior. Relator: Senador José' Ignácio Ferreirã. 
Parecer. pela constitucionalidade e ju.rididdade. Não ha
vendo discussão, o Sr. Presidente põe em votação o pare
cer, que é aprovado por un-!Ulimidade. Item 6. Projeto de 
Lei da Câmara n'>' 57, de 1984 (Projeto de Lei n9 577-B, 
de 1983, na· CD), que altera a redação do artigo 237 da 
Lei n95.869, de II de janeirO de 1973 -Código de Pro
cesso CiviL Autor: Deputado Aldo Pinto. Relator: Sena
dor Pedro Simon. Parecer: favorável, por constitucional 
e jurídico. Posto em discussão o parecer, o Sr .. Senador 
Hêlio Gueiros solicita a palavra e tece constderações 
contrárias ao entendimento do relator,-por achar o pro
jeto inoPortuno. Posto em votação o parecer, ê o mes~o 
aprovado, com voto contrário do Sr. Senador Heho 
Gueiros. P_or deliberação da presidência, são adiados, 
em face da ausência dos relatores, a MSF n~' 70/84, PRS 
n• 64(83, PLC n• 25(80, PLS n• 151(82, PLS n• 106/82, 
PLS n' 376/81, PLS n' 166/83, PLS n• 6!(82, PLS n' 
58(81, PLS 128/83, PLS n• 231(83, PLS n• 306/ PLS 
n• !8(83, PLS n• !32(83, PLC n' 52(84, PLC n• 24(84, 
PLC n' 215/83, PLS n• 161/82, PLS n• !55(82, PLS n' 
30/81, PLS nY 158/83, PLS n• 372(81, PLS n• 17(82, 
PLS n' 71/82, PLS n• 228(83 e o PLS n' 45/82. O Sr. 
Presidente informa aos demais membros da Comissão, 
haver sobre a mesa uma pauta extra. Passa-se assim a 
apreciação do seu item único. Projeto de Lei da Câmara 
nl' 35 de 1984 (Projeto de Lei nl' 1.656-B, de 1983, na 
CD), 'que altera dispositivo do Decreto-Lei n'? 2.848, de'! 
de dezembro de 1940 ~Código Penal, e dá outras provi
dências: Autor: Poder Executivo. Relator: Senador Oda
cir Soares. Parecer: favorável ao projeto, por constitu
cional e jurídico e, contrário à Emenda de autoria do Sr. 
Senaacir Aniaral Furlan. Posto em discussão o parecer 
do Sr. Senador Enêas Faria pede a palavra manifesta-se 

-favorável à sua aprovação. Prosseguindo o_Sr. Senador 
José Fragelli solicita a palavra, e discorda da forma 
cdmo o projeto está tramitando no Senado Federal; -~o 
-seu entender, trata-se de um projeto de código e deveria 
nos termos do Regimento Interno ser apreciado por uma 
comissão especial, e não simplesmente ser despachado à 
apreciação da douta Comissão de Constituição. . 

Ao constatar a inexistência de número para prossegUI
mento dos trabalhos, o Sr. Presidente interrompe adis
cUssão da matêria e adia a votaçãO do parecer do" Rela
tor, encerrando em seguida, a reunião, lavrando, em se
guida, a reunião, lavrando eu, Ronald Cavalcan~e 
Gonçalves, Assistente da Comissão, a presente Ata, que 
lida e aprovada, será assinada pelo Sr. Presidente. 

SUBSECRETARIA DE COMISSOES 
COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA 

lf. Reunião (Ordinária), realizada 
em 27 de março de 1984 

Às onze horas do dia vinte e sete de março de mil no
vecentos e oitenta_ e quatro, na Sala da ComiSs~o, na ~a 
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Senador Alexandre Costa; sob a presidência do Senhor 
Senador Gabriel Hermes. Presidente, reúne-se a Comis
~0 de Minas e Energia, com a presença dos Senhores Se
nadores Hélio Gueiros, Alberto Silva e Odacir Soares. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Se
nhores Senadores Luiz Cavalcante, José LinS e Dinarte 

Mariz. 
Havendo número regimental, o Senhor Presidente de

clara abertos os. trabalhos e dispensa a leitura da Ata da 
reunião anterior, que é dada como aprovada. 

Em seguida, o Senhor Presidente declara ter mantido 
cantata com o SenhÓr Ministro das Minas e Energia, 
sobre 0 problema do outo, proCurando não se envolver e 
muito menos a Comissão que preside, nos problemas re
lacionados com Serra Pelada. Todavia, estã procurando 
acompanhar tudo que diz respeito ao ouro, esperando, 
pflra· dentro de 40 dias, aproximadamente, apresentar 
~ relatório circunstanciado à Comissão. O Senhor Pre
sidente refere-se, tambêm aos problemas da energia nu
clear e hidráulica, assuntos este.s compreendidos no.âm
bito da COJililpetência regimental da Comissão. Quanto ao 
problema do álcool Sua Excelência diz ter noticia~ ape
nas governamentais. Continuando, o Senhor Presidente 
propõe à ÇOmissão a realização de um_ seminá.rio para 
avaliar os problemas do ouro e da energia no Pa1s, com a 
presença de técnicos governamentais e representantes da 
Eletronorte e Eletrobrá's. Colocada em discussão e vo
tação é a mesma aprovada por unanimidade. 

Prosseguindo, o Senhor, Presidente concede a palavra 
ao Senhor Senador Alberto Silva que emite parecer favo
rável ao Projeto de Decreto Legislativo n9 03, de 1983, 
que "submete à aprovaçãO do Congresso Nacional todos 
os ajustes, a tos e contratos complementares ao_ Acordo 
sobre Cooperação no Campo dos Usos Pacdicos da 
énergia assinado entre a República Federativa do Brasil 
; a República Federal da Alemanha em Bonn a 27 deju
nhode 1975" .Colocado o parecer em discussão e, em se
guida 'tm votação, é o mesmo aprovado, por unanimida

de. 
Dando continuidade aos trabalhos, o Senhor Presi

dente adia para a próxima reunião, a apreciação das ma
térias constantes do item um e três da pauta, o Projeto de 
Lei do Senado nl' 76, de 1980, e a apresentação do Pro-
grama para o Seminário sobre Ener_gia. ·-

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reumao, la
vrando eu Francisco Gonçalves Pereira, Assistente da 
Comissão.' a presente Ata que, lida e aprovada, será assi

nada pelo Senhor Presidente. 

COMISS_ÂO DE RELAÇÕES EXTERIOR!lS 
6• Reunião (Especial), realizada 

em 24 de maio de 1984 

Às doze horas, do dia vinte e quatro de maio de mil 
novecentos e oitenta e quatro, na Sala de Reuniões da 
Comissão, na Ala Senador Nilo Coelho, sob a Presidên
cia do Senhor Senador Saldanha Derzi, 1 9~Vice
Presidente, no exercício da Presidência, presentes os Se
nhores Senadores Pedro Simon, Martins Filho, Gastão 
Müller, .Josê Fragelli, Severo Gomes, Virgílio. Távora, 
João Calmon e Jorge K.alume, reúne~se extraordinaria
mente em sessão especial, a Comissão de Relações Exte
riores, com a finalidade de rece)iCionar Sua Santidade o 
Patriarca Supremo dos católicos armênios, Vazk:en I. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os se
nhores Senadores Luiz Viana, Amaral Peixoto, dctftvio 
Cardoso, Dinarte Mariz, Roberto Campos, Lourival 
BaptlSta, Marco Maciel, Enéas Faria, Itamar Franco e 
Nelson Carneiro. 

Havendo número regimentai,_ o Senhor Presidente de
clara abertos os trabalhos e designa o Senhor Senador 
Pedro Simon, para, em nome da Comissão, sB.udar o 
ilustre visitante. Concedendo posteriormente, a palavra 
ao Senhor Senad"Or Gastão MUller, para a mesma finali
dade._A__pós os pronunciamentos dos Senhores Senado-
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res, o Senhor Presidente concede a palavra a Sua Santi
dade Vazken I, que traça algumas característícas dé-sua 
Igreja, agradecendo, ao final, a acolhida que teve por 
parte dos Senhores .Parlamentares, rogando as bênçãos 
de Deus, a todos os presentes e ao Brasil. Finalizando, o 
Senhor Presidente agradece a visita de Sua Santidade à 
Comíssão, desejando-lhe felicidades em sua estada no 
BrasiL 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, la
vrando eu, Paulo Roberto Almeida Campos, Assistente 
da Comissão, a presente Ata, que lida e aprovada, será 
assinada pelo Senhor Presidente, indo à publicação jun
tamente com o apanhamento taquigráfico, por determi
nação de Sua Excelência. - Senador Saldanha Derzl. 

ANEXO À ATA DA 6' REUNIÃO DA COMIS
SÃO DE RELAÇOES EXTERIORES, REAI.!ZA
DA EM 24 DE MAIO DE /984, ÀS 12:00 HORAS, 
DESTINADA A RECEPC!ONAR SUA SANTI
DADE VAZKEN I, PATRIARCA .SUPREMO 
DOS CATOLICOS ARMÉNIOS --QUE SE 
PUBLICA DEVIDAMENTE AUTORJZADO 
PELO SENHOR PRESIDENTE. 

PRESIDENTE: SENADOR LUJZ VIANA 
1•-VICE-PRESÍDENTE: SENADOR SALDA

NHA DERZI 
2•-VJCE-PRESJDENTE: SENADOR. AMARAL 

PEIXOTO 
INTEGRA DO APANHAMENTO TAQUIGRÁ

FICO 

O SR. PRESIDENTE (Saldanha Derzi) - Havendo 
número legal, damOs por iniciada a nossa reunião. 

Temos a honra hoje, de receber a visita, na Comissão 
de Relações Exteriores, de Sua Santidade o Patriarca Su~ 
premo dos católicos armênios, Vazken I. 
~uma deferência que Su3. Santidade presta à Cernis~ 

são de Relações Exteriores, jâ que é a segunda ve.z que 
pisa o território de Brasília. Aqui no Brasil está em visita 
a todos os católicos armêníos. 

Designo como atador para saudar Sua Santidade o 
eminente Senador Pedro Simon. 

O SR. PEORO SIMON - Sua Santidade Vazken I, 
Patriarca Supremo dos católicos !=~e todos os armênios. 

A Comissão de Relações Exteriores do Senado brasi
leiro tem uma honra muito_ grande em recepcionâ-la 
aqui, pela admir~ção profunda e extraordinária qr.ie ie· 
mos pelo seu povq_. pela luta e pelo esforço extraordi
nário que vem desenvolvendo nas horas difíceis e longas 
que se vêm prolongando. 

Convivemos fraternamerÍte com os seus concidadãos e 
com os seus fiéis aqui no Brasil, a Pátria que os recebeu 
numa hora difícil e dura e que aqui no Brasil ele,s vêm 
dando tudo de si para o desenvolvimento da nossa terra, 
colaborando extraordinariamente- para que este -pafs 
possa desenvolver-se. 

Nós, todos._ brasileiros, compreendemos e sentimos o 
drama, a lu~a,'\, sofrimento e o esforço dos armênios na 
busca da sua pátria, distribuídos pelo mundo, para que 
possarii realmente, um dia, realizar o grande sonho que 
nós 'entendemos e respeitamos. 

Não há dúvida nenhuma de que em todas os ramos da 
atividade, quer na política, quer no intelectual, quer no 
empresarial, os annêníOs e a sua imensa colónia no Bra
sil, marcaram a sua posição, um!'- posição extraord.i
nária, compreensível pàr -nós tÕdos, elevando, digniti..1 
cando, honrando, o que eles representam hoje na comu
nidade brasileira, mas, ao mesmo tempo, tendo a nossa 
mais profunda e emotiva compreensão, m~ntendo os 
laços de fê, de religião, de sentimentos, com a tradição, 
com a História, com a Nação, com a língua, com a longa 
vivência, com as páginas extraordinárias que mostraram 
à História da Humanidade. 

Sua Santidade que perco-rre diversos e inúmeros pafses 
do_ mundo, levando a sua palavra e que nós todos sabe-
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mos compreender a emoção profunda com que Sua San
tidade é recebida por parte dos seus fiéis, por parte do 
seu rebanho, porque é a sua fé, é o seu sentimento, é a 
sua saudade, á a sua tradição, ê o seu passado, é o seu 
presente, é a sua esperança de futuro, Vossa Santidade 
representa, com a sua presença, um elo de união failtâsti
co que todos os armênios que II_lantêm essa tradição hoje 
ã s-entem redobrada com a sua presença. E nós brasilei
ros das mais diferentes origens e n_ós brasileiros dos mais 
diferentes cultos religiosos, temos a absoluta convicção 
de identidade; dos princípios defendidos por Su_a Santi
dade, porque são princípios realmente universais, princí
pios de paz, princípios de compreensão, princípios de 
fraternidade, princípios de respeito ~ pessoa humana, 
princípio de direito à liberdade de um povo se organizar., 
de ter o seu pedaço de terra, de ter a sua nação, de se 
constituir, de p-oderem respirar livremente. Esses princí
pios que Sua Santidade defende, que o povo armênio de
fende, são princípios universais. Queira Deus que nós 
que estamos aqui nesta hora tão difícil para a humanida~ 
de, em que esses tipos de problemas e de dificuldades 
existem em diferentes credos, em diferentes nações, por 
parte da humanidade, queira Deus que nós que numa 
luta que é de todos nós realmente, possarnos andar por 
um caminho que nos conduza a uma humanidade dife~ 
rente, onde os progressos fantásticos da ciência, onde os 
progressos fantásticos da tecnologia, onde os avanços do 
_finaLdeste Século XX, nos tragam um Século XXI dife
rente, onde haja o avanço, haja o desenvolvimento, haja 
o progresso mas:,-onde também haja paz, haja compreen
são, haja o respeito aos direitos das minorias, onde eles 
~possam se organizar, onde eles possam, realmente, de-

fender as suas idéias, principalmente como defende Sua 
Santidade: idéias di compreensão, idéias de grandeza, 
idéias reilinente tão necessârias para a paz e o desenvol
vimento da humanidade. 

ê uma alegria muito grande, uma honra muito pro
funda, que sente esta Comissão- que significa o elo do 
Poder Legislativo do Brasil com· a-s nações, as pátrias 
amigas de todo o mundo -por recebê-lo aqui. Queira 
Sua Santidade com prender a profunda emoção e o pro-

• fundo significado que tem para nós, em sua imensa agen
da, encontrar uma oportunidade de nos oferecer a ale
gria p"rofunda em recepcioná~lo. 

Hoje é um dia muito importante para esta Comissão, 
pórque estamos: a receber uma das figuras mais impor· 
tantes e ilustres da humanidade, que pode não ter poder 
material, q\le pode não ter força nas armas, mas que tem 
a força das idéias, da convicção, de uma luta por um 

_ ide_al_ que, por mais dificil que seja, faz com que se re
dobre o esforço porque vale à pena lutar, quando a luta é 
por idéias profundas de conteúdo humano e de conteúdo 
sociaL 

A Sua Santidade, aos armênios do nosso País, à sua 
comitiva, o carinhoso abraçq afetivo deste Brasil que 
abriU as suas portas a todos,os seus descendentes e que se 
orgulha de têlos entre nós, e que compreende o carinho 
com que eles o'recebem e entende o esforço desta cami
nhada que, se Deus quiser, um dia chegará a bom termo. 
(Muito b.etn r PaltnaS:) 

O SR. PRESIDENTE (Saldanha Derzi)- Concedo a 
palavra ao' nobre Senador Gastão MillJer. 

O SR. GASTÃO- MULLER- Tiustre visitante; é rã· 
pÚfo, é só para dar a Vossa Santidade aqui presente um 
espelho do que ê o Brasil. 

Temos aqui a seguinte situação dos Senadores presen
tes: três Senadores de origem árabe, a começar pelo Pre-
sidente, Saldanha Derzi, Jorge Kalume e Pedro Simon. 
Temos um Senador ·de origem italiana, mistura com es~ 
panho_l José Frag'elli; temos os Senadores Virgílio Tãvo~ 
ra e Martins Filho ae origem tipicamente portuguesa; e 
eu, Senador de origem tipicamente alemã, Müller. 

Isso dá a Vossa Santidade um espelho do que seja o 
Brasil. Já tivemos no Senado e num governo de estado 
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um Senador brasileiro de origem armênia, Pedro Pedros
siam, do Mato Grosso do Sul. De modo que a Armênia 
vem -participando, brilhantemente, na vida pública brasi
leira, para satisfação de todos nós. 

Muito obrigado, era o que tinha a dizer. (Muito bem! 
Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Saldanha Derzi)- Concedo a 
palavra a Sua Santidade Vazk.en I. 

O SR. V AZKEN I - As minhas prirneiras palavras 
sejam de agradecimento a Deus, por estar presente aqui, 
dentro deste ambiente festivo. 

Sou um humilde servo da igreja de cristo, da Igreja 
Católica Apostólica Atmênica, que se organizou no 
princípio do IV Século, que no ano 301 declarou como 
religião oficial do estado e do seu povo. Dessa forma, o 
nosso povo é um dos povos cristãos mais antigos do 
mundo e durante o correr do século o povo armênio prC'
servou e lutou pela fé cristã, inclusive, treqüent~mentc 
com o sacrifício do seu próprio corpo. 

Hum mil e setecentos anos é uma história -eXtrema~ 
mente longa para a preservação dessa fé cristã através do 
seu sacrifício, através dos seus mãtires e nós assim nos 
mantemos povos cristãos atê os dias de hoje. 

O maior martírio viveu a nossa igreja no ano de J9J5, 
quando, por causa de sua fé, mais de dois milhões de ar
mênios foram- s<:icrificados pelo Império Otomano, do
minante na ocasião, e a maior parte do povo armênio 
que vive fora de sua terra, na diâspora, ê conseqilência 
desse martírio ocorrido em 1915. 

Há pouco, os oradores que me saudaram lembraram 
dos direitos humanos e dos direitos morais que todo 
povo faz jus. Aproximando-se do povo armênio, basea
do nesses princípios, o povo armênio e a igreja armênia 
são injustiçados. A memória dos nossos dois milhões de 
mártires preservamos de uma maneira sacros_s~:tta. Ora~ 
mos pelas suas almas, mas, ao mesmo tempo, e-speramos 
que ajustiça se realize, se concretize para- em memória 
dos nossos mártires, para o nosso povo -q-ue se reco-
nheça, internacionalmente~ o genocídio ocorrido em 
1915, o que não tem ocorrido até a presente data . 

Acredito q_ue todos os pov~s e todas as nações que se 
baseiam nos princípios de justiçai de humanidade e de 
espírito cristão", irão cooperar com o povo annêniO;paia 
que esse genocídio seja reconhecido. 

Neste momento, eu me encontro na Comissão de Re
lações Exteriores, com os seus representantes e gostaria 
de aproveitar esse feliz ensejo para mim, para fazer um 
apelo C?J- nome de nossa igreja, e da melhor maneira 
p-Õssível, na melhor ocasião possível e nos melhores lo
cais possíveis, esta comissão não esqueça a causa Armê
nia e principalmente dentro da Assembléia das Nações 
Unídas. 

Novamente agradeço a atenção e a acolhida que me 
dispensaram e espero que ouçam as nossas orações e a 
vôz de nossa igreja. 

As minhas bé:nçãos recaiam em todos vós, nesta Co
missão e neste magnífico e grandioso País que é o Brasil. 

Que Deus abençoe o Brasil e que o preserve sempre 
iluminado e florido, po_r todos os séculos e para sempre. 
Amém! (Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Saldanha Derzi)- A Comis
são ·de Relações Exteriores renova os agradecimentos a 
sua Santidade, o Patriarca Supremo e Católico de todos 
os armênios, porJ:ssa deferência da visita que faz a esta 
Comissão e deseja que Sua Santidade seja muito feliz na 
viSita que ora faz ao nosso País. 

Muito obrigado. (Muito ·bem! Palmas.) 

(Levanta-se a reunião às 12 ll.oras e 25 _minutos.) 

7• Rellnüio, realizada em 20 de junho de 1984. 

Às onze horas, do dia vinte de junho de mil novecen
tos e oitenta e quatro, na Sala de Reuniões da Comissão, 
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na Ala Senador Nilo CoelhO, sob a Presidéncia do Se
nhor Senador Luiz Viana, Presidente, presentes os Se
nhores Senadores Severo Gomes, Virgílio Tãvora, Salda
nha Derzi, Nelson Carneiro, Amaral Peixoto, João Cal
moo, Octávio Cardoso e Itamar Franco, reúne-se a Co
missão de Relações Exteriores. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Se
nhores Senadores Dinarte Mariz, Roberto Campos, 
Lourival Baptista, Marco Maciel, Enéas Faria -e Pedro 
Simon. 

Havendo número regimental, o Senhor Presidente de
clara abertos os trabalhos, dispensando a leitura da A ta 
da reunião anterior, que é dada por aprovada. A seguir, 
a Sua Excelência concede a palavra ao Senhor Senador 
Nelson Carneiro, que propõe, seja- cOnsignado em Ata, 
votos de aplausos da Comissão, ao SeD.hor Embaixador 
Baena Soares, pela posse de Sua Excelência, nesta data, 
como Secretário-Geral da Organização dos Estados 
Americanos, cargo este que muito honra e enobrece a 
política externa e a diplomacia brasileira. Não havendo 
manifestação em -contrário, o Senhor Presidente 
associando-se a homenagem, determina o cumprimento 
da deliberação da Comissão. Prosseguindo, 'passa-se a 
apreciação das matérias constantes de pauta, sendo apre
ciados os pareceres sobre as seguintes proposições: Pro
jeto de Decreto Legislativo n9 1, de 1984, que .. aprova o 
texto do Acordo de Cooperação Cultural, Cientffica e 
Técnica entre õ GoVerno- da- República Federativa do 
Brasil e o Governo de Antígua e Barbuda, celebrado em 
Brasília, em 17 de agosto de 1982". Relator Senador Oc
távio Cardoso. Parecer: favorável. Não há debates, e a 
Comissão, p·or unanimidade, aprova o parecer do Rela
tor. Projeto de Decreto Legislativo n9 6, de 1984, que "a
prova o texto do Acordo Básico de Cooperação TécriiCa 
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o 
Governo da República Cooperativista da Guiana, ce
lebrado em Georgetown, a 29 de janeiro de 1982". Rela
tor Senador Octávio Cardoso. Parecer: favorável. Não 
há debates, e a ComiSsão, por unanimidade, aProva o 
parecer do Relator. Projeto de Decreto Legislativo n9 8, 
de 1984, que .. a:prOvã-0 texto do Acordo de CO_operação 
no Campo dos Usos Pacíficos da Energia Nuclear, entre 
o Go\ierno da República Federativa do Brasil e o Gover
no da Espanha, celebrado em Brasília, a 12 de maio de. 
1983". Relator: Senador Itamar Franco. Parecer: por all
diência ao Poder Executivo: Não há debates, e a Comis
são, por unanimidade, aprova o parecer do Relator. Pro
jeto de Decreto Legislativo n9 3, de 1983, que .. ~ubmete à 
aprovação do Congresso N"à,?ional todos os ajustes, a tos 
e.,contratos compleme11tares ao Acordo sobre Coope
ração no Campo dos Usos Pacíficos da Energia Nuclear, 
assinado entre a Repóblica Federativa do Brasil e a Re
pública Federal da Alemanha, em Bonn, a 27 de junho 
de 1975". Relator: Senador Severo Gomei. Paú:i:ei:- fa~ 
vorável. Não há debates, e a Comissão, por unanimida
de, aprova o parecer do Relator. Assinando sem voto, o 
Senhor Senador Itamar Franco, autor-da p-rOposiÇãO. 
Projeto de Lei do Senado n9 40,-de- f98U,-que ''disPõe 
sobre a remessa de documentos complementares dos tra
tados, convenções e atas internacionais ao Seri.ido Fede
ral e dá outras providências". Relator: Senador Severo 
Gomes. Parecer: favorável, na forma da Emenda n9 3-
CRE-Substitutiva, que apreSenta. Não há debates, e a 
Comissão, por unanimidade, aprova o parecei do Rela
tor. Projeto de Decreto Legislativo n9 9, de 1984, que ••a:.· 
prova o novo texto da Convenção Internacional para a 
Proteção dos Vegetais, assinada em Roma, a 6 de de~ 
zembro de 1951, aprovada pelo Decreto Legislativo n9 3, 
de 18 de maio de f961, e -promulgada pelo Decreto n9 
51.342~ de 28 de. outubro de 1961. O novo texto incorpo
ra as modificações aprovadas em novembro de 1979, du
rante a XX S,essão da Conferência da Organização das 
Nações Unidas para Alimentação e Agricultura -
FAO". Relator: Senador João Calmon. Parecer: filvOrá
vel. Não há debates, e a Comissão, por unanimidade. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NA<;IONAL (Seção II) 

aptova O' parecer do Relator/Face a ausência d_o Rela
tor, Senador Roberto Campos, o Senhor Presidente de
termina o adiamento na apreciação do parecer sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo n9 38, de 1983. 
~ada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, la

_vrando eu, Paulo Roberto Almeida Campos, Assistente 
da Comis_são, a presente Ata, que lida e aprovada, será 
assi~ada pelo Senhor Presidente. Senador Lulz Viana 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA 
- 2' Reunião, realizada em 7 de junho de 1984 

~dez horas do dia se_te de junho de mil novecentqs e 
oitehta e quatró, na Sala de Reuniões da Comissão, pre
sentes ds Senhores Senadores João Calmon- Presiden
te; Gastão MUller, Luiz Viana, Fernando Henrique Cã.r
doso~ Passos Pôrto, Itamar Franco, Henrique Santillo, 
Jutahy Magalhães, Pedro Simon e os Senhores Deputa
dos Arildo Teles, Hermes Zanetti, Luiz Ferreira Mar
tins, Rômulo Gaivão, Osvaldo Nascimento e lnna Pas
.soni, reúne-se a Comissão de Educação e Cultura. 

Havendo nómero regimental, são ab~rtos os trabalhos 
com a dispensa da leitura da Ata da reunião anterior, 
que é dada como aprovada. 

Em seguida, o Senhor Presidente convida o Senhor_ 
Luiz Pinguelli Rosa (Presidente da Ande) e a Senhora 
Maria Josê Feres Ribeiro (Presidente Eleita da Ande 
parâ o próximo exercício), a tOmarem assento no Ple
nário, bem como o Deputado Rômulo Gaivão, Presiden
te da Comissão de E_du_c_açã_o_~_ Cultura da Càamra, para 
que ocupe a Mesa dirigente dos trabalhos. 

Logo após, usam da palavra, para debaterem o tema 
constante da Pauta - Problema da Remuneração dos 
Professores e dos Servidores das Universidades Autár! 
qúicas - os Senhores Senadores Passos PÓrto, Fernan~ 
do. Henrique Cardoso, os Senhores Deputados Arildo 
Tel~s, Osvaldo Nascimento e Irma Passoni, bem coffio o 
Serihor Luiz Pinguelli, e a Senhora Maria José Feres Ri
beifo. Os Deputados Luiz Ferreira Martins, OSvaldo 
Nascimento, Irma Passoni e o Senador Gastão Milller1 

propuseram a constituição de uma Comissão par~ abõr:. 
dar novamente a meta a ser levada ao Presidente João 
Figueiredo, após apresentar à Ministra da Educação as 
reivindicações das _categorias. Colocada em votação a 
proposta, é a mesma aprovada por unanimidade. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, 
para constar, eu, Sêrgio da FonSeca Braga, Assistente da 
Comissão, lavrei a presente Ata, que, lida e aprovada se~ 
rá_~ssinada pelo Senhor Presidente. 

3• Reunlilo, realizada em 14 de jualoo do 1!114. 

As dez horas do_dia quatorze de junho de mil nçvecen
tos e oitenta e quatro, na Sala de Reuniões da Comissão, 
presentes os Senhores Senadores João Calqtpn~ _ 
Presidente, Passos Pôrto, José Ignácio Ferreira, ÁÍvaro 
Djas, GaStão. MUller, Aderbal Jurema, Eunice Michííes e 
Luii Víitnna, reúne-se a Comissão de Ed.ycaçãQ e Cultu
ra. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Se
nhores Senadores Josê Sarney, Fernando Henrique Car
doso e Oc_távio Cardoso. 

Havendo nómero regimental, são abertos os trabalhos 
com a dispensa da leitura da Ata da Reunião anterior," 
que ê dada como aprovada._ Passando-se à apreciação 
das matérias constantes da Pauta, são relatados os se-
guin.tes projetos: 

Pelo Senhor Senador José Ignácio Ferreira: 
Parecer favorável ao Projeto de Lei da Câmar:~ n9.23_5, 

de 1983, que "altera dispositivo da Lei n9 5.507, de 10 de 
outubro de 1968, estendendo seus benefícios aos filhos 
menores de policiais mortos em serviço". 

Colocado em discussão e votação, é o parecer aprova· 
do. 
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Pela Senhora Senadora Eunice Michiles: 
Parecer.contrário ao Projeto de Lei da Câmara n? 132, 

de 1982, que "torna obrigatório o policiamento preventi
vo contra o tráfico e o uso de tóxicos nas escolas do 
País". 

Colocado em discussãO e votação, é o parecer aproVa
do; 

Par"ecer favorável ao P'rojeto de Lei da Cân:tara n9 192, 
de 1983, que "institui o Mérito Musical e P~pular Lu~ 
picínio Rodrigues, e dá outras providências'!, 

Colocado em discussão e votação, ê o parecer aprova
do. 

Pelo Senhor Senador Aderbal Jurema: 
Parecer favorável ao Projeto de Lei do Senado n9 228 

de 1981, que "autoriza o Ministério da Educação e Cul
tura a disciplinar a obrigatoriedade de reprodução pelas 
editoras de todo o País, em regime de proporcionalidade, 
de obras em caracteres Braille; e a permitir a reprodução, 
sem finalidade lucrativa, de obras já divulgadas, para 
uso exclusivo de- cegos" . 

Colocado em disCussão e votação, é o parecer aprova
do. 

Pelo Senhor Senador Álvaro Dias: 
Parecer favorável ao Projeto de Lei da Câmara n'1285, 

de 1-983, que "equipara as associações de classe aos sindi
catos para os fins previstos no Decreto n9 57.870, de 25 
de fevereiro de 1966, que institui Programa Especial de 
Bolsas de Estudo". 

Colocado em discussão e votação, é o parecer aprova
do. 

Pelo Senhor Senador Gastão Milller: 
P~recer favorável ao Projet~ de Decreto Legislativo n9 

4, de 1984, que "aprova o tex,to do Acordo de ÇpQpe
rição Amazônica entre o Governo da República Federa~ 
tiva do Brasil e o Governo da República CooperatiVista 
da Guiana, celebrado em Brasília, a 5 de ou_tubro de 
1982". 

Colo_cadQ em discussão e votação, é o parecer aprova
do; 

Pãrecer Favorável, na forma da emenda aditiva apre
sentada pela Comissão de Relações Exteriores, ao Proje
to de Decreto Legislativo n9 28, de,I983, que "aprova 9 
texto do Acordo Básico de Cooperação Técnica e Cientí
fica entre o Governo da República Federativa do Brasil e 
o Governo da República _do Haiti, celebrado em Brasflia, 
a 15 de outubro de 1982." 

Colocado em discussão e votação, ê o parecer aprova
do; 

Parecer favorável, nos termos da Emenda n9 l-CEC, 
ao Projeto de Lei da Câmara n9 5, de 1984, qUe "proibe 
os 'estabelecimentos de ensino de receberem, adiantada
mente, anuidades escolares, vedando, ainda, a emissão 
de título de crédito com a mesma finalidade, e dá outras 
providências." 

Colocado em discussão e votaç-J.o-, ê o Parecer aprõva~ 
Cio. 

PeJo Senhor Senador L1,1is. Yiana: 
Parecer favorável ao Projeio de Decreto Legislativo n9 

16, de 1982, que "aprova o texto do Acordo Básico de 
COoperação Científica e Tecnológica entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da Repúbli
ca do Equador, concluído em Brasília, a 9 de fevereirO de 
1982." 

Colocado em discussão e votação, é o parecer aprova· 
do: 

Parecer favorável ao Projeto de D.ecreto Legislativo n9 
19, de 1982, que "aprova o texto do Acordo de Cc
Produção Cinematográfica entre o Governo da Repúhli· 
c_a_ F:~~~F~tiva do Brasil e o Governo da República PortU· 
guesa, firmado em Lisboa, a 3 de fevereiro dê 1981." 

Colocado em discussão e votação, é o parecer aprova
do: 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, 
para constar, eu, Sérgio dll Fonseca Braga, Assistente da 
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Comissão, lavrei a presente Ata, que, lida e ~provada se
rá assinada pelo Senhor Presidente. 

SECRETARIA GERAL DA MESA 
COMISSÃO DE REDAÇÃO 

32•. Reunião Extraordinária, realizada 
em 26 dias do mês de junho de 1984. 

Às dezoito horas e quarenta minutos- do--dia vinte de 
junho do ano de mil novecentos e oitenta ~ quatro, 
reúne-se a Comissão de RCdâção sob a Presidêrlcia dõ 
Senhor Senador João- Lobo, Presidente, presentes os Se
nhores Passos Pôrto, Vice-Presídente, e Saldanha Derzi. 

Deixam de comparecer, por rÍlotivo justificado, os Se
nhores Senadores Alberto Silva e Claudionor Roriz. 

É lida e aprovada a Ata da Reunião anterio~. 
A Comissão aprova os pareceres em que o Senhor Se

nador Saldanha Derzi apresenta as seguintes redações fi~ 
nais: 

a) do Projeto de Resolução n"~ 20, de 1984, que autori-- · 
:ta a Prefeitura Municipal de Guarapuava (PR_) a el~vªr 
em Cr$ 943.187.200,64 (novecentos e quarenta e três [[li
Jhões, cento e oitenta e sete mil, duzentos cruzeiros e ses
senta e quatro centavos) o montante de sua dívida conso
lidada; e 

b) do Projeto de Resolução n" 21, de 1984, que oautori
za a Prefeitura Municipal de ltapiranga (SC) a -elevar em 
Cr$ 38.838.851,10 (trinta e oito milhões, oitocentos e 
trinta e oito mil, oitocentos e cinqilenta e um crUZeiros e 
dez centavos) o montante de sua dívida consolidada. 

Nada mais havendo a tratar, dá-se por encerrada a 
reunião, lavrando eu, Frederic Pinheiro Barreira, Assis
tente, a presente Ata que, uma vez aprovada, será assi"na
da pelo Senhor Presidente. 

COMISSÃO ESPECIAL QUE EXAMINA O PROJE
TO DE LEI DA CÂMARA No 118, DE 1984, QUE 
INSTITUI O CODJGO CIVIL. 

1'- Reunião (De Instalaçilo), Realizada 
Em 26 de Junho de 1984. 

Ás dez horas e trinta mjnutos do dia vinte e seis de ju
nho de mil novecentos e oitenta e quatro, na Sala da Co
missão de Constituição e Justiça, na Ala Senador Ale~ 
xandre Costa, com a-presença dos Senhores Senadores 
Murilo Badaró, Helvfdio Nunes, Octávio Cardoso, José 
Sarney, Martins Filho, José Ignácio Ferreira, Hélio 
Gueiros, José Fragelli e Nelson Carneiro. 

Deixam de comparecer, por motivo jUstificado, os Se
nhores Senadores Luiz Viana Filho, Roberto Campos e 
Carlos Chiarelli. 

Na forma do§ 39 do artigo 93 do Regimento Interno, 
assume a presidência o Senhor Senador Aderbal Jurema, 
que "instalada a Comissão Especial que estuda o Projeto 
de Lei da Câmara n"118, de 1984, que institui o Código 
Civil. Em seguida, anuncia que procederá a eleição do 
:Presidente e Vice-Presidente da Comissão. 

Distribuídas as cédulas de votação, o Senhor Presiden~ 
te convida para funcionar como escrutinador, o Senhor 
Senador José Ignácio Ferreira. Procedida a eleição 
verifica-se o seguinte resultado; 

Para Presidente: 
Senador Nelson Carneiro ........ ~ . _ . . • •. 9 votos 

Para Vice--Presidente: 
Senador Helvídio Nunes ... ~-·.·~ ..•.••. 8 votos 

São proclamados eleitos Presidente e Vice-Presidente 
respectivamente, os Senhores Senadores Nelson Carnei
ro e HeJvídio Nunes. 

Prosseguindo, o Senhor Senador Aderbal Jurema con
vida o Presidente eleito, Senhor Senador Nelson Carnei-

ro para assumir a presidência e dar continuidade aos tra
_E.a~Q.ntinuando, o Senhor Presidente designa para 
relator geral da matéria, o Senhor Senador Murilo Bada
rj). A seguir, o Senhor Presidente profere as seguintes pa~ 
la v r as de agradecimentos: reservou-me a bondade de 
Vossas Excelências a honra de presidir os trabalhos de 
revisão do projeto do Código Civil, elaborado pela Câ
mara dos Deputados. A distinção premia ao mais idoso, 
não ao mais credenciado. E a escolha ganha dimensão 
singular Porque somente consagradora indicação do 
Partido do Movimento Democrático Brasileiro me faz 
membro desta douta Comissão Especial e, pela grata 
concordância do Partido Democrático Social subo, cõm' 
os lauréis da unanimidade, o degrau da presidência. 

Há quase vinte anos, quando submetido à outra Casa 
do Congresso Nacional, projeto redígido pelo Professor 
Orlando Gomes, e por aquele eminente civilista revisto 

, juntamente com os insignes Ministros Orozimbo Nonat.o 
e_ Hanehmann Guimarães, deferência igual muito me 
sensibilizou. Recordei então que fora José Joaquim 
Seabra, com quem iniciei minha vida pública, quem con
duzira a famosa Comissão dos 21. Tal reminiscência vale 
invoeaaa-para avivar as responsabilidades qtJe assumo 
perante esta Casa e, através dela, com a consciência jurí
dica do País, ao_ aceitar tão alto e nobre encargo. 

Nossa tarefa, Senhores Senadores, será regular para os 
novos temPos, Com a indispensável projeção para o futu
ro, os institutos disciplinados pelo mais importante dos 
Códigos, porque preside a todos os atas da vida, de antes 
do nascimento até além da morte. E dessa missão nos de~ 
sincumbireinos, favor de Deus, sem perder de vista o en
sinamento de Jean Carbonnier, de que a longevidade dos 
textos depende sempre da dose de modernidade que ne
les se contém. Mesmo flechado por leis esparsas, que lhe 
foram atualizando dispositivos envelhecidos no decorrer 
de sete decênios, o Côdigo de Clóvis Bevilacqua todavia 
ainda constitui, para orgulho dos que o redigiram e vota~ 
rãm, o magestOSo mOnUmento jurídico, a que se referia 
Annibal Freire, farto manancial onde os codificadores 
de agora e de amanhã irão buscar indispensável contri
buição. 

Os acontecimentos políticos que marcarão inevitavel
mente os próximos meses não nos devem desviar do 
compromisso de prosseguir a tarefa ora iniciada, sem a 
pressa dos legisladores afoitas e por isso desinteressados 
na busca da perfeição humana, nem a madorra dos des
cUidados e omissos. Faremos por não dar azo a outro 
João Luiz Alves protestar contra a imobilidade de nosso 
desempenho, mas não devemos a~ropelar conclusões sem 
amPlos debates e novas sugestões dos que pretendam co
laborar para que o resultado final de nossos esforços per
dure por muitos anos depois de nós. Só assim poderemos 
dizer, com Miguel Reale, que ••não tivemos apenas a 
preocupação de mudar, mas também a vaidade da con
servação". 

Esses propósitos são os nossos. Esse, o compromisso 
que nesta hora assumimos, todos nós, Com o Senado e a 
Nação. 

N;tda mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, la
vrando eu, Ronald Cavalcante Gonçalves, Assistente da 
Comissão, a presente Ata, ciue lida e aprovada, será assi
nada pelo Senhor Presidente e demais membros presen
tes. 

SECRETARIA GERAL DA MESA 
COMISSÃO DE REDAÇÃO 

33!- re~mião, extraordinária re-alizada 
em 20 de )unho de 1984 

Ãs dezoito horas e quarenta 'e cinco minutos do dia 
vinte_do mês de junho do ano de míl novecentos e oitenta 
e quatro, reúlle-se a Comissão de Redação S?b a Presi
dência do Senhor Senador João Lobo, Presidente, pre~ 
sentes os Senhores Senadores Passos Pôrto, Vice-
Presidente, f: Claudinor Roriz. 
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Deixam de comparecer, os Senhores Senadores Salda
nha Derzi e Alberto Silva. 

E. lida e aprovada a ata da reunião anterior. 
A Comissão aprova o parecer em que o Senhor Sena

dor Claudionor Roriz aPresenta a redação final do Pro
jeto de Lei do Senado n9 10, de 1984~DF, que dispõe 
sobre a progressão funcional a que se refere a lei n9 
5.920, de 19 de setembro de 1973. 

Nada mais havendo a tratar, dâ-se por encerrada a 
reunião, lavrando eu, Frederick Pinheiro Barreira, Assis
tente ''ad hoc" a presente ata que, uma vez aprovada, se~ 
rá assinada pelo Senhor Presidente. 

34'- reuniio extraordinária reaJizad• 
em 26 de junho de 1984. 

Ás dezoito horas e quarenta minutos do dia vinte e seis 
de junho do ano de mil novecentos e oitenta e quatro, 
reúne-se a Comissão de Redaçâo sob a Presidência do 
Senhor Senador João Lobo, Presidente, presentes os Se
nhores Senadores Almir Pinto e José Lins. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Se
nhores Senadores Passos Pôrto, Vice-Presidente, Clau
dionor Roriz, Alberto Silva e Saldanha Derzi. 

A Co_missão aprova os pareceres em que são apresen
tadas as seguírites reâações fianais: 

·aJ pelo Senhor Senador Almir Pinto, do Projeto de 
-Decreto Legislativo n>í' 26, de 1983 (n"' 16/83, na Câmara 
dos Deputados), que aprova o texto da Resolução n" 
A.4Il (XI), ãprovado pela Assembléia da Organização 
Marítima Internacional- IMO, em 15 de novembro de 
1979, que instituiu Emenda à Convenção .Internacional 
sobre Linhas de Carga de 1966; e do Projeto de Decreto 
Legislativo n~" 36, de 1983, (n9 26/83, na Câmara dos De
putados), que aprova o texto do Acordo sobre Coope
ração Econômica e Industrial entre o Governo da Re~ 
plÍblica Federativa do Brasil e o Governo da República 
Italiana, celebrado em Roma, a IS de outubro de 1982; e 

b) Pelo Senhor Senador José Lins, do Projeto de Re
solução n9 33, de 1983, que autoriza o Governo do Esta
do do Rio de Janeiro a elevar em Cr$ 60.406.704.949,55 
(sessenta bilhões, quatrocentos e seis milhões, setecentos 
e quatro mil, novecentos e quarenta e nove cruzeiros e 
cinqilenta e cinco centavos) o montante de sua dívida 
consolidada. 

Nada mais havendo a tratar, dâ~se por encerrada a 
reunião, laVrando eu, Frederik Pinheiro Barreira, Assis
tente, a presente ata que, uma vez aprovada, será assina
da pelo Senhor Presidente. 

35' reunião extraordinária realizada 
em 26 de junho de 1984. 

Ãs dezoito horas e quarenta e cinco minutos do día 
vinte e seis do mês de junho do ano de mil novecentos e 
·oitenta e quatrO, reúne-se a Comissão de Redação sob a 
Presidência do Senhor Senador João Lobo, Presidente, 
presentes os Senhores Senadores.Claudionor Roriz e Jo
sé Lins. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Se
nhores Senadores Passos Pôrto, Vice-Presidente, Alberto 
Silva e Saldanha Derzi. 

E lida e aprovada a ata da reunião anterior. 
A Comissão aprova o parecer em que o Senhor Sena~ 

dor Claudionor Roriz apresenta a redação final do Pro
jeto de Resolução ni> 38, de 1984, que autoriza a Prefeitu
ra Municipal de Fortaleza (CE) a elevar em Cr$ 
5.552J)()O_OOQ,OO (cinco bilhões, quinhentos e cinqUenta 
e dois milhões de crÚzeims) o montante de sua dívida 

con,solidada. 
Nada mais havendo a tratar, dá-se por encerrada a 

reunião lavrando eu, Frederick Pinheiro Barreira, Assis~ 
tente "ad hoc" a presente ata, que uma vez aprovada, se
rá assinada pelo Senhor Presidente. 
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SUBSECRETARIA DE COMISsOES 
COMISSÃO DE SEGURANÇA NACIONAL (CSN) 

Ata da 3• Reunião, realizada em 27 de junho de 1984. 
Ãs onze horâs do dia_vinte e sete de junho~~ mil nove-. 

centos e oitenta e quatro, na sala de reuniões, ná Ala Se-
nador Alexandre Costa, presentes os Senhores Senado
res Almir Pinto, Vice-Presidente no exercício da Presi
dência, Passos Pôrto, Mauro Borges e Alberto Silva, 
reúne-se a Comissão de Segurança Nacional. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Se
nhor:es Senadores Dinarte Mariz, Jorge Bornhausen, 
Gastão Müller e Altevir Leal. 

Havendo número regimental, o Senhor Presidente, Se
nador Almir Pinto, declara aberta a reunião, e dispensa a 
leitura da Ata da Reunião anteriór, que ê dada,como 
aprovada. Prosseguindo, o Senhor Presidente, concede a 
palavra ao Senhor Senador Passos Pôrto, que emite pa
recer favorável, ao Projeto de Lei da Câmara n'il_2?1/83, 
que .. exclui o Município de Canoas da relaÇão doS mu
nicípios declarados Área de Segurança Nacional". Posto 
em discussão e, em- seguida, em votação, ê o parecer do 
Relator, aprovado pela Comissão. 

Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presiden~e, en
cerra a reunião, lavrando eu, Marcelino dos Santos Ca
mello, Assistente da Comissão, a presente Ata, que, após 
lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente. 

DIÂRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

SUBSECRETARIA DE COMISSOES 

COMISSÃO DE TRANSPORTES, COMUNI
CAÇÕES 

E OBRAS PÚBLICAS (CT) 

Ata da I• reUnião, realizada em 24 de maio de 1984. 
As onze horas do dia vinte e quatro de maio de mil no

vecentos e oitenta e quatro, na sala de reuniões, na Ala 
Senador Alexandre Costa, presentes os Senhores Sena
dores Benedito Ferreira, Presidente, Marcelo Miranda, 
Luiz Cavalcante e Hélio Gueiros, re6ne-se a Comissão 
de Transportes, Comunicações e Obras Públicas. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Se
nhores Senadores Aderbal Jurema, Alexandre Costa, 
Virgílio Távora e Affonso Camargo. 

Havendo número regimental, o Sr. Presidente declara 
aberto os trabalhos, e dispensa a leitura· da Ata da reu
nião anterior, que é dada como aprovada. Prosseguindo, 
o Sr. Presidente concede a palavra ao Sr. Senador Luiz 
Cavalcante, que emite parecer favorável ao Projeto de 
Lei do _Senado n'il 241/82, que .. dispõe sobre exploração 
da navegação turística no transporte de passageiros, ao 
longo da costa brasileira e entre portos brasUeiros e dá 
outras providências". Posto em discussão e, em segUida, 
em votação, ê o parecer aprovado, por unanimidade. 

Junho de 1984 

Continuando, o Sr. Presidente concede a palavra ao Sr. 
Senãdor Marcelo Miranda, que emite parecer favorável 
ao Projeto de pecreto Legislativo n'il 26/83, que "aprova 
o texto da~ Res<?lução n\' A.411(Xl), aprovado pela As
sembléia da Organização Marítima Internacional -
IMO,.~m 15 de novembro de 1979, que instituiu Emenda 
à Convenção !nternacional sobre Linhas de Carga de 
1966". Posto em discussão e, em seguida, em vo~ação, é 
o parecer aprovado. por unanimidade. Ainda com a pa
lavra, o Sr. Senador Marcelo Miranda emiie parecer fa
voráv~J ao Projeto de Lei da Câmara n'il227j83, que .. aiM 
tera diSpositivos da Consolidação das Leis do Trabalho, 
aprovada pelo Decreto-lei n'il.S.452, de maio de 1943, es
tabelecendo regime esp~cial de férias para os tripulantes 
de unidades mercantes". Posto em discussão e, em segui
da, em votação, é o parecer aprovado, por unanimidade. 
Prosseguindo, e ainda com a palavra, o Sr. Senador 
Marcelo Miranda, emite parecer favorável, com Sube
menda il'il 1-CT (Substitutivo), à Emenda n'il 2, de .Ple
nário (Substitutivo), ao Projeto de Lei da Câmara n'il 
37/78, que "dispõe sobre proteção contra incêndios". 
Posto em di~cussão e, em seguida, em votação, é o pare
cer aprovado, por unanimidade. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, la
vrando eu, Mareelino dos Santos Camello, Assistente da 
Comi~s.ão, a presente Ata, que, após lida e aprovada, se
rá asstpada pelo Senhor Presidente. 
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ANO XXXIX- N• 077 CAPITAL FEDERAL SÁBADO, 30 DE JUNHO DE 1984 

CONGRESSO NACIONAL 
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 44, inciso I, da Constituição, e eu, Moacyr Dalla, 

Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO NO 35, DE 1984 

Aprova o texto do Acordo Básico de Cooperação Científica e Tecnológica entre o Governo da República Federa
tiva do Brasil e o Governo da República Cooperativista da Guiana, concluído em Georgetown, a 29 de janeiro de 1982. 

Art. I• Ê aprovado o texto do Acordo Básico de Cooperação Científica e Tecnológica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República Cooperativista da Guiana, concluído em Georgetown, a 29 de janeiro de 1982. 

Parágrafo úníco. Quaisquer atos de que possam resultar revisão do Acordo, bem como aqueles que se destinem a es
tabelecer programas e projetOs específicos de cooperação, ficam sujeitos à aprovação do Congresso Nacional. 

Art. 2• Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 29 de junho de 1984. -Senador Moacyr Dalla, Presidente. 

ACORDO BÁSICO DE COOPERAÇÃO CIENTIFI
CA E TECNOLOGICA ENTRE O GOVERNO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E O GO
VERNO DA REPÚBLICA COOPERATIVISTA DA 
GUIANA 

O Governo da República Federativa do Brasil 
e 
O GOverno da Repdblica Cooperativista da Guiana, 
Doravante denominados ''Partes Contratantes"; 
Motivados pelo desejo de promover e desenvolver as 

relações existentes entre os doi!> países; 
Considerando o interesse comum em desenvolver a 

cooperação nos domínios científicos e tecnológico; 
CONCORDAM no seguinte: 

ARTIGO I 

As Partes Contratantes promoverão a cooperação 
científica e tecnológica entre ambos os países, co111 vistas 
a contribuir para a melhor avaliação e aproveitamento 
dos recursos naturais e o aperfckoainfmto dos recursos 
humanos respectivos, velando ainda para assegurar que 

. os projetas e programas que se estabeleçam no âmbito 
do presente Acordo se ajustem à política e planos de de
senvolvimento tanto do Brasil quanto da Guiana. 

ARTIGO II 

A cooperação entre as Partes Contratantes poderâ as- __ 
sumir as seguintes modafidadt.:s: 

a) intercâmbio de informações; 
b) aperfeiçoamento" profissional, mediante progra

mas de visitas ou estágios de especialização; 

c) projetas conjuntos de pesquisa em áreas científi
cas de jnteresse comum; 

d) intercâmbio de peritos, cientistas e consultores 
(doravante ~enominados "especialistas"); 

e} o~ganização de seminários e conferências; 
f) envío de equipamentos e materiais necessários à 

realização de projetas específicos; 
g) qualquer outra forma de cooperação que for acor

dada entre as Partes Contratantes. 

ARTIGO lll 

Os programas e projetas de cooperação científica e 
tecnológica referidos no presente Acordo serão objeto de 
Ajustes complementares inter-institucionais, que- entra
rão em vigor por via diplomática. 

ARTIGO IV 

Ambas as Partes concordam que a Comissão Mista 
Brasileiro-Guianense será o foro apropriado para: 

a) examinar as atividades decorrentes do presente 
Acordo e dos Ajustes que lhe forem complementares; 

b) fazer recomendações a ambos os Governos com 
relação à implementação e ao aperfeiçoamento do pre
sente Acordo e dos Ajustes Complementares referidos 
no Artigo TIL 

ARTIGO V 

I. O financiamento das formas de cooperação cientí
fica e tecnológica definidas no presente Acordo; bem 

como os termos e condições de salários, ajudas de custo, 
deSpeS<lS de viagem, assistência médica e outras vanta
gens em benefício do pessoal que participe dos progra
mas de cooperação cujas modal_idades constam do Arti
go II, será convencionado nos Ajustes complementares 
referidos _no Artigo III. 

2, Os organismos responsáveis pela implementação da 
cooperação científica e tecnológica poderão solicitar o fi
nanciamento e a participação de oíganismos internacio
nais para a execução de programas e projetas resultantes 
da aplicação do presente Acordo. 

ARTIGO VI 

As Partes Contratantes conceder:io, em seus respe_cti
VG<; territórios, aS ·racilidades necessárias aos técnicos. 
cientistas e consultores a fim de habilitá-los adequada
mente a desempenhar as ativ_iqudes determinadas pelo 
presente Acordo. 

ATIGO VII 

As Partes Contratantes assegurarilo, aos consultores e 
técnicos enviados ao território da outra Parte, em função 
da implementação do presente Acordo, o apoio logísti
co, as facilidades de transportes e o acesso às infor
mações requeridos para o cumprimento de suas tarefas 
específicas, e outras facilidades a serem definidas nos 
Ajustes ComPlementares referidos no Artigo III. 

Da mesma forma, serão proporcionadas aos especia
/ist<~s visitantes, sempre que possível, facilidades de alo
jamento e manutenção. 
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AIMAN GUERRA NOGUEIRA DA GAMA 

Diretor-Goral do Senado Federal 

ALOISIO BARBOSA DE SOUZA 

Oiretor Executivo 

LUIZ CARLOS DE BASTOS 

Dlretor Industrial 

RUDY MAURER 

Diretor Administrativo 

ATIGO VIII 

Aos peritos e cientistas de cada Parte Contratante de
sipnados para excíccr suas funções no território da outra 
parte serão concedidos os privilégios e lsCiiÇõcs dos peri
tos das Nações Unidas. 

ARTIGO IX 

I. Ambas as Partes_ Contratantes isentarão, igual
mente, de todos os impostos c demais gravames a impor
tação e/ou exportação de bens, equipamentos e mate
riais enviados de um país a outro em decorrência da im
plementação do presente Acordo. 

2. Os referidos bens, equipamentos e materiais deve
rão ser reexportados ao têrmino do ProJeto a Cjue sedes
tínam, a menos que sejam ob.ieto -ae doação à entidade 
receptora. 

ARTIGO X 

Os especialistas a serem enviados de_ um país a outro 
em função do presente Acordo guiarMseMão pelas dispo
sições dos A.iustes Complementares específicos, e estarão 
sujeitos às leis e regulamentos vigentes no Pais anfitrião, 
ressalvado o disposto no Artigo VIII do pre.<;ente Acor~ 
do. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL(Seção II) Junho de 1984 

EXPEDIENTE 

CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 

Impresso sob a responsabilidade da Mesa do Senado Federal 

ASSINATURAS 

Via Superfície: 

Semestre ............... -........... A ••• Cr$ 3.000,00 
Cr$ 6.000,00 Ano ....... · · · · • • • • ·- --~- ·-~--- -~ • • • • • • • • • 

Exemplar Avulso, Cr$ 50,00 
Tiragem: 2.200 exemplare' 

ARTIGO XI 

Cada uma dus Partes Contratantes garantirá a não
divulgação dos documentos, das informações e de outros 
conhecimentos obtidos durante a vigência do presente 
Acordo, assim como a não transmissão a uma terceira 
parte sem o prévio consentimento escrito da outra Parte. 

ARTIGO XII 

Os programas e proJetas decorrentes do presente 
Acordo e de seus Ajustes Complementares deverão ser 
submetidos à Comissão Mista Brasileiro-Guianense refe~ 
rida no Artigo IV do presente Acordo. 

ARTIGO XIII 

O presente Acordo poderá ser modificado por mútuo 
--consentimento das Partes e através de troca de notas di

plomáticas, entrando as modificações em vigor, se as 
Partes assim o convierem, na data de recebimento da 
nota de resposta. 

ARTIGO XIV 

Ca'da Parte Contratante notificará a outra da conclu
são dos requisitos constítuciónaiS, se· eXlsteriTêS, ne·ces-

sários à aprovaçãõ do presente Acordo, o qual entrará 
em vigor na data_ da segunda notificação. 

ARTIGO XV 

L O presente Acordo terá a vigêncía de 5 (cinco) 
anos, sendo automaticamente renovável por períodos 
iguais e sucessivos, a menos que uma das Partes comuni
que à outra, por via diplomática, c num prazo de pelo 
menos 6 (seis) meses antecedentes à renovação automáti
ca, sua decisão de denuncíá-Io. Neste caso, a denúncia 
também surtirá efeíiO 6 (seis) meses apôs a data de rece
bimento da notificação respectiva. 

2. A denúncia do presente Acordo não afetará o de-_ 
serlvofvhlienio --de programas e prqjetos em eXecução, 
ainda não concluídos, salvo se as Partes Contratantes 
convierem diversamente. 

Feito em Georgetown, aos 29 dias do mês de janeiro_ 
de 1982, em dois exemplares originais, nos idiomas por
tuguês e inglês, sendo ambos os textos igualmente autên~ 
ticos. 

Pelo Governo da República Federativa do Brasil: (Ra
miro Saraiva Guerreiro) 
·- Pelo Governo da RePública Cooperativista da ,Guia
tlã: (Ras-lileigh Esmond Jackson) 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55,§ I' da Constituição, e eu, Moacyr Da !la, Presi
dente do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• 36, DE 1984 

Aprova o texto do Decreto-lei n• 2.089, de 27 de dezembro de 1983, que "prorroga a vigência de incentivos fis
cais". 
Artigo único. É aprovado o texto do Decreto-lei n• 2.089, de 27 de dezembro de 1983, que "prorroga a vigência de in

centivos fiscais". 
Senado Federal, 29 de junho de I 984. - Senado Moacyr Dalla, Presidente. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55,§ I• da Constituição, e eu, Moacyr Dalla, Presi
dente do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• 37, DE 1984 

Aprova o texto do Decreto-lei n• 2.090, de 27 de dezembro de 1983, que "reajusta os atuais valores de vencimen
tos e proventos dos funcionários da Secretaria do Tribunal Superior Eleitoral, e dá outras p·rovidências". 

Artigo único. É aprovado o texto do Decreto-lei n• 2.090, de 27 de dezembro de I 983, que "reajusta os atuais valores 
de vencimentos e proventos dos funcionários da Secretaria do Tribunal Superior Eleitoral, e dá outras providências". 

Senado Federal, 29 de junho de _1984. Senador Moacyr Dalla, Presidente. 
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SENADO FEDERAL 
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da-Constituição, e eu, Moacyr Dalla, 

Presidente, promulgo a seguinte. 

RESOLUÇÃO No 35, DE 1984 

Autoriza a Prefeitura 1\1unicipal de Rio Claro, Estado de São Paulo, a contratar operação de crédito no valor de 
Cr$ 96.320.362,00 (noventa e seis milhões, trezentos e vinte mil, trezentos e sessenta e dois cruzeiros). 

Art. ]9 É a Prefeitura Municipal de Rio Claro, Estado de São Paulo, nos termos do art. 29 da Resolução n9 93, de 11 
de outubro de 1976. do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 96.320.362,00 (noventa e 
seis milhões, trezentos e vinte mil, trezentos e sessenta e dois cruzeiros), correspondente a 17.884 ORTNs, considerando o valor 
nominal do título de Cr$ 3.385,84 (três mil, trezentos e oitenta e cinco cruzeiros e oitenta e quatro centavos), vigente em se
tembro de 1983, junto à Caixa Econômica Federal, esta na qualidade de agente financeiro do Fundo de Apoio ao Desenvolvi
mento Social- FAS, destinada à implantação de Centro de Saúde, compreendendo a construção, aquisição de equipamentos e 
instalações naquele Município, obtidecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo processo. 

Art. 29 Est<.1 Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 29 de junho de 1984. - Senador Moacyr Dalla, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, Moacyr Dalla Pre-
sidente, promulgo a segumte ' 

RESOLUÇÃO No 36, DE 1984 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Monte Alto, Estado de São Paulo, a contratar operação de crédito no valor 
de Cr$ 115.036.734,81 (cento e quinze milhões, trinta e seis mil, setecentos e trinta e quatro cruzeiros e oitenta e um 
centavos). 

Art. 1• É a Prefeitura Municipal de Monte Alto, Estado de São Paulo, nos termos do art. 29 da Resolução n9 93, de 
li de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 115.036.734,81 (cento e 
quinze milh.ões, trinta e seis mi~, setecentos e trfnta e quatro cruzeiros e oitenta e um centavos), correspondente a 19.506,05 
UPCs, considerado o valor nommal da UPCde Cr$ 5.897,49 (cinco mil, oitocentos e noventa e sete cruzeiros e quarenta e nove 
centavos), vigente em outubro de 1983, junto ao Banco do Estado' de São Paulo S.A., este na qualidade de agente linanceiro do 
Banco Nacional da Habitação- BNH, destinada a execução de obras de infra-estrutura do Conjunto Habitacional "Cente
nário" da COHAB- SP, naquele Município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo 
processo. 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 29 de junho de 1984.- Senador Moacyr Dalla, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI. da Constituição, e eu, Moacyr Da !la, Pre
sidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 37, DE 1984 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Vitória, Estado do Espírito Santo, a contratar opera~ão de crédito no valor 
de CrS 1.138.512.500,00 (um bilhão, cento e trinta e oito milhões, quinhentos e doze mil e quinhentos cruzeiros). 

Art. J9 É a Prefeitura Municipal de VitÓria, Estado do Espírito Santo, nos termos do art. 29 da Resolução n9 93, de 
li de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 1.\38.512.500,00 (um bi
lhão, cento e trinta c oito milhões, quinhentos e doze mil e quinhentos cruzeiros), correspondente a 250.000 UPCs, considerado 
o valor nominal da U PC de Cr$ 4.554,05 (quatro mil, quinhentos e cinqüenta e quatro cruzeiros e cinco centavos), vigente em ju
lho de 1983. junto ao Banco de Desenvolvimento do Espfrito Santo S.A., este na qualidade de agente financeiro do Banco Na
cional da Habitação- BNH, destinado à execução das obras e serviços programados para a impl~ntação de melhorias urbanas 
no Bairro Maria Ortiz. naquela capital, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo processo. 

Art._ 2Q Esta Resolução entra errl vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal. 29 de junho de 1984. - Senador Moacyr Dalla, Presidente. 
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Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso IV, da Constituição. e eu, Moacyr Dalla, Pre
sidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO No 38, DE 1984 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, a contratar operação de emprésti
mo externo no valor de USS 40,000,000.00 (quarenta milhões de dólares americanos), destinado ao Programa de In
vestimentos do Município. 

Art. I' É a Prefeitura MuniCipal de Belo Horizonte, Estado de Minas Geraís, autorizada a realizar, com garantia da 
União, uma operação de empréstimo externo no valor deUS$ 40,000,000.00 (quarenta milhões de dólares americanos), ou o 
equivalen.le em outras moedas, de principal, junto a grupo Tlnanciador a se-fTil.dicado sob a orh:ntação do Ministério da Fazenda 
e do Banco Central do Brasil, destinado ao Programa de Investimentos do Muni_cípio. 

Art. 29 A operação realizar-se-á nus termos aprovados pelo Poder Executivo Federal, inclusive o exame das con
dições creditícias, a ser efetuado pelo Ministério da Fazenda, em articulação com o Banco Central do Brasil, nos termos do art. 
I•, item II, do Decreto n• 74.157, de 6 de junho de 1974, obedecidas as demais exigências-dos órgãos encarregados da execução 
da política econômico-financcira do GOverno Federal, e, ainda, o disposto na Lei Municipal n<:> 3.595, de 16 de setembro de 
1983, autorizadora da operação. 

Art. 3• Esta Resolução entre em vigor na data de. sua publicação. 
Senado Federal, 29 de junho de 1984. - Senador Moacyr Dalla, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso IV, da Constituição, e eu, Moacyr Dalla, Pre
sidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO No 39, DE 1984 

Autoriza o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul a contratar operação de empréstimo externo no valor de 
US$ 135,000,000.00 (cento e trinta e cinco milhões de dólares americanos), destinado ao Programa de Investimentos 
daquele Estado. 

Art. 1• É o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul autorizado a contratar, com a garantia da União, operação 
de empréstimo externo no valor deUS$ 135,000,000.00 (cento e trinta e cinco milhões de dólares americanos) ou o equivalente 
em outra moeda, de principal, junto a grupo financiador a ser indicado, sob a orientaç_ão doMinistério"da Fazenda e do Banco 
Central do Brasil, cujos.;eeursos se destinarão ao financiamenTo parcial do Programa Rodoviário do Estado, conforme Plano de 
Aplicação, contemplando os seguintes trechos: Miranda-Corumbá; Dourados-Caarapó-Naviraí; lguatemi-Tucuru

'Amambaí; Deodápolis-lvinhema-Nova Andradina; Ponta Porã-Amanbaí; Navira_í-ltaquiraí-Eidorado; Dourad._os_
Placa; Anastácio-Niarque; Ponta Porã-Entroncamento MS-164-Antônio-João; lvinhema-Naviraí (parte); Ara! 
Moreira-Entroncamento MS-386; Bela Vista-Jardim; Placa do Abadio-Itahum; Coxim-Silvolândia e Sidrolândia
Maracaju. 

Art. 29 A operação realizar-se-á nos termos aprovados pelo Poder Executivo Federal, inclusive o exame das con
dições creditícias, a ser efetuada pelo Ministério da Fazenda, em articulação com o Banco Central do Brasil, nos termos do art. 
I•, item II, do Decreto n• 74.157, de 6 de junho de 1974, obedecidas as demais exigências dos órgãos encarregados da execução 
da política enconômico-financeira do Governo Federal, e, ainda, o disposto na Lei Estadual n• 432, de 27 de dezembro de 1983. 

Art. 3• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 29 de junho de 1984. - Senador Moacyr Dalla, Presidente. 

I- ATA DA 105• SESSÃO, EM 29 DE JUNHO 
DE !984 

1.1- ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1 -Ofícios do Sr. !'~-Secretário da Câmara dos 
Deputados 

Encaminhando à re~·isão do Senado autógrafos dos 
seguintes projetas: 

- Projeto de Lei da Câmara n'>' _151}84 (n"' 
2.115/83, na Casa de origem), de iniciatiVa do Senhor 

SuMÁRIO 

Presidente da República, que dispõe sobre a_ criação 
de cargos na Secretaria do Tribunal Superior do Tra
balho e dá outras providências. 

- Projeto de Lei da Câmara nv 152}84 (n<:' 
3.002/84, na Casa de origem), de iniciativa 'do_ Senhor 
Presidente da República, que altera vantagens dos 
cargos que especificac 

1.2.2 - Comunicações da Presidência 

-Prazo para oferecimento de emendas aos Proje
tas de Lei da Câmara n<;.>s 15 t e 152/84, lidos no Ex
pediente. 

-Arquivamento do Projeto de Lei da Limara n'>' 
tn/82 (n"' 2.612/80, na Casa de origem), por ter re
cebido parecer contrário, quanto ao mêrito, da co
missão a que foi distribuído. 

J .2.3_ - Leitura de projetos 

-Projeto de Lei do Senado n'>' 1 17/84, de autoria 
do Sr. Senador Gabriel Hermes, que dá nova redação 
ao artigo 18 _do Decreto-lei n'>' 1.376, de 12 de de
zembro de 1974. 

-_Projeto de Lei do Senado n"' 118/84, de autoria 
do Sr. Senador Itamar FranCo, que fixa procedimen-
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to para apuração da dívida externa e estabelece cri
térios· pum o respectivo acomp::mhamento mensaL 

-Projeto de Lei do Senado n_~ _ _l19/84, de autoria 
do Sr. Senador Nelson Carneiro que introduz modifi
cações na Consolidação das Leis do Trabalho, esta
belecendo privilégio para os trabalhadores que fre
quentam curso regular de alfabetização. 

1.2.4 - Comunicações 

-Do Sr. Senador Roberto Campos, que se ausen-
tará do País. -

1.2.5 - Requerimento 

- N<? 136/84, de autoria do Sr. Senador João Lú
cio, solicitando, licença para tratamento de saúde, 
por cento e vinte dias. Aprovado. 

1.2.6 - Comunicação da Presidência 

Referente à reassunção dÕ exercício do mandato, 
pelo Senador Carlos Lyra, cm decorrência da licença 
concedida ao Senador João Lúcio. 

1.2.7 - Discursos do Expediente 

SENADOR HUMBERTO LUCENA, como Líder 
- Análise do papel desempenhado pelo Congresso_ 
Nacional no primeiro semestre legislativo que hoje se 
encerra. 

SENADOR NELSON CARNEIRO, como Líder 
- Esclarecimentos a respeito de afirmação contida 
no jornal O Estado de S. Paulo de hoje, sobre a nega
tiva do PTB em subscrever documento de protesto 
das Oposições. sobre a retirada da Proposta de 
Emenda à Constituição n9 11/84. Nota do PTB a 
propósito da retirada, pelo Senhor Presidente daRe
pública, da Proposta de Emenda à Constituição n9 
ll/84. 

SENADOR JOSE IGNÃC!O FERREIRA - Re
flexões .s.obre a retirada, pelo Senhor Presidente da 
República, da Proposta de Emenda à Constituição n9 
I 1/84. 

SENADOR OCTÁVIO CARDOSO. como Líder 
- Anãlise de aspectos da Emenda Figueiredo, tendo 
em vista a sua retirada do Congresso Nacional. 

SENADOR ALBANO FRANCO- Protelação da 
construção do terminal marítimo de Sergipe, 

SENADOR LVIZ CAVALCANTE- Ação "co
lonizadora" dos países ricos imposta à economia das 
nações do Terceiro Mundo. 

SENADOR ITAMAR FRANCO - Reivindi~ 

cações de cafeicultores do sul de Minas Gerais. 

SENADOR MILTON CABRAL- Recorde al
cançado na produção nacional de petróleo, 

1.2.8- Comunicações da Presidência 

- Referente a indicação dos Srs. Senadores Nel~ 
son Carneiro, Severo Gomes e Odãcir S-Oii.reS, para 
integrarem a Delegação Brasileira à Reunião Ex
traordinária da Comissão de Integração Econômica, 
a realizar~se em San J6sê da Costa Rica, no mês de 
julho vindouro. 

-Convocação de sessão extraordinária a rcaÍizar
se hoje, às 18 horas e 30 minutos, com Ordem do Dia 
que designa. 

1.2.9 - Comunicado da Liderança do PMDB 

-Substituição de membro em Comissão Especial. 

laZ.lO - Comunicações 

- DoSSiS~ s·éiiadores- Nelson Carneiro e Severo Go
mes, que se ausentarão do País. 

1.3 -ORDEM DO DIA 

-Projeto de Lei da Câmara n9 5/8! (n<.> 3.035/80, 
na Casa de origem) alterando o art. '"' da Lei n9 
6.226, de 14 de julho de 1975, que dispõe sobre a con
tap;em recíproca de tempo de Serviço Público Federal 
e de atividadc privada, para efeito de aposentadoria, 

· e dá outras providências. Votação adiada por falta de 
quorum. 

. -Projeto de Lei da Câmara n"' 10/81 {n~> L529/79, 
na casa de origem) que dispõe sobre a aposentado
ria, com proventos integraiS: dos ex-combatentes se~ 
gurados da Previdência SociaL Votaçio adiada por 
falta de quorum. 

-Projeto de Lei da Câmara n9 44/81 (n9 587/79, 
na C'ãSK"de origem), que veda aos veículos de comu
~í9aÇão de massa (rádio, televisão, cinema, jornais, 
revistas, cartazes, anuários ou qualquer outro lipo de 
publicação) aceitar a autorização ou a veiculação de 
anúncios e rle co_p1erciais que não sejam negochdos, 
produzidos, _Criados, filmados, gravados, copiados
itnagem e som - por profissionais e empresas brasi
leiras_ Votação adiada por falta de quorum. 

- Projeto de Lei da Câmara n9 53/77 (n9 227/75, 
na Casa de origem) que dispõe sobre condições a ob
§ervar na r~novação de contratos de atletas profissio
nais, e dá outras providências. Votação adiada por 
falta de quorum. 

-Projeto de Lei da Câmara n9 65/79 (n94.257/77, 
na Casa de origem) que autoriza a alienação de imó
veis residenciais da Rede Ferroviária Federal a seus 
ocupantes. Votação adiada por falta de quorum. 

-Requerimento n9 784/83, de autoria do Sr. Se
nador Henrique Santillo, solicitando, a criação de 
uma comissão especial mista, composta de I I Sena
dores e II Deputados, para, no prazo de 120 dias, 
com a colabor_ação das entidades mais representati
vas da sociedade civil, discutir e apresentar soluções 

· para a crise econômico-financelra do País. Votação 
adiada por falta de quorum. 

-Requerimento n9 104/84, dos Senadores Nelson 
Carneiro e Humberto Lucena., solicitando urgência 
para o ProJeto de Lei do Senado n9 290/83, de auto
ria do Senador Nelson Carneiro, que revoga a Lei n9 
7.138, de 7 de novembro de 1983. Votação adiada por 

_falta de quor:_um. 

- Requerimento n9 840/83, de autoria do Senador 
-Humberto Lucena, propondo a inserção em Ata, de 

um voto de aplauso aos termos da Carta com que o 
ex-Ministro Hélio Beltrão se demitiu, e um voto de 
louvor pela sua eficiente gestão nos Ministérios da 
Previdência e Assistência Social e Extraordinãrio 
para DeSburocratização. Votação adiada por falta de 
quorum. 

-Projeto de Lei da Câmara n9 79/79 (n9J.511 /75, 
na Casa de origem) que acrescenta parágrafo ao art. 
59 rla Lei n9 3.807, de 26 de agosto de 1960, que dis
põe sobre a Lei Orgânica da Previdência Social, alte
rada pela Lei n9 5.890~ de 8 de junho de 1973. (Apre
ciação preliminar da jurididdade.) Votação adiada 

- por fillta de quorum. 
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-Projeto de Lei do Senado n~ 145/81, de autoria 
do Senador Nelson Carneiro, que atribui às Secreta
rias de Agricultura dos Estados, dos Territórios e do 
Distrito Federal a competência exclusiva para fixar 
as quotas de farelo de trigo cabcntes a cada produtor 
rural. Votação adiada por falta de quorum. 

- Projeto de Lei do Senado n9 76/83, que acres
centa dispositivo à Lei n9 5.107, de 13 de setembro de 
1966, visando restabelecer o privilégio da indeni
zação dobrada ao trabalhador que conta mais de 10 
anos de serviço e é despedido sem justa causa, Vo
tação adiada por falta quorum. 

IA - DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA 
DA PRÓXIMA SESSÃO. ENCERRAMENTO 

2- ATA DA 106• SESSÃO, EM 29 DE JUNHO 
DE 1984 

2.1 -ABERTURA 

2.2- EXPEDIENTE 

2.2.1 - Pareceres encaminhados à Mesa 

2.2.2 - Requerimentos 

- N9 137/84, de urgência, para o Oficio n9 S-5/84, 
da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte (MO) so
licitando autorização do Senado Federal para con
tratar empr~timo externo _no. val_or que menciona 
para o fim que eSrCcifica. 

- N9 138/84, de urgência, para o Oficio n9 S-6/84, 
do Governador do Estado de Mato Grosso do Sul, 
solicitando autorização do Senado Federal para rea
lizar operação de empréstimo externo nos valores 
que mencionã para os fins que especifica. 

2.2.3 - Comunicação 

- Do Sr. Odacir Soares que se ausentará do País. 

2.3 - ORDEM DO DIA 

- Pn:~jeiO de Resolução n9 24, de 1984, que autori
za a Prefeitura Municipal de Rio Claro (SP)·a elevar 
em Cr.!: 96.320.362,00 (noventa e seis milhões, trezen
tos e vinte mil, trezentos e sessenta e dois cruzeiros) o 
montante de sua dívida consolidada. Aprovado. Ã 
Comiss~o de Redação. 

-Projeto de Resolução n9 34, de 1984, que autoriza 
a Prefeitura Municipal de Monte Alto (SP) a elevar 
em Cr$115.036.734,81 (cento e quinze milhões, trinta 
e seis mil, setecentos e trinta e quatro cruzeiros e oi
tenta e um centavos) o montante de sua dívida conso
lid;da. Aprovado. Ã Comissão de Redação. 

-Projeto de Resolução n" 35, de 1984, qut?"autori
za á Prefeitura Municipal de Vitória (ES) a elevar em 
Cr$ 1.138.5}2.500,00 (um bilhão, cento e trinta e oito 
milhões, qÓinhentos e doze mil e quinhentos cruzei
ros) o monlante de sua _dívida consolidad::~. Aprova~ 
do, À Comis:.ão de Redação. 

2.4- MAT~RIAS APRECIADAS APÓS A OR
DEM DO DIA. 

- Ofício n9 S-5/84, em regime de urgência, nos 
termos do Requerimento n9 137/84, lido no Expe-
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cliente., Aprovado, nos termos do Projeto de Reso
lução n"' 40/84, após pareceres das comissões e usa
rem du pulavra em sua discussão os Srs.Nelson Car
neiro e Jorge Kalume. À Comissão de Redução. 

- Rcdaçilo final do Projeto de Resolução n'1 
40/84, em regime de urgência. Aprovada. A promul
gação. 

- Ofício n"' S-6/84, cm regime de urgência, nos 
termo::. do Requerimento n'? 138/84, lido no Expi
dicnte. Aprovado, na forma do Projeto de Resolução 
n9 41/84, apÓR pareceres das comissões coinpetentes·e 
usar da palavra na sua discussão o Sr. Octávio Car
doso. Ã Comissão de Rcdação. 

-- Redução final do Projeto de Resolução n'? 
41/84, em regime de urgência. Aprovada. À promul
gação. 

• - Reduções finais dos Projetas de Resolução nYs 
24, 34 c 35/84, con&tantes da On:ie~m~ çl_o_ Dia da pre
sente sessão. Apro,·adas, nos termos dos Requeri
mentos nYs 139 a 141/84. À prornulgaç1'io. 

2.5- DISCURSOS AP0SA ORDEM DO DIA 

SENADOR LOVR/VAL BAPTISTA - Artigo 
publicado no New York State, jornal editado no Es
tado de Nova Iorque, sob o título "Fumo ou $aúde" 
a opção brasileira. Congratulando-se com o historia
dor José Calazans Brandão da Silva pcl<l doação do 
seu arquivo particular aos Estados d~ Bahia c de Ser
gipe. 

SENADOR NELSON CARNEIRO - Conside
rações sobre o reajuste salarial dos aposentãdós e 
pensionistas da PrevidênCia Social. 

SENADOR JAISON BARRETO- Apelo ao Se
nhor Presidente, no sentido de determinar a SE
PLAN a liberação de verbas do Fundo de Partici
pação dos Municípios. 

SENÂDOR GASTÃO MULLER- Problemática 
da posse da terra no Município de Pdxoto de 
Azevedo-MT. 

SENADOR MARCO MACIEL - Comentários 
sobre o transporte ferroviário no País. 

SENADOR FERNANDO HENRIQUE CARDO
SO- Pesar pela tragédia de Vila Socó, no Municí
pio de Cubatào-SP. 

SENADOR JOSt IGNÂCIO FERREIRA -Pw
cesso de privatização da COF,<\Vl. -. Comp~~h_i~. 
Ferro e Aço de Vitóría. 

SENADOR CID SAM PAlO- Críticas à política 
econômica do Governo federal, no que tange ao 
subsídio do açúcar na l,'_egião d~ Nordeste. 

_ SENADOR JOÃO CALMON -Apelo para que a 
Sr~ Ministra da Educação, re-ve.ia sUa posição, 
reabfindo_~s neg_o_c!aGões Ct?m ?_ANDE_S e a FASU
.RA, entidades que representam os professores e os· 
servidor.es_das U~iverSidades. -

Junho de 1984 

- .. 

SENADOR MAURO BORGES- Considerações 
sobre o movimento grevista dos professores da Uni
versidide de Bras1lia. 

·2.6- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA 
DA PROXIMA SESSÃO. ENCERRAMENTO. 

3 - DISCURSOS PRONUNCIADOS EM SES
SOES ANTERIORES 

- Do Sr. Gabriel Hermes, proferido na sessão de 
26-6-84. 

-Do Si. Aloysio Chaves, proferido na sessão de 
. 28-6-84. 

- ·--rro Sr. Almir Pinto, proferido na sessOO de 28-6-84-. 

4- ATOS DO PRESIDENTE DO SENADO 

- NYs 46 e 47, de 1984. 

5- ATAS DE COMISSOES 

6 - MESA DIRETORA 

7 - LIDERES E VICE-LIDERES DE PARTI
DOS 

S - COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PER
MANENTES 

Ata da 105~' Sessão em 29 de junho de 1984 

2ª Sessão Legislativa Ordinária, da 47ª Legislatura 

Presidência dos Srs. Moacyr Dalla e Lenoir VarJ;as 

ÀS 14 /fORAS E30 MINUTOS. ACHAM-SE PRE
SENTES OS SRS. SENADORES: 

Jorge Kalume - Mário Maia - Fábio Lucena -
Raimundo Parente - Aloysio Chaves - Hêlio Gueiros 
-Alberto Silva- Helvídio Nunes- João Lobo- Al
mir Pinto- Jose Lins- Virgílio Távora- Carlos Al
berto - Martins Filho - Humberto __ Lu~cena_-:""':" Mar-_ 
condes Gadelha- MHton Cabral- Aderbal J~r~rrla-
Cid Sampaio - Marco Maciel - Luiz Cavalcante -
Albano Franco- Luiz Viana -José _Ignácio Ferreira 
- Moacyr Dall_a- Nelson Carneiro_- Itamar Franco 
-Alfredo Campos- Gastão Müller- JoSê Fragelli-
Jaison Barreto- Jorge Bornhausen- Lcnoir Vargas
Pedro Simon - Octávio Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (Moaçyr Qa_lla) - A lista de 
presença acusa o comparecimento de 35 Sr~, Se~adoies. 
Havendo número regimental, declaro abertà a sessão. 

Sob a proteção de Deus iniciamos-nossos tr_abalhos. 

o Sr. 19-Secretárío procederá à leitura do Expedien

te. 

E. lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

OF1CIOS 

Do Sr.lY-Secretário da Câmara dos Deputados, enca
mi~hando à revisãO do Senado autógrafos dos seguintes 
projetas: -

PROJETO DE LEI DA CÂM;\.RA N• 151, DE 1984 
(N9 2.115/83, na Casa de Origem) 

De Iniciativa do Senhor Presidente da República 

Dispõe sobre 8 cfiãção de cargC>S na SecretariB do 
"Tribunal Superior do Trabalho, e dá outras providen
cias. 

-0 Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 Ficam criados, no Grupo-Direcão e Assesso~ 

ramento Superiores, do Quadro Permanente do Tribunal 
Superior do Trabalho, código LST-DAS-100, 17 (de
zessete) cargos em comissão de Assessor de MinistrO, có
digo TST-DAS-102. 

Art. 21' Os cargos a que se refere o artigo anterior te
rão co-rrespondência com a escala de níveis de que trata o 
Anexo 11 do Decreto-lei_nY 1.902, de 22 de dezembro de 
1981, na forma prevista pelo art. 29 do Decreto-lei nY 
L620, de 10 de março de [978. 

Art. 3Y As despesas decorrentes da aplicaÇão desta 
lei correfão à conta das dotações orçamentárias do Tri
buna[ Superior do Trabalho. 

Art.- 4~' Esta Lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 5Y Revogam-se as disposiç-ões em contrário. 

MENSAGEM N' 339, DE 1983 

_Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Na
cional: 

Nos termos do art. 51 da Constituição Federal, tenho 
a honra de submeter à elevada deliberação de Vossas Ex
CelêOCias~ -acompanhado de Exposições de Motivos do 

'""Senhor Ministro de Estado da Justiça, o anexo projeto 
de lei que "di$pÕe sobre a criação de cargos na Secretaria 
do Tribunal Superior do Trabalho, e dá outras providên
cias". 

Brasília, 13 de setembro de 1983. ---João Figueiredo. 
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N' DAJ/0607, DE lO DE 
DEZEMBRO DE 1982, DO SENHOR MINISTRO 
DE ESTADO DA JUSTIÇA. 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República: 
Acolhendo proposta do Tribunal Superior do Trabo· 

lho, tenho a honra de _submeter à clevadu consideração 
de Vossa E.xcelência, para merecer posterior remessa ao 
Congresso Nacional, o anexo projeto de lei que visa cr.iar 
17 (dczessete) cargos em comissão de Assessor de Minis
tro, código TST-DAS-102, no Grupo-Dircção e As
sessoramento Sureriores do Quadro Permanente do Tri-
bunal Superior do Trabalho. , 

A proposta objetiva aumentar de um para dois o nú
mero de Assessor para cada um dos Ministros do Td&ll
nal Superior do Trabalho, que possui a mesma assessoria 
desde a edição da Lei n~ 6.003, de 19 de dezembro de 
1974. 

Salíento que a Justiça do Trabalho vem crescendQ por 
imposiÇão do fluXo -de demandas, tendo em 1974, 9 (n.o
ve) Tribunais Regionais 278 (duzentos e setenta e oito) 
Juntas de Conciliação e Julgamento, enquanto que em 
1982 conta com 12 (doze) TRT's e 658 (seicentos e cin
qüento e oito) JCJ's, até 1985. 

Além do mais, a medida se impõe em face da sobrecar
ga dos Mini!Jtros, carentes de uma assessoria mais am
pla, eís que, no período de 1977 a !98l,Julgaram 69.749 
dos 72.957 feitos distribuídos, com um resfduo de 3.208, 
número que aumentará com a remessa dos recursos 
oriundos das 10~, II• e 12• Regiões, recentemente cria· 
das. 

Cumpre ressaltar, ainda, que a iniciativa não é inédita, 
uma vez que o Egrégio Supremo Tribunal Federal já foi 
contemplado com dois assessores para cada um dos seus 
Ministros. 

O assunto mereceu estudos por parte da Secretaria de 
Plan~jamento da Presidência da República, do Departa
mento Administrativo do Serviço Público e do Departa
mento de Assuntos Judiciários deste Ministério. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Exce
lência os protestos do meu profundo respeito. -Ibrahim 
Abi-Ackel, Ministro da Justiça. 

LEGISLAÇAO CITADA 
LEI N' 6.003, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1973 

Fixa os valores dos níveis de vencimentos do 
Grupo-Direção e Assessoramento Superiores do Qua~ 
dro Permanente da Secretaria do Tribunal Superior 
do Trabalho e dá outras providências. 

O Presidente da República: 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu 

sanciono a seguinte Lei: 
Art. L9 Aos níveis de classificação dos cargos de 

provimento em comissão, integrantes do Grupo-Direção 
e Assessoramento Superiores, do Quadro Permanente da 
Secretaria do Tribunal Superior do Trabalho, estrutura
do nos termos da Lei n9 5.645, de 10 de dezembro de 
1970, correspo.ndem os seguintes vencimentos: 

Níveis Vencimentos 
Mensais: 

CrS 
TST·DAS·4 7.500,00 
TST-DAS-3 7.!00,00 
TST·DAS·2 - 6.600,00 
TST-DAS-I 6.100,00 

Art. 29 As diárias de que trata a Lei n9 4.019, de 20 
de dezembro de 1961, e respectivas absorções e as gratifiM 
cações de representação, nível universitário e de retri
buição pelo regime de tempo integral e dedicação exclu
siva, referentes uos cargos que integram o GrupO á que 
se refere esta Lei, são absorvidas, em cada caso, pelos 
vencimentos fixados no artigo anterior. 

Parágrafo único. A partir da vigência dos atos índivi~ 
duais que incluírem os ocupantes dos cargos reclassificaM 
dos ou transformados, nos cargos que integram o Grupo 
de que trata esta Lei, cessará, para os mesmos ocupantes, 
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o pagam<;nto _d_as vantagens especificadas neste artigo 
bem cÕ1~~o de quaisquer outras que, a qualquer título, ve
nham pcrco.:bcndo, re5salvados apenas o salário-família e 
a gratificação adicional por tempo de serviço. 

Art. 3\' Na impluntação do plano de classificação 
dos çargos que deverão integrar o Grupo de que tmta 
esta Lei, poden"t o Tribunal Superior do Trabalho trans~ 
formar, cm_ cargos, em comissão, funções gratificadas e 
~o cargos de gabinete a que sejam inerentes atribuições de 
direçiio, chefia_ ou assessoramento. 

§ Iº Ficam criados, no Quadro Permanente da Se-M 
crctaria do Tribunal Superior do Trabalho, quinze car
gos de Assessor de Ministro, código TST-DAS-102.2 e 
ciuatro cargos de Assessor, código TST-DAS-102.1. 

§ 2º Os cargos de Assessor de Ministro, código TST
DAS-102.2, são privativos de bacharéis em Direito e se
rão providos mediante livre indicação dos Magistrados 
junto aos quais forem servir. 

§ 3o;1 O provimento dos cargos criados pelo§ Iº deste 
artigo fica condicionado à existência de recursos orça
mentários próprios do Tribunal Superior do Trabalho. 

Art. 49 Os vencimentos fixados no art. 19 são aplicaM 
dos a partir da vigência dos a tos de inclusão de cargos no 
novo Grupo. 

Art. 59 O exercício dos cargos em comissão do Gru
po de que trata esta Lei é incompatível com a percepção 
de gratificação por serviços extraordináriOS e- de repreM 
sentução de Gabinete. 

Art. 6º Os cargos de provimento em comissão de 
Diretor de Secretaria, código TST-DAS-101.3, de Secre
tário do Tribunal Pleno, código TST-DASMI02.3, de Di
retor de Serviço, código TST-DASMIOI.2 e de Assessor 
de Ministro código TSTMDASM102.2, somente serão pro
vidos apôs a vacância dos correspondentes cargos efeti
vos de Vice-Diretor, Secretário do Tribunal Superior do 
Trabulho, Diretor de Serviço e Assistente Técnico do 
Presidente. 

§ 19 As gratificações de representação e de nível uni
versitário e as diárias de que trata a Lei n9 4.019, de 20 de 
dezembro de 1961, e respectivas absorções, que estive
rem sendo percebidas pelos ocupantes efetivos a que se 
refere este_ artigo, serão absorvidas pelos vencimentos fi
xados por esta Lei para os corrFspondentes cargos em 
comissão. 
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* 21' A gratificação adicional por tempo de serviço 
dos ocupantes efetivos dos cargos a que se refere este ar
tigo será calculada na forma do disposto no art. to da 
Lei n~' 4.345, de 26 de junho de 1964. 

Art. 7"' Ê vedada a contratação a qualquer título e 
sob qualquer forma, de serviços com pessoas físicas ou 
jurídicas, bern assim a utilização de colaboradores even
tuui:; retribuídos mediante recibo, para o desempenho de 
atividudcs inerentes aos cargos integrantes do Grupo 
TST-DAS-100. 

Art. 89 As despesas decorrentes da aplicação desta 
Lei serão at~ndjd_as pelos recursos orçamentários próM 
prios do Tribunal Superior do Trabalho, bem como por 
outros recursos a esse fim destinados, na forma da legis
lação pertinente. 

Art. 9º Esta Lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Brasília, 19 de dezembro de 1973; 1521' da Independên~ 
ciu e 851' da República. - EM(LIO G. Mll>IC(. 

DECRETO-LEI N' 1.620, 
DE 10 DE MARÇO DE 1978 

Reajusta os vencimentos, salários e proventos dos servi
dores das Secretarias dos Tribunais do Trabalho, e dá ou
tras providências. 

................................................ 
Art. 29 A ree5tru"tur-ução do Grupo-Direçào eAssesM 

soramento Superiores e a Classificação, na respectiva es
cala de níveis dos cargos que o integram, far-se-ão por 
ato da Presidência dos Tribunais, observados os níveis 
de clussificaçilo constantes do art. }I' da Lei n9 5.843, de 6 
de dezembro de 1972, com os valores reajustados na for
ma deste Decreto~lei e observados os limites dos recursos 
orçamentários próprios. 
..... ' ·-~ ........ ·-.-. ........... -...... ; .... ,-.; ~ ~ ... ~ 

- DECRETO-LEI N• 1.902, 
DE 22 DE DEZEMBRO DE 1981 

Reajusta os valores de vencimentos, salários e pro-
ventos dos servidores civis do Poder Executivo, bem 
como os das pensões, e dá outras providências. 

ANEXO II 

DAS-I 
DAS-2 
DAS-3 
DAS-4 
DAS-5 
DAS-6 

-Niv~ 

DAI-3 
DAI-2 
DAI-I 

DAI-3 
DAI-2 
DAI-I 

(Art. 1.0 do Dcreto-lel n,o 1.902, de 22 de dezembro de 1981) 

DIREÇAO E ASSESSORAMENTO SUPERIORES - Di\S 

Vencimento ou Salário Mensal - Cr$ 

A partir de 1.0 -1-82 

104.647 
123.557 
137.816 
161.578 
171.082 
190.094 

A partir de 1.0 -5-82 

146.365 
!72.979 
192.942 
226.209 
239.514 

_266.131 

DIREÇAO E ASSIST:t>NCIA INTERMEDIÁRIAS - DAI 

Valor 1\Iensal da Gratificação - Cr$ 

A partir de 1.0 -l-82 

24.033 
18.258 
14.417. 

!4.417 
12.495 
9.608 

33.648 
25.561 
20.183 

20.183 
17.493 
13.451 

Represen• 
tação Mensal 

20% 
35% 
45% 
50% 
55% 
60% 

Correlação 

Categorias 
de Nlvel 
Superior 

Categorias 
de Nível 

Médio 

(Às Comíssões de Serviço Público Civil e de Finanças.) 
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 152, DE 1984 
(N9 3Jl02j84, na Casa de origem 

De iniciativa do Senhor Presidente da República 

Altera vantagens dos cargos que especifica. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I~' A gratificação de nível superior referente ao 

cargo do Juiz do Tribunal Marítimo fica substituída pela 
representação mensal a ser paga no percentual de_6Q% 
(sessenta por cento). 

Art. 29 O ocupante Oõ cargo de Juiz-Presidente do 
Tribunal Marítimo perceberá a representação mensal de 
que trata o artigo anterior aumentada em 10 (dez) pon
tos percentuais. -

Art. 311 Os efeitos finanCeiro"S -decorrentes da apli
cação desta lei ".'i_gorarão a partir da data de sua publi
cação, correndo a despesa respectiva à conta dos recur
sos orçamentários do Ministério da Marinha. 

Art. 4~' Esta Lei entra em_ vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 51' Revogam-se as di.sposições em contrário. 

MENSAGEM N• 022, DE 1984 

Excelentíssimos Senhores Membros do Congr~so Na
cional: 

Nos termos do art. 51 da Constituição_Federal, tenho 
a honra de submeter à elevada deliberação de Vo_ssas_Ex
celências, acompanhado de Exposição de Motivos do Se
nhor Diretor-Geral do Departamento Administrativo do 
Serviço Público - DASP, o anexo projeto de lei que "al
tera vantagens das cargos que especifica", 

Brasília, 10 de janeiro de 1984. - Joãq Figueiredo. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS No 102, DE 17 DE 
AGOSTO DE 1983, DO SR. DIRETOR:GERAL 
DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 
DO SERVIÇO PÚBLICO. 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República. 
Propõe o Ministério da Marinha a igualização da re

tribuição mensal do Juiz do Tribunal Marítimo à de Juiz 
Federal, tendo em vista a distorção salarial que ora se ve
rifica, considerando-se-que os-primeiros percebem grati
ficação de nfveJ superior, correspondente a 20% (vinte 
por cento) do vencimento bâsico, e os últimos atualmen
te fazem jus ao Percentual de 60% (sessenta por cento) a 
título de representação mensal, em face do disposto do 
art. Jl' do Decreto-lei nl' 2.019, de 28 __ de março de 1983. 

2. Na conformidade dos e-studos realizados _pelo ór
gão especializado deste Departamento, concluiu-se pela 
viabilidade da proposta do Ministério da Marinha, na 
parte que visa a manter equivalência da reti'ibuição do 
cargo de Juiz do Tribunal Marítimo com a dejuit::Fede
ral, recentemente reestruturado. 

3. O Juiz Presidente terá 10% (dez por ce~'t~) ;--~ais 
no percentual da gratificação de representação, em re
lação à dos seus pares, pelas características de que sere
veste a função e para manter o princíPio de hierarquia 
salarial. 

4. Dentro desse objetivo foi elaborado o anexo ante
projeto de lei concedendo ao Juiz do Tribun~(Marítimc:t. 
compatibilidade de retribllição com o JUiz Fedefal1 o que
virá extinguir a-discrepância que ora se verifica entre os 
dois cargos. _ _ 

5. ConS1a. afnda do anteprojeto que os efeitoS fin.an~ 
ceiros decorrente da lei_não retroagirão, não ensejando, 
pois, o pagamento de quaisquer diferenças de retribuição 
atrasadas. 

6. Nestas condições, submeto à elevã.da conside
ração de Vossa Excelência o anexo anteprojeto de lei que 
consubstancia a medida proposta, para o devido encami
nhamento ao Congresso Nacional, acompanhado de 
mensagem, caso rnereça a apíOvação de Vossa Excelên
cia. 

DIÁRIO DO CONGRESSO ;NACIONAL (Seção II) 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Exce
lência mCus protestos de estima e consideração. -José 
'Carlos Soares Freire, Diretor-Geral. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

DECRETO-LEI N• 2.019, 
DE 28 DE MARÇO DE 1983 

Dispõe sobre o cálculo de parcelas da remuneração 
devida aOs magisti-ados, e dá outras providências. 

Art. 31' As representações constantes do anexo que 
acompanha o Decreto-lei número 1.985, de 28 de. de
zembro de 1982, fica, aumentadas de 20 (vinte) pontos 
percentuais. 

•••••• ++h-• _,. •••••••••••••••••••••• :. ·~;, ••• ·_· •••• -

(Às Comissões- de Serviço Público Civil e de Fi
nanças) 

.ú' SR. PRESIDENTE (Moacyr DaHa)- Do Exedien
te lido constam os Projetas de Lei da Câmara n~' 151 e 
152, de 1984, que receberão emendas, perante a primeira 
comissão a que foram distribuídos, pelo prazo de cinco 
sessões ordinárias, nos termos do art. 141, II, b, do Regi
mento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- A Presidên
cia comunica- que, ilo:S termoS "do art. 278 do Regimento 
Interno, por ter recebiào parecer contrário, quanto ao 
mérito, da comissão a que foi distribuído, determinou o 
arquivamento do Projeto de Lei da Câmara nl' 132, de 
1982 (nl' 2.612/80, na Casa de origem), que torna obriga
tório o policiamento preventivo contra o tráfico e uso de 
tóxicos nas escolas do País. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Sobre a 
mesa , projetas de lei que vão ser lidos pelo Sr. 11'
Secretúrio. 

São lidos os seguintes 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 117, DE 1984 

Dá riova redação ao artigo 18 do Decreto~Iei nl' 
1.376, de 12 de dezembro de 1914. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 O artigo 18 do Decreto-lei n9 1.376, de 12 de 

-4_ezembro de 1974)_ pasSa a vigorar Cóm a seguinte re-
dação:- -

Art. 18. As agências de desenvolvimento regio
nal e setoriai e as entidades operadorasdos Fundos, 
assegurarão às pessoas jurídicas, ou grupo de em

--pressas coligadas que, isolada ou conjuntamente, 
detenham pelo menos 51% (cinqUenta-e llriq)or cen
to) do capitaf votante da sociedade títular do proje
to beneficiário do incentivo, ã aplicação nesse proje
to de recursos equivalentes a 40% (quarenta por cen
to) em 1984 e a 20% (vinte por cf:rito) nos anos sub
seqtientes, dos valores dos Certificados de Ivesti
mento de propriedade dessas pessoas jurídicas, obe
d~~ndo o li_mite de incentivos fiscais aprovado para 
o p-rojeto, fiinite esse que não poderá ser superior ao 
montante da correSPoridente contra-partida de re
CUrsos pró'prios. 

§ 1~'- As pessOas jurídicas que usarem a modalida
de de investimento prevista neste artigo deverão, 
quanto ao restante cfe suas deduçõeS-ao lmpoSfo de 
Renda , optar pela aplicação no mesmo Fundo. 

§ 29- Na hiPótese previstã ·neste arttgo, os bancos 
operadores anteciparão, em negociação diteta, a 
permuta dos- títulos pelos Certificados de Investi
mento, pelos respectivos valores nominais. 

§ 3~' - Nos casos de participação conjunta, será 
obedec_ido o limite mínimo de 20% (vinte por cento) 
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do capital votãhte para cada pessoajur1dica adonis
ta ou grupo de empresas coligadas. 

§ 4? - Consideram-se empresas coligadas, para os 
tins deSte artigo aquelas cuja maioria do capital vo· 
tante seja controlada, direta ou indiretamente, por 
uma pessoa física ou jurídica, compreendida tam
bém esta última como integrante do grupo." 

Art. 29 Esta Lei entra vigor na _data de_ st,J.a publi
cação. 

Art. 31' Revogam-se as disposições em contrár;io. 

Justificação 

Com o presente projeto pretendemos viab-iliZar estfa
têgia mais aqequada aos intresses económiCos da Região 
Ap1azônica_, __ assegurando às pequenas e médias em'p'resas 
incentivos fiscais que lhe permitam atuar com maior de
senvoltura na execução de projetas próprios, aproVados 
pelas Agências de Desenvolvimeto Regional. 

Nesse passo, vale ser destacado estudo efetuado pela 
Federação das Indústrias do Estado do Pará- FIEPA, o 
qual mediante observações bem fundamentadas, aborda 
proficie-ritenleilte a questão. J:: do seguinte teor esse docu
mento: 

.. A busca do desenvolvimento sócio-e_conômico 
regional, desejando alcançar neste, os desejáveis 
efeitos da diminuição, em termos relativos e absolu
tos, das desigualdades espaciais da economia brasi
leira, tem sido considerado teoricamente como con-

- sensual da Política Regional no Brasil e cuja institu
cionalização deveria estar abrigada nos grandes pla
nos nacionais a partir das concepções locais. 

No entanto, pelo menos, em termos da Amazó
nia, este consenso conceituai, na prática, ainda não 
se consolidou. Esta diversidade e até mesmo antago
nismo, começa a aparecer a partir do momento em 
que Se discute as estratégias ·(no sentido de um cami
nho para atingir objetivos) e os intrumentos 
(meios), ou seja, o conteúdo deste desenvOlvimento. 

De um {ado extremo encontramos as posições 
que tendem a: marginalizar os interesses regionais 
diante dos interesses nacionais e setoriais; transfor
mar, a Amazônia em um simples "almoxarifado" de 
recursos naturais, energéticos e de insumos básicos; 
absolutizar a prioridade da implantação de grandes 
projetas e minimizar a necessidade de viabilizar pe
quenos e médios empreendimentos; visualizar a eco
nomia regional basicamente pelo ângulo da geração 
de divlSã.s; considerar os recursos públicos constan
tes dos incentivos fiscais e financeiros como "di
nheiro carimbado" etc. 

Estas posições caracterizam um "colonialismo 
interno" repfoduzindo _no âmbito naciº_nal_ aquele 
tipo de relações- qUe existem entre os Países do Nor-
te e do Sul. . 

No outro extremo encontramos as posições que 
tendem a: considerar qualquer ação económica na 
Amazônia como uma agressão ao seu meio ambien
te físico e social; negar em qualquer hipótese a vali
dade de Grandes Projetas na Região, mesino que 
eles sejam tecnicamente, economicamente- e social
mencel.ndicados; validar exclusivamente o estímulo 
aos pequenos empreendimentos particularmente na 
área rural; rejeitar qualquer tipo de incentiuvos go-

-vernamentais com o_intuito de apoiar e eStirilUlai a·s 
investimentos das empresas privadas, mesmo que a 
_aprovação destes esteja submetida a critêrios e con
seqUentes decisões e controle do poder público etc. 

COnsideramos que esta simultânea e oposta radí
calização de posições é indesejável, desnecessária, 
inconveniente e prejudicial aos interesses maiores da 
Amazônia e do Brasil. 

A deftnição de um caminho ou outro a tomar 
rumo--a um objetivo significará, por certo, a mo"difi-
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caçào qualitativa e quantitativa deste objetivo. As
sim, se tomássemos como substrato para a definição 
de urrla eStratégia, uma das duas perspectivas radi
cais, evidenciadoras apenas de interesses parciais, 
faríamos com o ônus do total esmagamento de sig
nificativa parte dos interesses presentes na realidade 
amazónica. 

Em termos da população regional temos nossas 
legítimas, indesdizíveis,justas e prioritárías exPecta
tivas destacando-se entre outras a seguintes; consi
derarmos um imperativo a criação, nestes vales do 
norte do país de uma economia complexa, integra
da, moderna, dinâmica, harmonizada e operacio
nalmente ao seu ·meio ambiente físico, social e cultu
ral; é-nos inafastável a maximização das chances 
reais de investimentos para o empresariado local 
composto quase que· exclusivamente de pequenos e 
médios empreendedores e geração de empregos con
dignos para a população ativa amazónica, seja no 
campo ou na cidade: queremos desenvolver ainda 
mais nossas habilidades técnicas, nosso universo 
cultural, nossos conhecimentos gerenciais e tecnoló
gicos; aspiramos poi" êondições de vida e de traba
lho mais condizentes aos padrões das regiões cen
trais da economia brasileira. 

Os referidos interesses locais mais interess~ na
cionais, ao serem harmonicamente operacionaliza
dos, ao mesmo tempo que são atendidos, pro_porcio
nam reais e difcrenciadà.s contribuições a·o processo 
integrado e global de desenvolvimento da Região. 

Nesse sentido, dentro de um consenso social e 
político, acreditamos ter chegado o .momento de 
atentar para a evidência de que, qualquer definição 
de uma estratégia global para o desenvolvimento 
econômico da Amazônia deve passar necessaria
mente por uma priorização efetiva, real, evidente da 
harmonização dos grandes com os pequenos e mé
dios empreendimentos, guiado por padrões de cri
térios bem definidos da ação coordenadora da poli
tica regional, sem que isso signifique o abandono, a 
proibição sistemática, absoluta e sem parâmetro 
dos grandes projetas. Na verdade, paradoxalmente, 
a própria imperatividade de um projeto de porte, 
pode ser a sua intrínseca capacidade de criar indis
cutíveis condições para o florescimento de pequenos 
e médios empreendimentos. 

Tornamos esta opção de estratégia para a ocu~ 
paçào da Amazônia plenamente conscientes de que 
esta nos parece a melhor maneira de definirmos um 
caminho para o desenvolvimento de nossa região. 
Esta opção viabiliza entre outros inafastáveis objeti
vos, os seguintes: 

- Melhor distribuição da renda inter-regiona_l e 
interpcssoal no País; -

-Nível mais adequado de retenção da pr_oprie
dade dos fatores de produção e suas rendas na Ama
zônia; 

--Maior geração de empregos por unidade de 
capital pelos projetas aprovados pela SUDAM; 

-Maior e mais adequado adensamento econô
mico na região; 

- Desenvolvimento de setores e subsetores eco~ 
nõmicos, além de microrregiões da Amazônia, nos 
quais não seja o grande empreendiment-o a escala _ 
ideal de investimento; 

- Muior efeito multiplicador dos investimentos 
incentivados pela SUDAM, via concretização dos 
encadeamentos do grande, do ~édio e pequeno em
preendimento; 

- Maximização da- utiJiúÇfo d-oS ilJVeStimentos 
públicos em infra-estrutura na Amazônia; 

- Desenvolvimento das "externalídades econô
micas" pelo estimulo às aglomerações dos grandes, 
médios e pequenos empreendimentos; 
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- Democratização de recursos públicos aplica
dos na política regional do País, dada a predomi
nância das pequenas e médias empresas na econo
miu amazônica e nacionaL 

_-O evidenciamento de uma estratégia global 
desta natureza, requer, por certo, necessários ajusta
mentos, aperfeiçoamentos e até mesmo modifi
-cações nos instrumentos da política regionaL Desta 
forma, nad<i seria mais oportuno do que discutir os 
incentivos fiscais constantes do Decreto-lei n~' 
1.376/74, um dos instrumentos básícos do .atual 
processo de ocupação da região e que vem ultima
mente se destacando nas preocupações e nas discus~ 
sões conjuntas, do empresariado da Amazónia, do 
Centro-Sul e de autoridades do Ministério do Inte
rior, particularmente através da própria SUDAM. 
-0 mínimo que se pode esperar de uma política 

econômica é a necessária coerência entre seus objeti
vos, estratégias e instrumentos. Conseqiientemente, 
torna~se óbvia a necessidaee de analisarmos se o 
Decreto~lei n~' 1 .376(74, na sua atual forma e opera
cionalizaçào, está coerentemente afinado com o tipo 
de estratégia que propomos. Não vemos melhor ma
neira para tornar consciente esta opção para a Ama
zônia. 

-O referido Decreto-lei n'>' 1.376(74, alterando 
o Decreto-lei n~> 756/69, propunha modificações na 
sistemática de aplicação dos incentivos do Imposto 

_de Renda relativo às pessoas jurídicas, visando eli
minar distorções então identificadas na mecânica 
dessa aplicação. Mas especificamente buscava a eli
minação das práticas irregulares de intermediação, 
causadora principal de grave desequilibrio entre a 
demanda e oferta dos recursos e filtrações de renda 
para o Sul em detrimento do Norte e Nordeste. 

No seu conteúdo o Decreto~Jei n"' 1.376/74, con
tém "sistemática especial", constante do artigo IS 
do mesmo, permitindo às pessoas jurídicas possui
doras de "projeto próprio" aprovado pelas Agên
cias de Desenvolvimento Setorial ou Regional a 
aplicação direta nestes projetas de seus incentivos 
fiscais. 

-.Estas empresas favorecidas por esta "sistemática 
especial" do artigo 18, deixam de ser cotistas dos 
Fundos sendo aquinhoadas pela atribuição definiti
va da propriedade das ações correspondentes da 
empresa que recebe a aplicação dos incentivos, 
ações estas integralizadas com recursos públicos de
duzidos do Imposto de Renda. 

No _que se refere, a Amazônia (FINAM) a con
centração no artigo IS atinge volume crescentre dos 
incentivos, agora alcançando cerca de SO% no total 
dos mesmos. Esta absurda situ(l_ção tende a repertir

·se.lgliáhilfinie no Nordeste (FINO R) atingindo_ nes
te exercício 35% do tottl.! dos recursos, _ _poden~o-sr 
já verificai' até-mi:smo situaÇãO análoga, desde que 

--se considere separadamente as opções das empresas 
estat<iis (obrigatoriamente de outras empresas, nas 
c(t.laiS- a distorção concentradora no artigo IS já se 
manifesta. 

Os beneficiários deste ''Império do art, 18" são 
exatumente os grupos económicos de maior porte e, 
assim, detentores de vultuosas deduções de Impost-o 
de Renda, conform~:~ndo-se, sem que na prática se 
possa utilizar devidos e necessários critérios, a apro~ 
priação por esses grupos de enormes somas de re~ 
cursos públicos, à título de Incentivos Fiscais. 

A tendência de utilização desse privilégio pelos 
grupos de grande porte, especialmente os do pode
roso setor financeiro do País, se vem mostrando in~ 
suportavelmente crescente aumentando a concen~ 
tração da Renda NacionaJ, a dominação dos proje
tas incentivados por uma minoria. Neste sentido~ 
pela carência de meios, este processo tem causado a 
crescente marginalização das médias e pequenas 
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empresas locais e nacionais dos benefícios dos- in
centivos e mesmo impedindo pela já inceitável abso
luta liberalidade dos termos do art. 18, a fixação de 
politicas adequadas pelas agências di desenvolvi
mento, fator particularmente desastroso para as 
políticas regionais. 

Além dessa concentração inaceitável, a faculdade 
de escolha de projeto próprio ou de tercelros para a 
aplicação dire"ta das deduções tributárias (artigo 18) 
- tão negativa em conhecidas experiências anterio
res sob a égide da Lei nl/5.174/66 e do Decreto-lei nll 

756/69- já vem gerando, expressivamente, por sua 
expansão e pela facilidade que permite o exíguo li
mite de participação do controle acionãrio de ape
nas 5% (cinco por cento) por empresa ou grupo de 
empresas coligadas para ensejar essa aplicação dire
ta, o retorno à intolerável prática de cobrança de co
missões e exigências de vantagens, às vezes extorsi
v.us por intermediários implicando em criminoso 
desvio de meios destinados ao fomento da economia 
em favor de atividade marginal, exatamente dis~ 
torção que o Decreto-lei n~' 1.376/74 pretendeu eli
minar completamente. 

Esse comportamento i1ícíto se _traduz na 
cobrança de comissões ou na exigência de a socieda
de titular do projeto devolver no futuro parte do in
vestimento, com correção monetária, para que em
presas detentoras de deduções do Imposto de Renda 
participem do empreendimento submetido às agên
cias de desenvolvimento, com base no art. 18, com 
apenas 5% do capital votante, e apliquem aquelas 
deduções, muitas vezes de grande valor no projeto 
beneficiário de incentivos fiscais. Isso, que infeliz
mente vem se expandindo, ê, no mínimo, inadimiss1-
vel. 

Na prática, portanto, o art. IS, uma ''sistemática 
especial" do Decreto-lei n~' 1.376/74, inviabiliza não 
só a própria correção do desequilíbrio entre a pro~ 
cura e oferta de Incentivos Fiscais como a das "prá
ticas irregulares de intermediação". 

Entendemos que a intenção do Governo ao criar 
a "sistemática excepcional" do art. lS no Decreto
lei referido, no momento em que tal fato se deu, pô
de respaldar-se em condições objetívas bem defini~ 
das das realidades regionais e setoriais. Estas, na
quele momento, exigiam respostas de curtíssimo 
prazo as quais estariam garantidas pelos estímulos 
extraordinários constantes do Art. 18. Por outro la
do, a situação económica e financeira- do País ainda 
permitiu, naquele momento, tais sacrifícios. 

Na atualidade, no enUtnto, não só a situação da 
economia brasileir<1 é outra bastante diferente, co
mo, ao ri OSSO ver, não mais encontramos motivos na 
realidade das regiões e setores obj_etos do Decreto
lei n~' 1.376/74 que justifiquem a atual conce-ntração 
de recursos públicos em estimulas tão generosos, 
como os do Art. 18, no sentido de induzir investi
mentos nos mesmos. 

Os incentivos fiscais são e ainda serão por muito 
tempo não só necessários como indispensáveis à 
Amazônia e ao Nordeste,_ No entanto, tem-se evi
denciado que tão mais reprod!J-tores serão estes be
nefíclOs quanto maiores forem a reais possibilidades 
das agências de desenvolvimento poderem estabele
cer na aplicação dos mesmos, mais vantajosos cri
térios seletivo"s de projetas visando atingir os objeti
vos traçados pelas mesmas agências, o que é pronfu
damente inviabilizado pela concentração da modali
dade prevista no art. IS. 

Tal concentmção impõe um verdadeiro dirigismo 
dos investimentos com apoio de recursos e outros 
benefícios governamentais em setores, áreas e esca
las nem sempre condizentes com os parâmetros 
mais desejáveis e indicados pelo próprio Governo, 
critérios que indubitavelmente devem originar-se 
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das kgítínias e maiores aspirações ·regionais e nacio
nais. Por outro lado, gera grave problema de falta 
de recursos disponiveis para atender os cronogra
mus de projctos de reconhecidos interesses para o 
desenvolvimento regional e que não dispõem de 
acesso ao art. 18. 

Ê notório, que desta forma, ê igualmente imposta 
uma absurda inversão. na própria hierarquia entre 
instrumentos, estratégias e objetivos da Política Re
gional e Setorial no País. Assim, torna-se patente 
que o art. 18, parte do conteúdo de um instrumento 
(Decreto-lei n~> 1.376/74), tende a transformar-se no 

I 

conteúdo por inteiro deste instrumento, ameaçando 
impedir que se viabilize a operacional_ização de 
princípios fundamentais da política regiorlal, tam
bém afirmados c confirmados pelo próprio Decreto

i lei n9 1 .376/74, tais como: 
-"Caberá às Agêncías de Desenvolvimento Re

gional c Setorial definir príoridades, analisar e a pro~ 
var projetas para a aplicação dos incentívoS fiscais, 
acompanhar e fiscalizar a sua execução, bem como 
autorizar a liberação, pelos bancos operadores, dos 
recursos atribuídos aos projetas, observado o dis
posto no art. 49 deste Decreto-lei" (art. 89 do 
Dccrcto~lei n9 1.376J74). 

- .. Dentro das respectivas áreas de atuação, a 
SUDENE e a S_U DAM envidarão esforços especiais 
no sentido de assegumr a adequada participação 
das Unidades da Federação menos desenvolvidas 
no Incentivos Fiscais" (art. 89-:- § 39 do Decreto-lei 
n• 1.376(74). 

Considerando que representa um dos principais 
instrumentos de Política Regional, considerando os 
efeitos perverSos causados pela concentração da 
modalidade de aplicação prevista pelo art. 18, não 
nos resta outra alternativa, senão a de considerar o 
Decreto-lei n9 1.376, na sua atual forma incompatí
vel com o estiJ_beleci_mento tanto para a Amazônia, 
como muito provavelmente para o Nordeste, de 
uma estragégia de ocupação centrada na harmoni
zação dos grandes com os pequenos e mêdios em
preendimentos. 

Tal conflito, resume-se i:to fato de qtre----;-no atual 
momento, torna-se cada vez mais difícil as agências 
coordenadoras do desenvolvimento no Nordeste e 
principalmente na Amazônia implementarem uma 
estratégia desta natureza, basicamente por três fato
res: 

I -A condição concedida pelo art. 18 p.ira que 
as pessoas jurídicas apliquem suas deduções fisCais 
em Projetas próprios, afasta cada vez maiS intensa~ 
mente as grandes empresas detentoras de grandes 
volumes de isenções fiscais dç: aplicações nos fun
dos, optando as mesmas preferencialmente pelos 
seus próprios projetas; 

2- O próprio esvaziamento dos recursos dos 
fundos; 

3- A situação óbvia de que é impraticável a 
consecução de novos investimentos, através da de
dução de seus próprios volumes fiscais, pelas peque
nas e médias empresas que compõem a quase totali
dade do unL'Le_rso_do empresariado regional da 
Amazônia e do Nordeste e seguramente a maioria 
absoluta do empresariado nacional e que são parte 
indispensável para um real desenvolvimento econô
mico destas regiões, como do próprio País. 

Indubitavelmente modificações no art. 18 do 
Decreto-lei n9 1.376(74 que gerassem o reforço do 
papel dos FUNDOS (FINAM, FINOR e FISET) 
fazem-se indispensáveis. Estas modificações não te
riam nenhum conteúdo de r_egionafismo pueril e sec
tário desde que resguardam-se o livre acesso das em
presus nacionais (inclusive as regionais) em pleitear 
recursos dos referidos FUNDOS e objetivassem re
forçur ainda mais os aspectos de seletividade ~ crite-
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riosidade dos incentivos governamentais visando a 
concrcti:t:aç~o de um efetivo desenvolvimento. 

O fortalecimento do art. 17 não deve acarretar 
qualquer temor os grandes investidores, pois estes 
certamente não teriam receio de competir com ou
tros empresários, em justas igualdades de condições, 
na aprovação de projetas pelas agências de desen
volvimento setorial e espacial do País. Corn_o um de
talhe que inclusive descaracteriza qualquer regiona
lismo extremado de nossa parte apresentamos o fato 
de que mais de 60% dos projetas aprovados pela 
SUDAM, com recursos do art. 17 fa~oreceram em
pres{trios de fora da Região. 

A possibilidade já aventada de que quaisquer 
mudanças que impliquem na desconcentração dos 
recursos incentivados da prerrogativa do art. 18 do 
Decreto-lei n\' 1.376/74, "provocariam imediata re
tração por parte do_s __ investidores, em relação as 
áreas que tais mudanças viessem a ser realizadas" 
nos oportunizam dizer que não propomos modifi
cctções no Decreto-lei n9 1.376/74, que atinjam ape
nas a Amazônia. A situação do Nordeste (F'INOR) 
foi de leve discutida e avaliada mas o sufuciente 
para açreditarmos que o nosso desejo também o ê 
da maioria absoluta dos empresários e políticos da
quela região, conclusão que inferimos de contatosjá 
realizados com os mesmos. 

Tais ameaças representam a própria demons
tração do esvaziamento que o art. 18 causou ao 
Decreto-lei n9 I .376/74_ como instrumentos de uma 
estratégia de desenvolvimento regional consciente e 
coerente_. 

Na prática, os empreendimentos dos grandes 
grupos económicos do País que se utilizam de prer
rogativa do_art. 18 do Decreto-lei n9 1.376/74, dei
xmam de ser veículos de operacionalização de Polí
tica Regional para tornarem-se no objeto principal 
da mesma, impondo cada vez mais íntensamente a 
esta política sua transformação em simples meio de 
desenvolvimento dos referidos grupos. A ampla li
berdade de escolha do direcionamento de recursos 
públicos deduzidos do Imposto de Renda, não pode 
ser garantida aos investidores pois o que deve pr.eva
lecer é o consenso social, con'cretízado_ em diretriz 
sócio-econômica do Governo, desde que tais meios 
são tributáveis e não privados e se destinam a pro
mover a atenuação dos desníveis regionais e não ex~ 
cli.!sivameilte aos anseios de lu_cratividade dos gru
pos mais poderosos economicamente. 

Consideramos, portanto, que por estas e por to
das as demais razões expostas neste documento que 
é urgente, a reformulação do Decreto-lei n9 
1.376/74, com vistas a compatibilizar a faculdade de 
escolha de projeto próprio ou de terceiros para a 
aplicação de deduções tributárias (art. 18), -que 
deve subexistir apenas em casos excepcionais que 
exijam grande aparte de recursos próprios e por isso 
justifiquem tratamentos diferenciados, como estí
mulo ao investimento, limitado o número de empre'
sas participantes pela elevação do pessoal e capital 
votante, obstante assim a intermediação ilícita. 

Nesta reformulação são exigências míniinas-e irii
fastáveis: 

-Garantir a aprovação e o atendimento dos cro
nogramas dos projetas que, não dispondo de acesso 
ao art, 18, sejam de reconhecido interesse para o de
senvolvimento regional; 

-Limitação da aplicação ai reta de deduções tri
butárias do imposto de renda em "projetas pró
prios" (art. 18), por cada pessoa jurídica em 40% 
(quarenta por cento) de seu valor em 1984 e em 20% 
(yinte por cento) nos exercícios subseqUentes, de~ 
vendo o restante da dedução, nO caso -de -eXercício 
da faculdade ser aplicado no mesmo Fundo de In
vestimento; 
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- Estabelecer que nos casos de pllrticipaçào con
junta para efeito de-enquadramento na aplicação di-

- reta em projeto próprio (art. IS), o limit~ mfnimo 
para cadu pessoa jurídica acionista ou grUpO de em
presas coligadas, fica elevado de 5% (cinco por cen
to) pant 20% (vinte por cento) do capitul votante da 
sociedade titular do projeto objctivªndo carrear 
maior contingente de recursos próprios das empre
sas que se beneficiem do investimento direto de 
meios públicos em seu próprio lavor, bem como 
para restringir essa modalidade de aplicação, evi
tando a incidência da ilegítima intermediação que 
vise ilícito. obtenção de vantagens pelo aliciamento 
de deten_tores de deduções tributárias, visando a for
mação de grupos ou participações conjuntas condu
zidas e artificiais; 

- Estabelecer que nos cusos de "projetas pró
prios" aprovados pelas Agências de Desenvolvi
mento para aplicação direta de deduções tributárias 
(art. 18), o montante dessa colaboração_ financeira 
dos Fundos 'de Investimentos não poderá, em qual
quer hipótese, ser superior ao valor de recursos pró
prios que deverão ser investidos em contrapartida 
aos incentivos fiscais. 

Essas diretrizes, que garantem a correção de ru
mos na execução da política de incentivos fiscais, 
dentro do espírito que norteou a edição do Decreto
leí n9 I .376/74, estão contidas na anexa proposta de 
anteprojeto de Lei. 

Sem eliminar a aplicação direta (art. 18), a res
tringe de modo a sanar as d(dormações que- Vêm 
causando sua utilização abusiva e distorcida, garan
tindo recursos para outros empreendimentos (arts 
49 e 17), especialmente os médios e os pequenos, sem 
prejuízos para os de maior porte que tenham ou não 
acess_o ao mecanismo do art. 18. 

Niio é demais insistir, não se deve esquecer que no 
Brasil, a parcela significativamente preponderante 
de iniciativa particular ê coristituída de pequenas e 
médias empresas. Se isso é verdadeiro quanto o país 
como um todo, nas Regiões-subdesenvolvidas, nota
damente a Amazônia e o Nordeste, o quanto de pre
ponderância é, - corolárío da inSuficiência econô
mica,- muito mais expressivo e a ausência de efeti
vo apoio a essas empresas bem mais negativa em 
suas: conseqüências. 

Se, quanto ao cenário nacional, politica que não 
atente para essa realidade,- claudicando no apoio 
aos empreendimentos médios e pequenos,- signifi
ca enfraqüecimento contínuo do capitalismo pátrio, 
em benefício da tendência est<ülzante, dOs- giupos 
estrangeiros e de desnacionalização da economia, 
nas Áreas - Problema a falta de concreta ação_ de 
sustentação, ampliação e fortalecimento dessas em
presas acarretará perigosa desagregação social e sig
nificará estímulo aos monopólios, aos oligopólios e 
a exacerbaçiio do colonialismo interno, - determi
nando a inevitável frustração dos anseios e das espe
ranças de integração." 

SUJa das sessões, 29 de junho de 1984.- Gabriel Her-
mes. 

LEG!SLAÇ.10 CITADA 
DECRETO-LEI No 1.376 

DE 12 DE DEZEMBRO DE 1974 

Dispõe sobre a criação de Fundos de Investimento, 
altera a legislação do Intposto sobre a Renda relativa 
a incentivos fiscais, e dá outras providências. 

Art. 18. As agências de desenvolvimento regional e 
setorial e as entidildes operadoras dos Fundos assegura
rão fts pessoas jurídicas, ou grupo de empresas coli&adas 
que, isolada ou conjuntamente, detenham pelo menos 
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51% (cinquenta e um por cento) do capital votante_da so~ 
ciedade titular do projeto beneficiário do incentivo, a 
aplicação nesse projeto de recursos equivalentes aos va
lores dos certificados de aplicação de propriedade dessas 
pessoasjuridí,;:us obedecido o limite de incentivoS fiscais 
aprovado para o projeto, 

§ 11' Na hipótese prevista neste artigo, os bancos 
operadores anteciparão, em negociação direta a permuta 
dos titulas pelos certifi~dos de aplicação, pelos respecti
vos valores nominais. 

§ 2~> Nos casos de participação conjunta, será obede
cido o limite miníma -dC_3_% (Cinco por cento) de capital 
votante para cada pessoa jurídica acionista ou grupo· de 
empresas coligadas. 

§ 31' Consideram-se empresas coligadas, para fins 
deste artigo, aquelas cuja maioria do capital votaOte seja 
controlada, direta ou indiretamente, por uma mesma 
pessoa fisica ou juridíca, compreendida também esta úl
tima como integrante do grupo. 

§ 49 Exclusivamente quanto ao exercido .de 1975, se
rá garantida às pessoas jurídicas detentoras de certifica
dos de valor nominal superior a CrJ 100.000,00 (cem niH 
crJ.Izeiros) e que não participem de projeto próprio, ·a 
aplicação do montante que exceder essa quantia, em pro
jeto no qual já tenham feito aplicaç5o de recursos de in
centivos fiscais no decorrer do exercício de 1974. 

. . . -·---.-.. ~....-. .. ~--.----.----.--..-...... ·-·~-;- -- . .:.· .. ·- -

(Às Comissões de C()iis/üu(çào e Justiça, de Assun
tos Regionais e de-Economia.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO N' 118, DE 1984 

Fixa procedimento para apuração da dí-vida exter
na e estabelece critérios para o respectivo acompa
nhamento mensal. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 O Poder Executivo, no prazo de noventa 

dias, promoverá a interpelação de todos os credores ex
terrlos do País, diretamente ou-Por aval, a fim de que ex
plicitem o montante dos respectivos créditos, individua
lizando as parcelas de pr1ncipal, juros e encargos, bem 
como forneçam cópia dos instrumentos contrat_uais ou 
títulos cambiais que lbes deram origem. 

Art. 19 Da interpelação constará advertência que a 
omissão do credor em atender ao req-uerido, no prazo de 
15 (quinze) dias, acarretará a caducidade do crédito prin
cipal e dos seus acessórios, fi6tndo o interpelante _deso
nerado de todas as obrigações assumidas e ainda pen
dentes de liquidação. 

§ 29 Para o fi'm de dar conhecimento a terceiros inte
ressados e eventuais credores incertos, será publicado_ 
edita!, com prazo de 30 (trinta) dias, nas praças onde o 
Poder Executivo tenha contratado emprêstimo externo, 
dando ciência aos credores dos termos e condições cons
tantes do caput e parágrafos deste artigo. 

§ 39 Coiiduido o procedimento previsto neste artigo 
será feita comunicação circunstanciada do apurã-do às 
Comissões de Finanças do Senado Federal e da Câmara 
dos Deputados. 

Art. 29 O Poder Executivo ein"viará àS Comissões de 
Finanças do Senado Federal e da Câmara Oficial, os se
guintes dados relativos ao intercâmbio financeiro com o 
exterior: 
I- valor global do endividamento externo autoriza

do, diretamente e por aval; 
II --valor global do endividamento externo registra

do, diretamente e por aval; 
III- valor global do endividamento externo liberado, 

diretamente e por aval; 
IV- as taxas de juros cobradas nos empréstimos ven

cidos no mês com referência expressa ao contrato; 
V- os encargos debitados à conta do Tesouro, dire-

tamente ou na qualidade de avalista; 
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VI - as reservas em ouro, direitos especiais de saque, 
díYísas estrangeiras, tranche ouro do Fundo Monetário 
Internacional e quaisquer títulos de crédito pendentes de 
liquidação; e 

VII -os créditos e débitos vencidos e não pagos bem 
como a respectiva justificação. 

Art. 3"' Fica proibido o pagamento de qualquer im
port<lncía a pessoa física ou jurídica, nacional ou estran
geira, a título de intermediação na captação de recursos 
financeiros exteroos. 
-Pa~>igrafo úni~o. A coordenação do refinanciamento 

da dívida externa, quando necessária, assim como o 
agenciamento de recursos financeiros no mercado inter
na-cional são atividadés de exclusiva competência do 
Banco Central e indelegáveis. 

Justifica.çilo 

A questão da dívida externa constitui hoje uma Qas 
maiores preocupações nacionais por se tratar de assunto 
que escapa quase por completo ao poder decisório inter
no:._Assume a matéria maior relevância se considerarmos 
que as condições estipuladas contratualmente remetem 
para o campo normativo alienígena a tutela legal dos 
empréstimos e dos seus desdobramentos~ Sabemos hoje 
pelo exame de alguns instrumentos contratuais que não 
só a taxa de juros aplicáYel como também a determi
nãç5o de certOs -encargos fica ao ex.clusivo alvedrio da 

·parte 'credora . 

Preocupados com a repercussão social interna das me
didas exigidas pelo Fundo Monetário Internacional, 
agindo em nome e por conta dos banqueiros, para rees
calonamento da dívida externa, diligenciamos, na quali
dade de Presidente da Comissão de Finanças desta Casa, 
a obtenção de alguns dados de fundamental import<incia 
para o correto equacionamento da questão. Sendo o Tri
bunal de Contas da União órgão auxiliar _do Congresso 
Nacional e dispondo de auditorias contâbeis especializa· 
d/.!s_, ~olíciatamos procedesse aquela Corte: 

-ao levantamento de todos os instrumentos legais 
que co_n__sttbstan.ciem débitos externos da Fazenda Nacio
nal ou de qualquer forma a responsabilizem na qualida
de de garante, fiador ou avalista; e 
-à apuração da observância dos !imites de endivida

mento externo previstos na legislação específica, a partir 
do advento da Lei n9 4.457/64_ 

A resposta recebida, além de fazer-se tardia, é escan
dalosamente Jacunosa para assunto de tal gravidade. Ve
jamos como se pronuncia a Diretoia da 7~ IGCE da 2' 
DiYis~o do TCU, após inómeras diligências e exaustivos 
estudos. 

"E: necessário esclarecer~se. desde logo, que os 
documentos remetidos pelo Banco Central do Brasil 
fornecem dados sob a forma de Anexos, uma vez 
que a entídadc parece não dispor dos registros em 
contas patrimoniais que poderiam ser obtidos, dire-
tamente, do Ministério da Fazenda, segundo se infe
re da declaração do banco expressa nas fls. IA.. 

A Segunda parte será, de todo, impossível 
assegurar-se se forani observados os limites do endi
vidaffiento externo previsto na Legislação Específi
ca, a partir" do <ldl!ento da Lei n9 4.457/64, tendo em 
vista que, para tanto, ter-se-lá de dispor de demons
tratiYos, ano a ano, após 1964, de todas as ope
rações que s·e traduzissem, fmalmente, em dívida ex
terna do país, quer fossem cont_ratadas diretamente 
pelo Governo Federal, quer fossem contratadas por 
via de Aval deste mesmo Governo." 

.. -. ·-~,_-,.---, .-. ' ....... -· .... -~~ .. --··- ~·· ...... . 
"Nos demo_ostrativos em foco, constam parcelas 

expressas em dólares americanos assim discrimina
das: Saldos Devedores: Principal, Juros, Valor do 
Registro e Valor Potencial sendo, este óltimo, equi
valcnte_ao valor da parcela da operação cujo desem
bolso ainda não foi registrado pelo Banco Central; 

Sábado 30 ]347 

neles nota-se não haver interrclacionamento das 
parcelas, de forma a que se possa conferir o valor de 
cadu operação, assim como, não sendo os demons
trativos totalizados, não se tem como compará-los 
com os map<ts consolidudos apresentados no Anexo 
14." 

''Tanto quanto no Anexo lO, também neste de
monstrativo nada se pode conferir, considerando 

. que nele a prindpal parcela é a da coluna do "Valor 
de Registro" sem que se possa dispor de dados para 
saber se seu somatório totaliza os débitos inseridos 
da Dfvidu Externa na condição de AYal do Goyerno 
Federal ou. não." 

"Conforme se vé, das informações acima, ora o 
demonstrativo é feito por tipo de operação, ora por 
tipo de devedor, ora pela natureza jurídica da enti
dade devedora, ora apresenta totalização ora não, 
ora os valores são demonstrados em moeda nacio
nal, ora em moedas estrangeiras o que torna im
possivcl proceder-se a qualquer tipo de conferência. 

O próprio Ban<.'O Central do Brasil admite adis
parid<tdc dos Demonstrativos remetidos, conforme 
se vê no documento de fls. 74, quando informa: "Os 
anexos n"' 10 e 12 são equivalentes, o que acontece 
também para os anexos n"' II e 13 mas tem itens que 
não aparecem em ambos, em função do fato de: te
rem sido projetados em dois sistemas de compu
tação distintos e em épocas diferentes." 

... A informação acima transcrita leva-nos a con
cluir que o banco não dispõe de registro que permi
tam fornecer as informações solicitadas, já que não 
se dispõe de dados sobre as contas em que foram re
gistradas as operações relativas à divida externa. 
brasileira, nem do relacionamento explicitado dos 
instrumentos legais que a ela deram origem." 

.. Tentamos conferir os Yalores informados pelo 
BACEN no mapa de fls. 127 quando do tempo da 
vigência da Lei n9 1.518/51 e de suas alterações o 
que não nos foi possível fazer tendo em vista que 
ter~se--ia de obter, na fonte, os dados mencionados 
na _Lei n9 5.000/66, artig_o 8_9, assim como ter cm 
mãos Os valores de conversão da moeda nas époc~s 
próprias da fi".l-.ação de ccida limite ou de sua alte
ração;--álém de se- ter de proceder aos cálculos dos 
acréscimos legais previstos." 

"Quanto aos limites estabelecidos no Decreto-lei 
n9 1.312 art. 8_9 não nos foi possível fazer qualquer 
compulsação visto não dispormos dos valores apu
rados em relação aos parâmetros estabelecidos no 
referido artigo," 

"Examinados os referidos modelos verificamos 
tratar-se de documentos internos do próprio Banco 
nos quais constam dados necessários à identificação 
de_ parcelas da realização da Dívida Externa do país 
mas que, parece-nos não se: constituir nos Instru
mentos legais que dão origem aos débitos externos 
d.a Fazenda Nacional. 

Ao findar nossa análise informamos que os docu
mentos remetidos pelo Banco Central do Brasil 
atendem apenas uma terça parte da diligência man
dada proceder pelo E. Tribunal, cujo oficig se en
contra às t1s. 15; o Banco Central demonstqJu os 
montante-s qu_e compõem a Dívida Externa brasilei
ra, nos Mapas de fls. 125, 126 e 128 do Volume I, 
entretanto não indicou os instrumentos legais que 
geraram tal dívida e nem informou as contas patri
moniais em que está registrada aquela dívida." 

.. ' ... ·-·. ···-·--~· ... ·- .... ·~-···:..·--·-~~~--~· 
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O que se infere da diligêi'icia é que a contabilidade do 
Banco Centrul não se presta a um efetivo acompanha~ 
menta da evolução da dívida externa nem tão pouco à 
apuração da observância dos limite$ globais especifica
dos na legislação própria. Impõe-se portanto editar nor
mas que possibilitem tal verificação de forma s.imples e 
nipida. O projeto oru apresentado institui um duplo sis
tema: o da publicação em órgão oficial e o da comuni
cação dos fatos relevantes diretamente às Comissões de 
FinançaS do Senado Federal e da Ç;j:_mara dos Deputa
dos. 

Tendo em vista a aparente falta de informações e da
dos concretos relativos .à dívida externa já contratada, a 
proposição estabelece um procedimento de interpelação 
dos credores estrangeiros a fim de que explicitem, no 
prazo de quinze dias, os respectivos créditos bem como 
indiQuem os instrumentos contrarUais ou títulos cam
biais que lhes deram, origem. 

A medida legislatiya preconizada Jastreia-se no per
missivo constitucional inscrito no artigo 45 da Carta. 

Acreditamos que a inicíativa ora apresentada à consi
deraçüo dos ilustres congressistas contribuirá para o es
clarecimento das origens da monumental dívida que an
gustia a Naçüo. 

-Sala das Sessões, 29 de junho de 1984 . .:._Itamar Fran
co. 

( Ãs Comissões de ConstiturÇãiJ e Justiça, de Eco
nomia e de Finanças.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO N' 119, DE 1984 

Introduz modificatões na Consolidação das Leis do 
Trabalh~, estabelecendo privilégio para os trabalha
dores que freqüentam curso regular de alfabetização. 

O Congresso Nacional decreta:_ 
Art. I'~' São acrescentados ao art. 61 d_a_ConsoHdação 

das Leis do Trabalho os seguintes §§ 49 e 59: 

.. § 49 O empregado que comprovadamente fre
qtJentar curso regular de alfabetização será dfspen
sado de permanecer no serviço além do limite legal 
ou convencionado da respectiva jornada. 

§ 511 O empregador que opuser resistência ou, 
por qualquer modo, dificultar a freqüência- do em
pregado ao curso a que alude o parágrafo an_terior, 
sujeitar-se-á ás conseqüência~ pecimfãrfas -da despe
dida sem justa causa e será multado en1 quantia 
equivalente a trinta (30) valores-de-referê_ncia." 

Art. 211 Esta Lei entrará erri vigOr na data de sua 
publicação. 

Art. 311 Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

A idéia consubstanciada no presente projeto consiste 
em não permitir que as prorrOgações de jornadas de tra
balho, autorizadas na lei, funcionem- cOmcfdesesfffifU.Io à 
alfabetização do trabalhador e, pois, à melhoria de sua 
condição social, aliás, um direito que lhe é assegurado na 
Constituição (art. 165, caput). 

Sala das Sessões, 29 de junho de 1984.- Nel_son Car~ 
. neiro. 

LEGISLAÇÃO CITADA 
LEI N' 5.452, DE i' DE MAIO DE 1943 

Consolidação das Leis do Trabalho 

Art 61. Para plena consecução do disposto no artigo 
anterior, as escrituras deverão con_signãr-exdusi-.:_ãinente 
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as cláusulas, termos ou condições variáveis ou eSpecífi
cas. 

(Às Comissões de Constituição e .TuStiçd e de Legis
lação Social.) 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalta)- Os projetos 
lidos serão publicados e remetidos às comissões compe
tentes. 

Sobre a mesa, comu!Jicações que vão _ser lidas pelo Sr. 
t Q.Secretário. 

São lidas as seguintes 

OF. n' 047 Brasília, 28 de junho de 1984 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra de comunicar a Vossa Ex.celência, de _ 

acordo com o disposto no art. 43, alínea "a", do Regi
mento Interno, que me ausentarei dos trabalhos da Casa 
durante o período de 27 de julho a 6 de agosto, para estu~ 
dos e conferências no eXterior. 

Atenciosas saudações. Roberto Campos. 

OF. n' 048 Brasília, 28 de junho de 1984 
Senhor Presidente 
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excel_ência, de 

acordo com o disposto no art. 43, alfnea .. a", do Regi
mento Interno, que me ausentarei dos trab::dhos da Casa 
durante o periodo de 18 a 23 de julho de 1984, para breve 
viagem ao extrangeiro, para estudOs e conferências. 

Atenciosas Saudações. Roberto _Campos. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- As comuni
cações lidas vão à publicação. 

-Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr. 
!9-Secrelário. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N' 136, DE 1984 

Nos termos do art. 47, inciso I do Regimento Interno, 
requeiro licença para me ausentar dos trabalhos da_Cas_a, 
para- tratamentõ- de saúde, por cento e vinte dias, a partir 
de 29 de junho de 1984. 

Sala das Sessões, 29 de junho de 1984.- João Lúcio. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) --O requeri~ 
menta lido está devidamente instruído com o atestado da 
junta médica. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam senta

dos. (Pausa.) 
Aprovado. 
Em virtude da aprovação do requerimento, reassume 

o cxcrckio do mandato o eminente Sena_dot Carlos_ Lyra 
que, a partir de agora, passa a tomar parte noS trabalhos 
da Casa. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -_Concedo a 
palavra ao primeiro orador inscrito, o nobre Senador 
Humberto Lucena, que falará como Líder. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB- PB: Como 
líder, pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, 
Srs. Senadores: 

Atingi trios hoje o final de mais um período legislativo. 
Cumpro o dever, em nome da Bancada do PMDB nesta 
Casa, de analisar, mesmo que sumariamente, nosso tra
balho e tentar compreender as linhas gerais do que ocor
reu no País n·as últimos meSes. ACiiiia de tudo, é hora-de 
avaliar qual deve ser o nosso papel no futuro. Refiro-me 
aqüi, principalmente, ao papel do Congresso Nacional. 
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Confesso, Sr. Pesidente, Srs. Senadores, que, infeliz
mente, não vejo como se possa analisar cõm otimismo o 
quc_o_correu entre nús nesses ültimos meses. Afinal, pare
ce.chtro que dePois de mais de 20 a· n-os de regime autori
túrio, somos ainda um país que não conseguiu sequer es
t<tbdccer, em Í-e-lação ao próprio Poder_ Legislativo, as 
normas prelim-inares e básicas, exigidas para um verda
deiro convívio democrático. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores: 
·somos obrigados a reconhecer- apesar da insistência 

com que a propaganda oficial nos quer dizer o contrãrio 
-que o País continuou, neste I Q semestre de 1984, mer
gulhado numa crise de proporções gigantescas, sempre
cedentes na nossa história. Este é um fato inegável e ln
depende da explicação que para ele as dife-rentes corren
tes-põlíticas possam ter. S_eja qual for a perspectiva con
siderada --- a econômico-financcira, a sõcial ou a 
político-institucional -os indicadores verdadeiros reve
lam um quadro sombrio, resultado de anos e anos de er
ms acumulados e não corrigidos. E picir do que isso: nin
guém poderi'L esperar mudanças a curto prazo. Faltam 
ainda sete meses e meio para o término do GoVerno Fi
gw::iredo e uma das principais características desse go
verno tem sido exatamente a tQtal inca{lãcidadc para a 
correçào de rumos e para a mudança de políticas com
provad:.tmentc ineficientes e equivocadas. 

Alêm disso, Sr. Presidente, Srs. Senadores, somos 
forçados a admitir que chegamos ao fim deste período le
gislUtivo c·am razões de s,obra para fortalecer nossa con
vicção, de qu.e o Governo Figueiredo não preza a vonta
de popular expressa de maneira inequívoca nas praças 
públicas de todo o País, e nutre também um profundo 
desj:ii.:ezo-Por aqüeles representantes do povo que tentam 
cumprir com dignidade seu mandato no Congresso Na
cional. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores: 
Ninguém neste País desconhece a gravidade de nossa 

crise econômico-fimmceira. São unânimes as críticas 
oriundas dos mais diferentes setores da sociedade brasi
leira. Por exemplo: a Confederação Nacional das Indús
trias une-se aos sindicatos operários e anun-cia agora 
uma ·campanha nacional contra o Decreto-l~i n_9 2.065 
definido_r da po[ftica salarial. 

Todos nós, independentemente de posição social, so
mos consumidores de produtos e serviços, isto é, consu
mimos alimentos, remédios, transportes e pagamos alu
guel ou prestações ao BNH. Todos nós, portanto, sofre
mos quase que diariamente as conseqüências de uma 
política econômica excludente e concentradora, que pro
~voca·a elevação permanente dos preços e a queda do po
der aquiSitivO. SOmos um país onde, apesar de toda a fal
sa retórica oficial, a inflação .. expurgada~• continua aci
ma de 226% ao ano; a prestação do BNH sobe em julho 
191%; e o dólar jã custa l.728 cruzeirOs. Em resumo: 
continuamos a habitar um país onde "quem paga a con
ta é aquele que tem menos ou não tem nada". 

O ridículo aumenta de 65% concedido rec~ntemente 
aos fun_cii:iná_rlos -pUblicas é bem um retrato dessa reali
dade _cruel. 

Além disso, Sr. Presidente, Srs. Senadores, continua
mos a ser, neste 111 semestre de 1984, o paraíso dos escân
dalos financeiros. Escândalos envolvendo personalida
des dos ffiais altos escalões governamentais; envolvendo 
quantias astronómicas de dinheiro público e, acima de 
tudo, escândalos não esclarecidos. Foram, aliás,_ escân
dalos não esclarecidos que provocaram a demissão do 
Ministro da_ Agricultura, Amaury Stábile. Na verdade, 
somos um país onde os principais corrUptos petinane
cem impunes e alguns continuam até mesmo ocupando 
aHas funções públicas. 

Somos ainda o país da maior dívida externa do mu_n
do, com uma economia administrada de fora para den
tro por força de um acordo inadim-is.Sível com o Fundo 
Monetário Internacional. É verdade que, por iniciatiVa 
do Ministério das Relações Exteriores, o Governo--bra_si-
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leíro ensaiou recentemente ado ta r o comportamento que 
h{! vtírios :.~nos vem sendo sugerido pelas oposições, isto 
é, :1 negociaç:Jo política da dívida, feita de governo a go
verno e em conjunto pelos países devedores. Infeli_zmen
te. todavia, essa posiç(io não passou ainda d~ -retórica 
atida/ :1" ãÇão concréi:.~, pois é putrocínilda por setores do 
Governo que são os vcrdudeiros responsáveis pélaS me
didas da área cconômica.. E prova de que a posição dos 
devedores nào mereceu ainda o devido respeito por parte 
dos credor~. foi u última ação unilateral dos banqueiros 
internacionais, Jogo após a reunião âc Cartagena, ele
vando a prime rate pura insuportáveis 13% ao ano, o que 
significou um imediato aumento de 350 mjJhõ6; de dóla
res no total de nossa dívida externa. 

Sr. Pn:sidcn te., Srs. Senadores: 
Se essa é, em linhas gerais, a triste situ~ção da econo

mia br:.tsileira neste Jl' semestre de 1984, nào é menos an
gustiante o panorama: âo País na área social. 

Enfrentamos um semestre de greves -nacionais e se
toriais - na sua esmagadora maioria provocadas pela 
perda crónica do poder aquisitivo dos salários que não 
slio su!icientes para fazer face á disp<Jrada permanerÍ.te 
do <.:usto dt: vida~ 

Aindu agora encontram-se paralisados por mais de 40 
dias os professores, funcionários e médicos-residentes de 
todas as instituições autúrquicas de ensino superior do 
Pais. Lutam por reivindicações salariais justas -aliás, 
assim reconhecidas pelo próprio Ministério da Educação 
-mas, acima de tudo, lutam em defesa da própria uni
versidade pública do Brasil, ameaçada por nfio suportar 
mais ao constante corte de verbas que a ins_ensibilidade 
fabamente racion<ll dos tecnocratas de gabinete insiste 
em fazer. 

Neste particular, é importante salientar que o Gover
no Fed_cral não tem sequer cumprido o q!le manda a 
Constituição pois, deSae a aprovação da Emenda João 
Cal,mon, deveriam ser alocados um mínimo de 13% do 
Orçamento da União para as despesas de Educação, o 
que se sabe não vem ocorrendo. 

Ainda no campo social, assistimos há poucos meses à 
tragédia da Vila Socó, na_ cidade de Cubatão, em São 
Paulo, símbolo inequívoco do desprezo com que empr~
sa.s públicas tratam a vida humana. Constantes têm sido 
as denúncias do descaso da PETROBRÃS em relação a 
vazamentos em seus oleodutos que colocam em risco 
permanente centenas de vidas humanas. 

Presenciamos ainda o cresdmento assustador da inse· 
gurança dos habitantes das grandes cidades brasileiras. 
A violência <~.ument.a na proporçffo di reta em queaumen~ 
ta a pobreza.. Nesse quadro de recessão económica pla· 
nejada em que nos encontramos, não há dúvida de que 
haverá aumento da criminalidade e da violência. Isso 
ocorre, sobretudo, nos grandes centros urbanos para 
onde fogem os deserdados do campo e 'aonde já se en· 
centram aqueles que perderam seu emprego num parque 
industrial em recessão permanente. 

Assistimos também à comprovada incapacidade das 
agências oficiais em encaminhar soluções satisfatórias 
paru os problemas da população indígena do País. Ou~ 
runte várias semanas, uma tribo indígenajnterrompeu o 
tráfego em rodovi+t federal e fez prisioneiros funcio
núrios da FUNAI, reivindicando o direito constitucional 
da demarca~ão de suas terras, sem que o Governo en
contrasse uma saída. Mais uma vez - como sempre 
acontece com a incomp-etência instalada em nível hierar
quicamente superior - serviu de "bode-expiatório" o 
presidente da FUNAI, que foi demitido p;ua contornar 
o impusse. 

Muilo se falou ainda, neste Jl' semestre, nos problemas 
do Nordeste. Infelizmente, porém, essa sofrida região foi 
transformada, em conseqüêncía de uma deliberada dis· 
torção do utual sistema indireto de eleição do Presidente 
du República, em área privilegiada da disputa pelos vo
tos dos convencionais do PDS e pelos votos dos eleitores 
no Colégio Eleitoral, por parte dos "presidenciáveis" do 
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partido oficiaL Pena, todavia, que o resultado de toda a 
retóri~.:a oficial e oficiosa, não redundasse. até agora, em 
medidas concretas que represenlassem uma possíbilida
Q_ç de- solução efctiva dos seculares problemas da região. 

Sr. Pr'-!.Sidente, Srs. Senadores: 
A _maio~ crise que continuamos a enfrentar, no entan

~o, -ê indiscutivelmente a crise político-institucional, pois 
é por da que passa a solução possível dos graves proble~ 
mas que o País enfrenta. Essa crise crônica no Governo, 
a essa altura inteiramente sem credibilidade do Presiden· 
te Figueiredo, agravou-se nos últimos meses pelo cres· 
ce~te divórcio entre o Governo e a vontade inequívoca 
da muioria absoluta do povo brasileiro e agora também, 
ao que tudo indica, a vontade da ·maioria dos represen
tuntes do povo no Congresso Nacional. O Governo per
manece insensível e cada vez mais ambíguo e imprevisí
vel diante de uma sociedade que quer e ex.ige mudanças
já! 

Sr. Presidente, Srs. Senadores; 
Todos nós somos testemunhas históricas do que foi a 

mobilização nacional pelas eleições diretas que sacudiu 
este Pais, de norte a sul e de leste a oeste, até o dia da vo
tw;ão da Emend<i Dante de Oliveira. Ordeira e pacifica
mente, milhões de brasileiros foram às praças públicas 
exprimir sua vontude de mudar seu inconformismo com 
os rumos que o País vem seguindo nos últimos 20 anos; 
sua vontude de participar; de legitimar pela escolha dire
ta um nome capaz a promover a inadiável reconstrução 
nacional. 

Somente aqueles encastelados no Poder não foram 
sensíveis ao clamor popular. 

AcUadO Pol- Medidas de Emergência decretadas pelo 
J:lresidente Figueiredo com o indisfarçável propósito de 
pressionar os parlamentares e aqueles que pretendiam 
dirigir-se a Brasília, o Congresso Nacional votou, em 25 
de ubril, a Emenda das Diretas, Já. A aparente vitória do 
Governo tnmsformou-se rapidamente numa grande der· 
rota; 298 deputados votaram favoravelmente à emenda, 
representando uma maioria de mais de lO milhões devo
tos populares sobre aqueles que votaram contra ou sim
plesmente não compareceram. A até então pouco visível 
dissidência interna do partido do Governo, emergiu com 
sua dimensão verdadeira e, nos seus desdobramentos, 
acabou" provocandQ a renúncia de dois presidentes do 
PDS .em poucos dias. O isolamento e a ambiguidade do 

~Governo, acubaram por provocar o acirramento da dis
puta interna entre os próprios "presidenciáveis" do PDS 
fazendo com que o Presidente da República perdesse ín
teíramentc o controle do process_o_ de escolha do seu su
cessor. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores: 
Foi nesse contexto que o Congresso Nacional 

preparavu.se para votar a Emenda Figueiredo. O Gover
rio, agora senl a segurança de conseguir derrotar a vonta
de_ do povo expressa pela provável maioria supraparti
dáriu, que certamente aprovaria as Diietas Já, resolveu 
retirar a sua Emenda no momento mesmo da abertura 
du sessão de votação. 

Esse fato, sem precedentes na história do Congresso 
Nacional, é incompat~vel com _o Processo de transfor
rn:içào Profunda que vem oCorrendo_ !}O País e que, infe
llzmente, aqueles que continuam instalados no poder fin· 
gem ignorar. 

O gesto do Presidente Figueiredo de retirar sua Emen~ 
da niio foi só uma afronta ao Congresso Nacional, 
constitui-se mais do que isso, num desrespeito à vontade 
nacional e seJa seu definitivo isolamento da Nação. Por 
outro !ado, o Congresso Nacional, através de uma maio
ria suprapartidária, que agora se configura claramente, 
reafirma-se como Poder soberuno, de uma forma como 
aindu não o con~eguira nos longos e sombrios 20 anos de 
regime autorit<.irio. 

A cumpanha pelí:ls "Diretas Já", a votação dia 25 de 
ubri! e a retirada da Emenda Figueiredo no dia 28, são os 
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símbolos mais visíveis de uma mudança na sociedade 
brasileira que chega ao Congresso Nacional. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, não tenho dúvidas de 
que atingimos o fim deste semestre com nossa responsa· 
bilidade redobrada perante à Nação. Vamos lutar pela 
convoca.çi'i.o extraordinária do Congresso Nacional du
rante o mês de julho, para aqui encontrarmos os cami
nhos pura a solução do impasse político a. que chegamos. 

O momento é grave e exige serenidade e disposição 
permanente de luta para que o Poder Legislativo se rea
firme como Poder independente. Mas, sobretudo, o mo
mento exige que o Congresso Nacional reafirme-se como 
Poder capaz de formular soluções que atendam ao inte· 
resse maior da sociedade brasileira, que é 

"Mudança já!'' 

O Sr. Gastão Müller- Permite-me V. Ex' um aparte? 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Ouço V. Ex• com 
muita honra. 

O Sr. Gastão MUller - V. Ex', como sempre, fala 
tranqüilamente em nome da Bancada do PMDB e, repi· 
to o que disse ontem, do PMDB nacional, do PMDB de 
todos os Estados. De modo que não havia a necessidade 
de nós, Senadores do PMDB, o apartearmos porque se~ 
ria só para dizer aquilo que já estamos repetindo agora, 
de que V. Ex~ fala em nome da Bancada do PMDB do 
Senado, da Câmara e do PMDB de um modo geral. 
Mas, quando V. Ex~ chega ao fim do seu discurso e diz 
que há necessidade .da convocação extraordinária do 
Congresso Nacional para julho, eu estava acabando de 
falar aqui -como se diz na gíria jornalística, em ofT, 
mas agora de público- que não é possível, é o cúmulo 
que se feche o Poder Legislativo no momento em que 
este Pais vive uma crise política tão grande, sendo o Po.
der eminentemente político, como é o Poder Legislativo, 
nós passemos o mês de julho em férias. t como se uma 
pessoa de uma família estivesse com crise de saúde e a 
fami!ia fosse de carro ou de avião passar as férias·nas 
praias do Espírito Santo, Estado do nosso-eminente Pre
sidente e do nosso více-Líder José Ignácio Ferreira. Quer 
dizer, o Congresso Nacíonã.l teria que estar convocado, 
tem que haver uma fórmula de convocá-lo para que pos· 
samos no mês de julho, infelizmente, porque o ideal seria 
que pudéssemos gozar as nossas férias normalmente, es
tar alertas para o grave problema institucional e político 
que viVe o Brasil no momento. De modo que, mais uma 
vez, ã Bancada do PMDB, hoje, agora, representada por 
mim na sua ausência, porque V. Ex.' está na tribuna, 
apluude e concorda com V. Ex' Há necessidade de se 
convocar o Congresso Nacional para o mês de julho, in· 
felizmente. Felizmente seria que não precisasse porque 
estaria o Brasil tranqüilamente vivendo em paz, mas não 
está. 

O SR HUMBERTO LUCENA - Agradeço penho
radamente as palavras de V. Ex~. de solidariedade ao 
meu pronunciamento, em nome de todos os companhei
ros e desejo reafirmar que, na verdade, constitui, neste 
momento, para nós, das Oposições, questão fundamen
tal a convocação c:»:traordinária do Congresso Nacional 
para o mês de julho. Neste sentido, as Lideranças dos 
Partidos de Oposição, no Senado e na Câmara, estão CO· 

lhendo assinaturas dos membros de suas respectivas 
Bancadas. Aproveito a oportunidade para fazer um ape
Io neste sentido, não só à Bancada do PDS nesta Casa.' 
mas, também, à Bancada do PTB na pessoa do Senador 
Nelson Carneiro. E, mais do que isto, a V. Ex•, Sr. Presi· 
dente, Senador Moacyr Dalla, para que possa, com o 
prestígio de sua autoridade, fazer sentir aos seus campa· 
nheiros de Partido, e se possível ao próprio Governo, a 
necessidade imperiosa de que o Congresso Nacional não 
entre em recesso no mês de julho, numa hora de tanta di· 
ficuldade para a Nação, não apenas no plano 
econômico-flnanceiro-social, mas notada e acentuada
mente no plano político" inStitucional. Nenhum de nós 
daqui sairemos para cantata com os nossos Estados nas 
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férias de julho e fica re-inos tranqaHos por lá porque segu~ 
ramcnte as nossas vistas e o nosso pensamento haverão 
de estar diariumen~c presos a Brasíli<l, na espectativa do 
de!;dobrarnento da situação política nacional. 

O Sr. José lgnáclo Ferreira- V, Ex• permite um apar: 
te'! 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Pois não. 

O Sr. José lgnácio Ferreira- Nobre Senador Hum
berto Lucena, quero felicitá-lo por mais esse pronuncia
mento que traduz co_m fidelidade o pensamento não só 
do PMDB, mas seguramente das Oposições e de toda a 
Nação brasileira. V. Ex• focaliza nesta hora um senti
mento nacional todo. O conjunto do seu discurso expres-
sa bem o que certamente se_a Naç;J._o toda. pudesse falar, 
unificando a sua vo~, ela diria também d_e,ssa tribuna. 
Com relação à necessidade da convocação do Congresso 
Nacional no período de recesso de julho, ela decorre, in
clusive, do futo de que o Executiyo d~u finalmente as 
costas, de um modo claro, à Nação brasileira toda. Esta 
já havia se manifestado nas ruas em favor das "Diretas 
j:i" c, mais do que "Di retas já", de .. mudaDça_s_já" e o 
Executivo temendo a dçn:Qta, que era imi"nerite, fetTrOU- a
sua proposta de emenda constitucional da Casa. O que 
fica, portanto, claro é que, de um lado está o Executivo 
isolado, repudiado, indes:cjado pela Nação brasileira e, 
de outro lado, está a N~ção toda. E nós, que somos o 
Parlamento, - Parlamento_ é representação - nós que 
somos o Parlamento, temos o deve_r da representativid~ 
de nesta horu em que a Nação toda anseia por um sinal 
de presença dela junto ou arrostando o ~Executivo, nós 
não podemos desertar diante da evidência desta necessi
dad_e, Par-Jumento é representação. Neste momento, mais 
do que nunca, a Nação brasileira precisa ser representa
da, o Parlam_e_n_lq precisa estar bem vivo, aceso e aberto 
para produzir essa representação. 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Muito grato às 
considerações de V. Ex~ que vêm ao encontro_ dP. ponto 
de vista que defendo .desta tribuna. 

Concluo, Sr. Presidente. 
Nosso compromisso é com as eleições diretas e com a 

convocação de uma Assmnbléia Nacional Constituinte! 
Essas são as pedras basilares do programa da Oposição 
e, purticu!armente do Partido do Movimento Democrá-
tico Brasileiro. -=---

Nosso compromisso é com a OEMOCRACIAJ 
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! 

Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dallu)- Concedo a 
palavra ao nobre Senador Nelson Carneir9, co~o Líder. 

O SR. NELSON C,I.RNEIRO (PTB - RJ. Como 
Líder, pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, 
Srs. Senadores: 

Na sessão de ontem os nobres Senadores Humberto 
Lucena, Roberto Saturíno e Aloysio Chaves colocaram, 
através da tribuna desta Casa e dos Anais, para a His
tóriu PoHtka dos nossos dias, a posição das suas agre
miações. 

Cabe ao modesto Partido Trabalhista Brasileiro fazer 
aqui uma breve exposiçüo. O Estado de S .• Paulo publica 
em títulos graúdos a seguinte afirmação: "PTB evita 
subscrever documento de protesto". 

Em bem da verdad_e, Sr. Presidente, devo referir os fa
tos como ocorreram. Na sessão realizada a convite_ de_ V. 
Ex~. ficou assentado que às 2 horas e 30 minutos os parti
dos, alravés .das_suas lideranças e presidências, se reuni
ram no gabinete do Líder do PMDB. Realmente, na 
hora fixada, chegávamos ao alto da escada, neste andar, 
o Deputado Ricardo Ribeiro, Presidente do PTB, e este 
ora_dur, e nos dirigíamos ao local marcado, quando, por 
acaso, encontramos o Deputado Matheus_ Schmídt, que 

nos declarou já haver sido assinado documento elabora
do pelos três Partidos, sem que fôssemos sequer convida
dos para participar da reu_nião e subscrever o r:eferido 
manifesto. Fomos ao gabinete do Senador Humberto 
Lucena, e ali não havia ninguéin. -Nenhum dos Lideres 
est<lva presente. Descemos, e, quando já tính<J.mos redigi
do a nota do PTB, chegou, gentilmente, o nobre Deputa
do Matheus Schmidt, trazendo-nos a declaração dos três 

--Partidos: PMDB, PDT e PT. Nesse momento, pelo <:~lto
falante escutávamos a palavra, sempre brilhante e elo
qüentc, do Líder_Humb_erto Lucena, que lia, da tribuna 
desta Casa, dito manife.<;to. 

De modo que o PTB não evitou subscrever documento 
de protesto. O PTB não foi convidado, senão na vigési
ma quinta hora, depois de redigido e divulgado, o mani
festo, e por uma gentileza pessoal do Deputado Matheus 
Schmidt. 

Razão por que, Sr. Presidente, sinto do meu dever in
cluir nos Anais a nota que ontem divulgamos e assim re
digida: 

"É dever do Partido Trabalhista Br<Jsi!eir9 fixar 
sua posição em face dos acontecimento~ _políticos, 
que culminaram com a retíradu da EmeQQa Çonsti· 
tucional n"' 1 I, pelo Senhor Presidente da Reptibli
ca. Desde o primeiro momento, o PTB manifestou, 
de forma inequívoca, inclusive atraVés do voto, sua 
determinação de aprovar eleições diretas imediatas, 
assim como contribuir para que fosse instalada, a 15 
de março de 1986, a Assemblêia Nacional Consti
tuinte. E até o último instante procurou, quando lhe 
foi possível, forma conciliatória pãra a aprovação 
da referida Emenda, sem prejufzo ·daqueles postula
dos programáticOs. Somente o tempo fixará respon
sabilidades pela frustração de esperanças que já se 
haviam cristalizado na opinião pública;- entre outras 
o mandato presidencial de quatro anos, as eleições 
de prefeitos dus capitais e das estâncias hidromine
rais, a sobrevivêricia dos novos partidos, a fixação 
de percentagem orçamentária para o Norte e o Nor
deste e a participação do ICM dos Estados exporta
dores, a representação parlamentar de Brasília e 
prerrogativas do Congresso NacionaL Cumpre ape-

-----nas lamentur que as correntes polítiCas não tivessem 
en-contrado um denominador comum para dirjmir 
as aluais divergências políticas. 

Brasília, 28 de junho de 1984" 

Sr. Presidente, não é o momento realmente para se dis
cutir quais süo os responsáveis pelo desfecho de ontem. 
Mas, de qualquer forma, seria o caso de perguntar: quais 
serão os beneficiários? Esta é a pergunta que desejo dei
-xar na consciência e na memória de todos os membros 
desta Casa, pura que, no dia 19_ de agosto, quando aqui 
retornarmos, possamos responder à indagação: quais se
i-ão os beneficiários dos acontecimentos desses úJUm_os 
dias'! Esta ê a pergunta. Os culpados a Histôriajulgará,_a 
História dirá; os beneficiários nós vamos Conhecer em 
breve. . 

Sr. Presidente, quero concluir lendo, pela sua clareia, 
pela independência que tem caracterizado O Estado de S. 
paulo no apreciar aos acontecimentos políticos, o artigo 
red'atorlal, divulgadO hoje por aquele matutino. Diz o se
guinte: 

"Um Retrocesso 

O povo brasileiro continuo._ hnpedido de escolher, 
pelo voto direto, secret_o e universal, o Presidente da 
República e os pr;feitos das capitais, das eStâncias 
hidrominerals e dos municípios considerados área 
de segurunça nacional. Esta não é, porém, a ti nica 
conseqüência da retiruda da Emenda Figueiredo do 
Congresso e o País perdeu muito mais na cam"inha
da para a consolidação da democracia. Além do Po
der Executivo, que continua forte, apenas os verea-
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dores das capitais saíram favorecidos: ganharam 
mais d_ois anos em seus mandatos, que só termina· 
rão em 1988. 

Corri ã retirada da emenda, o Presidente da Re
ptiblka continuará_ a ser escolhido pelo Colégio 
Eleitoral - que ao menos está regulamentado -
paru exercer um mandato de seis anos. E nã.o de 
quatro, segundÔ previa a proposta presidencial. As
sim, O sucessor do Presidente Figueiredo, d ser eleito 
no dia 15 de janeiro de I 985, só deixará oPa!iício do 
Planalto no dia 15 de março de 1991. 

Fica mantido o preâmbulo da Constituição com a 
referência de que são os Ministros da Marinha, do 
Exército e- da Aero'náutlca, usando das atribuições 
que lhes são conferidas pelo Ato Institucional n9 5 
- aliús extinto- que "promulgam" a Emenda n9 
I, Se a proposta do Presidente Figueiredo tivesse 
sido uprovada, seria atribuição apenas do Congres
so Nacional decretar e promulgar a ConstitufçãQ, · 

Caso fosse aprovada a emenda, 95 municípios 
brasileiros. deixariam de ser considerados área de se
gurança nacíonaL Agora, todos eles, somados aos 
30 que mesmo pela proposta do Presidente perma
neceriam dentro dessa classificação, continuarão a_ 

ter setJ,s_ prefeitos nomeados. Ganhou o povo de 
Santos, cuja autonomia política foi conquistada an
tes do envio da Mensagem do Presidente ao Con
gresso. 

O Congresso Nacional perdeu a oportunidade de 
recuperar algumas de suas prerrogativas cassadas 
durante os governos revolucionários. Como a emen
da foi retirada, Senadores e Deputados poderão ser 
processados por subversão ou corrupção sem prévia 
licença do Senado e da Càmara. Perdem também os 
Deputados estaduais, pois a emenda estendia _a eles 
a inviolabilidade no exercício parlamentar. 

Em contrapartida, o Executivo permanece forta
leçido. Ele continua a poder utilizar o artifício do 
decurso de prazo para fuzer com que o Congresso 
aprove, em apenas 45 dias, os projetas de sua inicia
tiva. A emenda dilatava esse prazo para 90 dias, de-
pois que o projeto estivesse no Congresso hã seis 
meses, sem ser apreciado. · 

Da mesma forma, com a retirada da emenda do 
Planalto, o Congresso também permanece impedido 
de criar novos tributos, competência ainda exclusiva 
do_EJÇ.~C:Ytivo que não terá ainda limitada a sua ca· 
pacidade- _de editar decretos-liis. Mas o Executivo 
também perdeu em um ponto: a Emenda Figueiredo_ 
previa um maior controle da União sobre as compa
nhi_a~ estatais, autarquias, sociedades de economia 
mista e fundações. 

Outra perda importante para o País: de acoráo 
com a emenda, ao Senado caberia aprovar a no
meaç5o do Procurador-Geral da República, hoje de 
exclusiva cÇ>mpetência do Poder Exc;cutivo. E mais: 
o Procurador-Geral da República continua coin po
deres quuse absolutos pura recusar qualquer repre
sentação, por julgá-la inconstitucional. 

Alêm de explicitar as salva-guardas dos valores e 
direitos fundamentais, a emenda do Planalto deter
minava a obrigação do País de educar seus filhos, 
m~srno nascidos fora do casamento; garantia pro
teçào du intimidad_e do indivíduo e de s_ua família, 
SeU nome e sua imagem; reforçava a inviolabilidade 

_ legal das comunicações; impunha a exigência de 
concursos públicos para professores universitários- e 
de grau médio no ensino oficial; estabelecia a obri
g":lç::íO do Estado de atender ao menor abandonado 
e a educação especial e gratuita aos deficientes físi
cos.' 

Nem mesmo a manute_nção dos valores culturais 
dos índios está garantida mais, com a retirada da 
emenda do Ct.>ngresso, que propunha desde o forta
lecimento das decisões dos juízes em prhneira ins-
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tância até o aumento gradual do preço do cigarro, 
pela inclusão do lPI no cálculo." 

Essa análise deve ficar nos Anais porque publicada 
por um jornal tantas vezes citada nesta Casa, pela sua in
dependência e pelo equilíbrio de suas manifestações. 

O PTB, Sr. Presidente, cumpriu seu dever. Votaria e 
continuará votando, como votou na Emenda Dante de 
Oliveira, pelas eleições diretas quanto mais cedo melhor, 
e, também, não faltará com seu voto para a convocação 
da Assembléia Nacional Constituinte. 

Embora não acredite por provável, neste pouco tem
po, a colheita de dois terços de votos, para a convocação 
extraordinária do Congresso, corro a atender ao apelo 
do nobre Senador Humberto Lucena, e, tambêm, subs
crevo a emenda a_ue _coi?voca o Congresso para o mês de 
julho, a fim de que, então numa anãlíse mais tranqUila, 
possamos conhecer, não os resl?onsáveis, mas os__possí
veis beneficiários, - que talvez não sejam aqueles que 
estejam na cabeça de muitos de nós- dos acontecimen
tos que desaguaram na retirada da Emenda Figueiredo_ 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente_ (Muito bem!). 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Concedo a 
palavra ao nobre Senador José Ignácio Ferreira. 

O SR. JOSE IGNÁC/0 FERREIRA PRONUN
CIA DISCURSO QUE, ENTREGUE À REVISÀO 
DO ORADOR, SERÁ PUBLICADO POSTE
RIORMENTE. 

O SR. PRESIDÍ:NTE (Lenoir Vargas)- Concedo a 
palavra ao nobre Senador Octávio Cardoso, na qualida
de de Líder do Partido. 

O SR. OCTÁVIO CARDOSO (PDS- RS. Como 
Líder, pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, 
Srs. Senadores: 

Não sei, desde os episódios de ontem, quem está isento 
de culpa. Não desejo, neste momento, ser um censor, 
muito menos ácido analista do comportamento dos 
meus companheiros;- desejo, sim, fazer algumas refle
xões, dizer aJgurri.as cOisas que precisam ser dit"aS -no 
Congresso Nacional e que muitos parlamentares já as 
disseram em outras oportunidades, mas que, a respeito 
destes fatos recentes, precisam ser repetidas. 

O nobre Senador Nelson Carneiro, do alto da sua ex
periência, disse que preferia que a História nos julgasse 
porque a paixiío está dentro de nós, o comprometimento 
partidário nem sempre é bom conselheiro e seria preferí
vel- dizia S. Ex• ~-saber a quem aproveitam os fatos e 
não os responsáveis pelo seu desenlace. 

Sou inclinado a pensar, Sr. Presidente, que culpa te
mos todos nós, o Executivo, talvez, por não ter escolhido 
o melhor momento para ulJimar o aperfeiçoamerito de
mocrático? Talvez não deve~e ser o Presidente Figueire~ 
do o inidador desse procesSo; talvez devesse ter começa
do antes de Sua Excelêncíá. Mas~ urri fato é- inegável: al~ 
gumas coisas nós não sabemos, fogem ao nosso conheci~ 
mento. O Presidente entendeu, em determinado momen~ 
to, propor a anistia ampla que reConciliou a Nação bra~ 
sileira; a anistia qUe permitiu que p-unidos, exilados, ba
nidos voltassem, não só para õ pleno exercício dos direi
tos democráticos de cidadania, mas tambêm para dispu
tar o voto popular e, em sendo eleito, assumir e, em assu
mindo, ter as mais plenas garantias do exercício do seu 
direito de mandatário de tJ.m Estado. Foi o Presidente 
que, contrariando, certamente, inúmeras posiçõeS, pro
pôs a eleição direta dos governadores, prosseguindo na 
sua rota de aperfeiçoameríto do regime democrático. 
Foi, ainda, o Presidente Figueiredo que viabilizou a mais 
ampl<l liberdade de expressão neste País- liberdade no 
Parlamento, liberdade na imprensa, liberdade de mani
festação nas praças públicas, como se viu nas expressivas 
campanhus das eleições dire:tas. Pois, este Presidente en
tendeu que chegara o momento de enviar ao Congresso 
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Nacional a sua proposta de reforma da nossa Carta 
Maior, 

Muitos dirão: foi tímida a proposta. Deveria ser con
vocada uma Assembléia Nacional Constituinte. Muitos 
diriJo; o Presidente não abordou todos os pontOs que de
veda ter atacado na sua proposta de reforma. Mas o fa
tO; Sr:-Pieildente, Srs. Senadores, é que o Presidente en
caminhou uma proposta de emenda que reduzia de seis 
para quatro anos o mandato do Presidente da Repúbli
ca. Fato significativo porque os pressupostos são os de 
que o PDS tem maioria no Colégio Eleitoral e tendo~a, 
eleger~ o Presidente e o elegendo, nos termos da Consti
tuição, o mandato será de 6 anos_ O Presidente propôs a 
reeleição do Presidente num mandato de 4 anos. As Li
deranças desta Casa não concordaram com a reeleição e 
a objcção foi aceita. 

O segundo passo na transição, na conciliação, na ten
tutivu de negociação; redução de mandato e proibição da 
reeleição. Em conseqUência da proposta constitucional, 
que abrigou corrio :Subemenda propostas autônomas que 
trumitavum neste Congresso, o eminente Relator, Sena~ 
dor Aderbal Jurema, ilustre representante de Pernambu
co, acolheu a emenda dando representação política ao 
Di.strito Federal. oito Deputados teria o Distrito Fede

_r_al, aprovada fosse a emenda constitucional. 
O Congresso Nacional teve aumentada a sua compe

tcncia ptlra legislar sobre matêria financeira e controlar 
os gasto.s públicos. Sem dúvida, reclamada prerrogativa 
dos parlamentares brasileiros. Reclamada e· justa reivin
dicação. Prerrogativas que sãO indispensáveis à indepen-

---- dência, v.o livre desempenho, ao eficaz desempenho do 
ParlamefJtar brasileiro. 

A limitação, Sr. Presidente, Srs. Senadores, da compe
tência executiva no exarar os decretos-leis.. A destinação 
d_e 3%- um e meio para o Nordeste e um e meio para a 
Amazônia -,-que representa-se não estou equivocado 
-considerando a arrecadação tributária deste ano, sig~ 
nificaria um total da ordem de 900 bilhões a um trilhão 
de cruzeiros. A compensação de 20% do ICM aos Esta~ 
dos produtores de bens exportáveis, que representaria, 
com os números do corrente exercício, o mOiitante apr()
ximado de 350 milhões de dólares, cerca de 600 bilhões 
de cruzeiros em valores de hoje. Vale dizer, que as duas 
medidas representariam um e meio trilhão de cruzeiros. 

Prossigo, Sr. Presidente: 
Os Deputados estaduais, carecedores, também, de ga

rantias para o livre desempenho de seus mandatos, te
riam por ampliação as mesmas prerrogativas dos parla
mentares federais, pela emenda que estava em tramí
taçüo no Congresso. 

A previsão de plebiscito para a criação de novos Esta
dos e Territórios. 

A Cfiação de comissão representativa para o Congres
so Nacional, no período de recesso. 

Retorno à competência do Judiciário, com a elimi
nação da decisão final do contencioso adminiStrativo. 

Obrigação prêvi<l de o Presidente da República solici
tur licença ao Congresso Nacional, para afastar-se do 
Puís. 

Votação secreta dos vetos presidenciais. 
Ampliação para t2 anos das exigências para a conti

nu~ção áos pequenos partidos po1iticos que não atingiS
sem as condições mínimas de hoje. 

A obrigação dos pais com relação aos filhos, fora do 
casamento. A garantia de 2 anos de mandato aos verea
dores das capitais. Controle dos gastos das estatais. Alte
ração do _instituto do decurso de prazo. Participação do 
Senado Nacional na indicação do Procurador-Geral da 
República. 

O Sr. José lgnácio Ferreira - Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. OCTÁVIO CARDOSO- Assim que concluir 
essa idéia, terei muito prazer em ouvir V. Exf-
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Pois bem, Srs. Senadores. Não pudemos ultimar a 
emenda. Creio que não constrói dizer que a Oposição foi 
radical ou obstinada; creio que não ajuda dizer, como se 
disse ontem, que o Presidente agiu arbitrariamente e com 
incompetência; creio que não soma dizer que a nossa 
Ban~.:ada não teve unidade; creio que não soma dizer que 
aqueles que mais perto do poder deveriam estar negaram 
o seu apoio na hora da rejeição de um destaque. Nada 
dis!ÕO soma. T<1lvez o que seja importante é refletirmos 
que é possível que tenha faltado ao Congresso Nacional 
a inspiração criadora, a humildade em ceder de algumas 
posições, a convicção de que o exercício da democracia 
importa no respeito da maioria, a certeza de que se cxer· 
ce a demo~:racia nos estritos termos da Coi-zstituição e da 
lei. 

O Sr. José Fragelli- (Fora do microfone)- Mas foi 
o governo que teve medo du maioria do Congresso e reti
rou a emenda. Quem não teve maioria no Congresso foi 
o Poder Executivo. 

O SR. OCTÁVIO CARDOSO- Da Constituição da 
República e do Regimento Interno que prevê a figura do 
aparte e nào a intervenção intempestiva que perturba o 
orador. 

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- V_ Ex• deve 
solicitar o aparte, nobre Senador José Fragelli. 

O SR. OCT Á VlO CARDOSO - Eu terei o imenso 
prazer em conceder o aparte, se solicitado, ao nobre Se
nador Josê Frugelli, pessoa de tantos títulos, tanta digni
dade e que merece a minha amizade ... 

O Sr. José Fragelli- Muito obrigado a V. Ex• 

O SR. OCTÁVlO CARDOSO---; .. mas não aceito a 
sua intervenção, máxime antes que termine o meu ra
ciodnio. 

Eu dizia, Sr. Presidente, que a democracia se faz nos 
termos da Constituição e das leis. E nos termos da Cons
tituição, as eleições diretas foram submetidas ao Con~ 
gresso Nacional e não obtiveram o quorum qualificado, 
não obtiveram os 2/3, logo, não foram aprovadas. Insis
tindo a Oposição em vitoriar a sua tese, usaria o que lhe 
era facultado pelo Regimento Interno, a que não recor
reu o Senador José Fragelli, facultado lhe era pedir o 
destaque, mas tam'Jém facultado era ao mç:u Partid_o 
usar de todas as medidas regimentais, como regimental 
era e é a prerrogativa do Senhor Presidente da República 
de retirar a sua emenda, desde que se entendesse que não 
se cheguria aos resultados por ela colimados. 

O Sr. José lgnácio Ferreira - Permite V. Ex~ um 
aparte? 

O SR. OCTÁVIO CARDOSO- Ouço, com muito 
prazer, o nobre Senador José lgnãcio. 

O Sr. José Ignácio Ferreira- Nobre SJ;nador Octávio 
Cardoso, eu quero dizer a V. Ex• q.ue acompanhei com 
muita atenção todo o pronunciamento de V. Ex~ até este 
ponto. Mas, eu quero dizer a V. Ex• que essa decantação 
que se costuma fazer d<.1 abertura política, como sendo 
muito importante para o País, é bom que se desmacare 
um pouco, ou desnude um pouco essa parte. Porque a 
abertura política foi feita com pretensões de constituir 
um novo pacto de dominação no País. Isso é óbvio. Se
gundo foi pl<tnejada pelos tecnocratas, ou pelos polfticos 
do Governo, mas planejada com toda a preocupação de 
não entregar a quina, que é exatamente o máximo do po
der, que é a Presidência da República. Num pafs com a 
Federação destruída, num país com as instituições esfar
rapad<lS, num país com a concentração de uma arreca
dação tributária, é só a Presidência que interessa a esse 
Pais. A Presidência é o grande objetivo daqueles que 
querem mudanças no PaíS. De maneira que todo o pia-
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nejamento de abertura política roi no sentido de entregar 
os Municípios, de entregar os Estados e impedir a todo 
transe a alternância de poder na área federal. Esse é o 
primeiro aspecto. O segundo, é quanto à Emenda ConsR 
titucional apresentada pelo Governo Federal. Na verda
de, V. Ex:•_tec~u várias considerações, enfocou vários as
suntos de varejo. M_as V. Ex• sabe bem que toda essa ma
téria composta e cOlocada diante de nós, ela, na verdade, 
constitui apenas uma maquilagem que o Governo Fede
ral quis fazer na Constituição, envolvendo apenas um ou 
dois objetivos, os outros eram o ninho onde estavam os 
ovos. E o Governo, certamente, quis pintar o -cabelo_ 
para mudar de fisionomia e enganar a Nação. Mas, a 
verdade é a seguinte; é que o País vive a necessida.de i na~ 
diável de reformas, sim, profundas, Aliás o presidente da 
República reconheceu isso, mudanças profundas a 
Nação está pedindo, Agora, mudanças não são essa ma
quilagem,mudanças são: uma efetiva e profunda reforma 
institucional num país com instituiçÕes em frangalhos; 
mudanças são a reedificação de todo o direito público do 
Brasil, que vive hoje um período de verdadeiro destroça
menta; mudança ê muito mais, portanto,-de que só isso. 
De maneira que estamos convencidos de que não s_ó a 
abertura empacou por obstáculos previsíveis, porque 
toda a seqifência de obstáculos que a abertura tinha a 
transpor era insuperável diante da realidade de que o 
Governo planejou-a para impedir que ela tivesse seqiiên
cia. Como tamb~m_é fato que a maquilagem feita pelo 
Governo Federal, pretendida pelo Gc:tverno, não asculta 
aos superiores objctivos nacionais. 

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas) - O orador 
falou vinte rtiinutOs além- do que lhe era destinado, O 
nobre Líder já está com o seu tempo se esgotando. V. Ex• 
não deve conceder mais apartes. 

O SR. OCTÁVIO CARDOSO- Gostaria que V. Ex• 
me permitisse permanecer na tribuna, amparado nomes-
mo artigo do Regimento Interno com que o Senador Jo· 
sé lgnácio ultrapassou tambérn em vinte minUtos o seu 
tempo. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, numa parte tem razão 
o nobre Senador José Ignácio, a reforma não era total na 
Constituição, a ref6i"ii1ã-era de alguns pontos. Veja V. 
Ex~ que nem em alguns pontos conseguimos reformá-la. 

Quanto às mudanças, V. Ex~ não diz nada de novo; 
aliás, V. Ex' mesmo afinnou: o Presidente a quer, aso~ 
ciedade toda a quer, a sociedade é dinâmica, a sociedade 
busca sempre as mudanças. 

O Sr. Aderbal Jure-ma - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. ÓCTÁ VIO CARDOSO- Pois não, concedo 
com muito prazer o aparte ao Senador A_d_~rbal Ju~ema. 

O Sr. Aderbal Jurema - Senador Octávio Cardoso, 
esta Casa está ·ouvindo o discurso que precisava ouvir, 
quando V. Ex', sem nenhuma pose de salvador d_a Pá
tria, sem estar perturbado pelos acontecimentos políticos 
recentes, vem, como um analista seguro, enumerar 
vários pontos da Emenda Presidencial que foi retrrada 
ontem. Como Relator que fui da matéria, quero 
congratular-me com V. Ex~ pelos pontos que destacou, 
sobretudo, porque, na missão que reCebi da Liderança 
do meu Partfdo e com Q apoio dos partidos de Oposição, 
o Deputado Jarbas Vasconcelos e eu procurávamos ser 
objetivos, guarido visitamos várias--unidades d_a Fede
ração, ouvindQ instituições como a Fundação Joaquim 
Nabuco, dirigida por aquela figura tutelar da cultura 
brasileira, o Sociólogo Gilberto Freire. Quailâ6 fQm_Qs_ a_ 
São Paulo dialogar com os empresários, -participar de 
programas públicos de televisão, onde o povo intervia 
em nossos debates at_ravés de telefonemas; tudo isso fize
mos, sem nenhuma canseira, porquanto habituados à ta
rimba parlamentar, esses trabalhos, ao invés de nos esgo
tar, eles renovam sempre as nossas energias. Mas, Sena-
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dor Octávio Cardoso, nós estamos encarando dois bra
~is: o Brasil da verdade, e o. Brasil da verosimilhança. 
Costumam os críticos literários dizer que reportagens 
não são romances, são apenas narrações de fatos vividos. 
O romance ê aquele que traça o destino de vidas huma
nas à base da verossimilhança, do qu_e poderia acOntecer 
e não do que aconteceu, Em verdad~. nós continuamos a 
viver no país da verossimilhança, ao invés de vivermos 
no país da verdade, porque se nós vivêssemos no país da 
verdade_ estaríamos aqui muito mais preocupados com o 
desemprego, com o custo de vida, com a inflação do que 
fazendo jogo de quaisquer dos candidatos presidenciâ
veis, quer estejam em nosso Partido, quer estejam nas 
hostes dus Oposições. E eu senti isso. Senti isso cohlo --
Relator, e procurei transformar a emenda que abria 
perspectivas ao País, em largas avenidas, para que o 
povo pudesse transitar e dizer: Nós queremos a solução 
de nossos problemas. 

O SR. OCI'ÁVIO CARJ)OSO - Sou m~ito grato, 
nobre Senador AdeTbal Jurema, pelo aparte com que V, 
Ex' me honrou. E somos todos testemunhas do incansâ~ 
vel trabalho de V. Ex•, como Relator da Emenda Consti~ 
tuCíonal. 

O Sr. Milton Cabral - Permite V. Ex•, um aparte? 

O SR. OCT AVIO CARDOSO- Com a devida tole
rância -da Mesa, eu ouviria V. Ex', sabedor de que jâ es~ 
tau excedido no meu tempo. 

O Sr. Milton Cabral - t para uma pequena iter
venção Sr .. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Leomir Vargas)- A Mesa es
clarece que não é intolei-arite, o problema não é da Mesa, 
o probfema é dos oradores que estão inscritos, inclusive 
V. EX'~ que desejava falar até a uma determinada hora. 
De modo que eu pediria que o orador, se possível, con
cluísse suas considerações. 

O SR. OCT AVIO CARDOSO - ConclUo, Sr, Presi
dente, Srs. Senadores. El,l dizia, no começo desta modes
ta int~rvenção, que nós deveríamos ter a humildade para 
a análise serena, porque, na verdade, penso que nós agi
mos com concorrência de culpa, penso que a OposiçãO 
que se debate entre qualificar de ilegal e espúrio o Colé-
gio Eleitoral e dele participar, a OpOsiÇão que tem aqui 
neste plénario pessoas que já declararam, reiterãdas ve
zes, que não comparecerão ao Colégio Eleitoral, a Opo~ 
sição- que tem o espectro conhecido de muitas tendências 
no seu seio, que não consegue a sua unidade, talvez não 
devesse ser tão ácida quando cobra a unidade do Partido 
do Go-verno, ou a unidade-mesmo dentro do Poder Exe
cutivo, porque compreende que num regime democráti
co esse tipo de conflito exis_te e às vezes é insuperavel. 
Não se quer que a Oposição abdique das suas posíções, 
da sua pregação, nós também não podemos abdicar de 
nossos princípoios. Mas, precisamos achar um ponto de 
convergência, um ponto que nos feve a encontrar senão o 
ótim·o, pelo menos aquilo que, em uma determinada cir
cunstância, nos pareça o melhor que possamos fazer, 

O Sr. Helvídio Nunes- Permite V. Ex•, um aparte? 

O-SR. OCTAVIO CA~DOSO- Comparecer, ouço 
V. Ex~. Senador Helvídio Nunes. 

O.Sr. Helvídio Nunes- Eminente Senador Octávio 
Cardoso, desejo introduzir uma pequena palavra, mais 
do que realista, no lúcido discurso que V. Ex~. profere 
nesta fãrde. V. Ex•, fez um relato brilhante de todas 
aquelas providências que, no bojo da emenda que foi re· 
tirada pelo Presidente da República, contribuiriam para 
melhorar as nossas instituições e para melhorar as con
dições de vida dos Estados e dos Municípios, nUma p<ila: 
vnt: melhorar as condições do povo brasileiro. To_das 
elus sãoi da mais alta relevância, são da maior signifi-
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cação. Mas, dentre elas, gostaria de destacar aquilo que 
se fez, aquilo que se praticou contra os Estados e Mll· 
nidpià:s; Ut::pois de uma luta de vários anos chegava a 
oportunidade do restabelecimento, no bojo do texto 
constitucional, dãquele percentual que, obrigatóriamen
te, deveria · er transferido dos re_cursos públicos para os 
Estado e Municfpios sobretudo os Estados e Municípios 
do Norte e do Nordeste que na expectativa de receberem 
a partir do próximo ano, esses recursos, deles vão ficar 
privados._ Por que, Sr. Senador? pelo passionalismo de 
muitos, pelo personalismo de alguns e pelo farisafsmo 
de muitos. 

O SR. OCI'AVIO CARDÓSO -ConCl~o~ Sr. -~resi-
dente, agradecendO o aparte do nobre Senador Helvídio 
Nunes. 

Penso que, ás vésperas do recesso, os parlamentares 
brasileiros possam refletir sobre a oportunidade magnífi· 
ca que perdemos, não de fazer uma nova Constituição, 
não de fazer tudo aquilo que desejamos, não de fazer 
mais do que uma maquiagem, como disse o Senador José 
Ignúcio, mas que reflitamos sobre a oportunidade perdi
da de termos feito alguma coisa para melhorar a COnsti
tuição e que, ·creio, não fizemos por culpa de quase to
dos. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Concedo a 
palavra, para uma comunicação, ao nobre Senador Al
bano Franco. 

O SR. ALBANO FRANCO (PDS - SE. Para uma 
comunicação.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

O Estado de Sergipe, ao longo dos últimos anos, mais 
precisamente a partir da descoberta dos ricos lençóis pe
trolíferos de Carmópolis, vem, cada vez mais, ampliando 
a sua participação na produção de insumos estratêgicos 
de origem mineral, altamente necessária ao desenvolvi
mento econômico do País e da própria soberania nacio-
J)a] ___ -

Atualmente o meu Estado estã produzindo cerca de 60 
mil barris diários de petróleo, o que correspnde a 13% da 
prod~ç_~o nacional, economizando, dessa forma, aproxi
'!!_adamente 650 milhões de dólares em divisas precisas 
para o Brasil. 

Mas, Sr. Presidente, Srs, Senadores, as prospecções 
realizadas pela PETROBR.ÃS em busca de petróleo, en
sejaram, também, a descoberta de imensas jazidas de 
evaporitos, sais minerais, cOmpostos de cloreto de potás
sio, s6di9 e magnésio numa única e privilegiada área, 
distante em apenas 40 Km da capital. 

Em 1973, como é do conhecimento de todos; o Gover
no Federal entregou a concessão da exploração do po~ 
tâssio sergipano ao Grupo Lume, que, sem capacidade 
técnica e financeira, atrasou em mais de um década a mi~ 
neração desse importante inlumo. 

Superado o affaire com o Grupo Lume, decidiu o Go~ 
vemo, através da criação da PETROMISA, subsidiãria 
da PETROBRÁS, na segunda metade dos anos 10; ex
plorar as reservas sergipanas de cloreto de potássio, ob
jetivando substituir anualmente cerca de cem milhões de 
dólares em importações do produto e, também, iniciar a 
produção de um fertilizante decisivo para a c:Ievação da 
produtividade agrícola, 

Hoje, a exploração do potássio sergipano ê uma reali
dade incontestável. Aqui devo enaltecer a dinâmica ad
ministra_t_iva da PETROMISA, sob a orientação do Dr. 
Edilson Távora, que muitos benefícios tem trazido a Ser
gipe, ao Nordeste e ao Brasil. O Projeto Potássio 
encontra-se em fase de conclusão, devendo a partir do 
próximo ·ano entrar em funcionamento com uma pro
dução de SOO mil toneladas anuais, devendo esta tonela
gem ser ampliada nos anos seguintes. 

Por outro Iado,já se"eftcontra em operação uma fábri
ca de amôniafuréia produzindo 310 mil toneladasfano 
de urêia e 90 mil de amónia, com base no aproveitamen-
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to das reservas de gás natural da plataforma continental 
e proveniente dos campos de Alagoas. 

Há, também, amplas perspectivas de produção de fos~ 
fatados pois, a PETROMISAjá cogita a implantaçà() de 
uma unidade de ácido sulfúrico, a partir das reservas de 
enxofre da região de Castaríhal. 

Vê--se, dessa forma, que, em médio prazo, o Estado de 
Sergipe se transformará no mais importante poJo de fer
tilizantes do País, com a produção dos três macronu
trientes imprescindíveis- ao des"envolvimento da agricui
tura brasileira. 

Convém ainda acrescentar a instalação, em futuro não 
distante, de uma unidade de barrilha com capacidade de 
400 mil toneladas anuais, a partir da produção compul
sória de um milhão c quinhentos mil toneladas de cloreto 
de sódio, quantidade esta derivada da extração do potás
sio. vale ressaltar que para produzir barrilha, Sergipe 
possui reservas de calcáreo de excelente grau de pureza. 

Além dessas unidades, somam-se duas grandes fábri
cas de cimento, uma já em testes operacionais, cuja pfO
dução anual totalizará 900 mil toneladas. 

Observa-se, por conseguinte:, Sr. Presidente, Sr;. Sena
dores, que, em curto prazo, o meu Estado, apenas com o 
potássio, amôniajuréia e c-imen~to is tará produzindo cer-
ca de um milhão e oitocentos mil toneladas anuais, que 
deverão ser escoadas para os centros consumidores do 
País. 

Foi prevendo esta tonelagem de carga que o então Go
vernador José Rollemberg Leite iniciou os estudos visan
do determinar a melhor alternativa técnica e económica 
para a sua movimentação.. 

A seguir na gestão do Governador Augusto Franco es
tes estudos foram exaUstivamente -aprofundados por en
tidades governamentais e privadas de insuspeitada com
petência como a PETROBRÁS, o IPEA,- a SONDO
TECNICA e o Instituto de Pesquisas Tecnológicas de 
São Paulo. 

Dentre todas as alternativas de transportes estudadas 
sobressaiu..se sobre as demais, p·or ser a mais económica -
e tecnicamente viável, a construção de um porto off sho
re. A este respeito devo aqui referir-me a um trecho de 
uma comunicação oficial expedida pela PORTOBRÁS, 
em junho de 1981, ao Governador Augusto Franco: 
... "A partir dos resultados e conclusões dos estudos de 
localização do porto, baseados, entre outras conside
rações. no meio natural, fluxos de cargas, tamanho dos 
navios que freqUentariam o porto, custos de implantação 
das facilidades e da manutenção das profundidades, esta 
empresa optou pela construção de um tipo off shore, a 
localizar-se a cerca de 16,5 Km. ao Norte do Rio Seigi~ 
pe, a 3 Km. da Costa, protegido por dois quebra-mares, 
e ligados a terra por uma ponte de acesso". 

Com base nesta clara definição da PORTOBRÁS, 
coube ao Governad-Or Augusto Franco, trabalhar ardua
mente para que todos os meios necessários fossem conse
guidos a fim de que a construção do porto pudesse ser 
iniciada no mais breve e5pã.ço de tempo. 

A urgência na realização da obra, devia-se e ainda se 
deve, como· já enfatizamos a pouco, à grande tonelagem 
de carga a ser movimentada em conseqUência do funcio· 
namento das indústrias anteriormente mencionadas. 

Portanto, a partir de um trabalho intensivo e díutur
no, o conseguiu o então Governador Augüsto Franco do 
Presidente João Figueiredo e do Ministro Delfim Netto, 
a liberação de recursos visando a elaboração dos estudos 
finais e a realização das obras de infra-estrutura neces
sários à construção do porto. 

Assim é que, através das Exposições de Motivos n9s 
394/81, 106/82 e 479/82, do Ministro do Planejam-ento e 
aprovadas pelo presidente da República, foram libera
dos, a preços históricos, recursos no montante de seis
centos e quarenta milhões de cruzeiros, a fim de serem 
aplicados nas obras de sondagens e ensaios geotécnicos e 
na construção da rodovia de acesso com 22Km de exten
são. As sondagens foram feitas e a redovia está concluí-
da. 

Entrementes, no dia 5 de maio de 1982 a POR
TOBRÁS a~~umiu contrato com a_empresa de projetas 

-portuários PLANA VI, objetivando a elaboração do pro
jeto final de engenharia, já concluído e à disposição do 
Çoverno de Sergipe e da própria POR TO BRÁS: 

Foram, por fim, alocados no orçamento da POR
TOBR.-\S, para 1983, um bilhão e quatrocentos milhões 
de cruzeiros para o início das obras em mar naquele ano. 

Mas, Sr. Presidente, Srs. Senadores, ao assumir o Mi
nistério dos Transportes no segundo trimestre de 1982, 
decidiu o Senhor Cloraldino Severo protelar a cons
trução do terminal portuário de Sergipe. Neste sentido, 
autorizou a transferência dos recursos que estavam alo
cados para Sergipe no orçamento da PORTOBRÃS a 
fim de serem gastos no porto do Recife. Por outro lado, 
resolveu investir a expressiva soma de trinta e qu,atro mi
lhões d~ dólares em consertos nos 454km da ferrovia que 
liga Sergipe ao Porto de Aratu, na Bahia, como alternati
va à Construção do porto sergipano. na verdade, e isto 
está sobejamente comprovado através de estudos deta
lhados pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São 
Paulo, que estes consertos não irão dotar-a ferrovia de 
condições para resolver os problemas de escoamento das 
cargas a serem geradas em Sergipe. OutrOssim, uma 
completa modernização dessa ferrovia custará cerca de 

_ trés vezes mais que a construção do porto, considerando 
obras de infra, superestruturas e material rodante. 

A este respeito, quero aqui alertar as autoridades ser
gipanas, para o grave perigo a que diariamente é subme
tida a população de Aracaju, em vista de transporte de 
amônia a realizar-se em condições precaríssimas atravês 
dÕ perímetro urbano da Capita!, por via férrea sem a 
míníffia c_onfiabilidade. O próprio Senhor Cloraldino Se-

- vero admitiu a Periculosidade dQ transporte, tendo mes
mo enfatizado que a travessia de amónia e combustíveis 
líquidos por Atacaju é extremamente perigosa e os aci
dentes com cargas inflamáveis e corrosivas são reais e 
podem acontecer a qualquer momento. Portanto, se pro~ 
vidência não_ forem tomadas em tempo hábil, poderá 
ocorrer _em Aracaju o que há cerca de um ano ocorreu 
em Pojuca, na Bahia, quando o tombamento de vagões 
contendo gaso!ina ceifou a vida de 100 pessoas. 

Esta decisão do Ministério dos Transportes, em pos
tergar a construção de porto de Sergipe não fere 'apenas 
os elevados interesses sergipanos, mas, também, os do 
Nordeste e, por via de conseqUência, os do brasil, na me
dida em que estrangulará todo um parque industrial que 
está sendo implantado, com base no aproveitamento de 
SL!-ª-S imensas riquezas minerais, cujo funcioname:nto e 
ampliações futuras dependerão, inexorevalmente, de um 
terminal portuário. 
--Assim é que, Sr. Presidente, Sr. Senadores, na qualida
de .de representante do povo sergipano, quero registrar 
desta tribuna o meu veemente protesto às medidas toma
das pelo Ministério dos Transportes, que visam basica
mente abandonar a construção do terminal marítimo de 
Sergipe, com graves e imprevisíveis conseqUências para a 
economia estadual. 

Devo por último acrescentar que a comissão criado 
pelo Ministério dos Transportes com o fim de_reest1,1dar 
o estuário do Rio Sergipe, nâo passa de medida protela
tór_ia e uma cruel forma de ludibriar o povo sergipano. 

Face à minha responsabilidade histórica perante o 
povo da minha terra, não poderia deixar de expressar 
este meu protesto. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente-(Muito bem! 
Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Concedo a 
palavra ao nobre Senador Luiz Cavalcante, para uma 
comunicação. 

O SR. LUIZ CAVALCANTE (PDS - AL. i'aca uma 
Qr~yc comuriicaçào.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Foi no séCulo passado que quase toda a América Lati
na libertou-se dos grilhões do colonialismo. 
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Mas os colonizadQres não se deram por vencidos. De
pois de passarem anos e anos engendrando novas formas 
de cQJonialismo, chegaram à sublimação da idéia, com a 
invenção dos juros tlutuantes. 

HoJe, não há mais ocupação militar; não mais há des
pesas com-tropas de ocupação; não mais vidas se perdem 
pelo ódio dos nativos ao dominador alienfgena. Basta 
que os países credores- nova denominação dos coloni
zadores- elevem as taxas dos juros de empréstimos que 
nos concederam, ontem ou anos atrás, para que bilhões 
de dólares assim surrupiados superem de muito o valor 
do outro extorquido das colônias de antanho. O preço 
vil imposto às mercadorias latino-americanas e o prote
cíonismo alfandegário são formas complementares da 
ação dos modernos bucaneiros. 

Este o colonialismo em voga no final do século XX, 
tão injustificável quanto a ocupação do Afeganistão 
pela União Soviética. 

Para finalizar, Sr. Presidente e Srs. Senadores, expres
so minha opinião de que as tão louvadas "quatro liber
dades de Roosevelt" foram largamente suplantadas por 
uma quinta liberdade- a de os países pobres fazerem os 
países ricos cada vez mais ricos. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! 
Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Com a pala
vra, para uma comunicação, o nobre Senador Itamar 
Franco. 

O SR. ITAMA~ FRANCO (PMDB - MG. Para 
uma comunicação.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Considerando o interesse econômico representado 
pelo café e os problemas que atualmente afetam n setor, 
como a brutal frustração de safra, em decorrência de 
uma série de condições adversas, principalmente climáti
cas, os cafeicultores do sul de Minas divulgaram mani
festo em que reivindicam diversas medidas no intuito de 
amparar o produto. 

Pleiteiam, assim, um preço de garantia no valor de 
cento e sessenta mil cruzeiros por saca, a vigorar a partir 
de {9 de julho próxímo; fomento de custeio da lavoura, 
através da prorrogação dos financiamentos vincendos e 
faculdade de contratação de outros, desvinculados da 
prorrogação pleiteada. 

Solicitam, ainda, no documento, a conjugação de me
didas complementares, de proteção ao trabalhador rural: 
adaptação da legislação do trabalhador rural à dos tra
balhadores urbanos; financiamento, com encargos finan
ceiros compatíveis, para a construção de moradias na 
zona rural, criação de programas de desenvolvimento no 
campo e nas ãreas de educação, saúde e assistência. 

Trazemos hoje, Sr. Presidente, ao conhecimento desta 
Casa esse jUSto e urgente apelo da classe cafeicultora sul· 
mineira, que tem o nósso apoio e endosso, pedindo a V. 
Ex' a publicação, na íntegra, do manifesto desses cafei
cultores. 

Muito obrigado. (Muito _bem!) 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. SE~ 
NA DOR ITAMAR FRANCO EM SEU DISCUR~ 
so. 

Elói Mendes, 22 de junho de 1984 
..\v. Ex• 
Senador Itamar Franco 
Senado Federal 
Brasília- DF 

Senhor Senador, 
Estamos passando às mãos de V. Ex• uma cópia do 

Manifesto dos Cafeícultores do Sul de Minas, resultante 
da reunião do dia 14 do corrente. 
Contando com o apoio de v. Ex' em favor da classe pr:o .. 
dutora somos, antecipadamente, agradecidos. 

Atenciosamente, José-Teixeira Mendes, - Cooperati
va Regional do Sul de Minas Ltda. 



2354 Sâbado 30 

MANIFESTO DA CAFEICULTURA SUL MINEIRA 

A Cafeicultura Sul Mineira, abrangendo 132 munict
pios, disseminada em 26.000 propriedades rurais, c_om 
542 milhões de cafei_cultores, abrigando 100.000 famílías 
ou 500.000 trabalhadores rurais com depen9-ência direta, 
representada pelos seus Prefeitos, Vereadores, Presiden
tes e Diretores de Cooperativas e Sindicatos Rurais e 
produtores, reunidos em Varginha, no dia 14 do corren
te, examinando e debatendo, com coerência e honestida
de, a angustiante posíção em que hoje se encontra, deci
diu por unanimidade, a apresentaÇão do seguinte mani
festo: 

........ Considerando a brutal frustração de_safra, reconhe
cidá pelos órgãos oficiais, decorrente das geadas de 1979 
e 198 t, seguida de granizos e agravada pelo aborta__mento 
e baixo pegamento de fiorada, má granação dos frutos, 
alta incidência de broca, conseqüências~da anormalidade 
climática ocorrida; 

- Considemndo que por esta frustração a produtivi
dade mêdia ficará muito aquém da média nacional; 

-Considerando que o custo de produção está alta
mente agravado pelas contínuas e desmedidas elevações 
nos insumos e ainda sensivelmente onerado por cuStos fi
nanc_eiros desproporcionadamente_ e sem quaisquer pos
sibilidades de serem absorvidos pela descapitalização no~
tória do setor; 

-Considerando que esta falta de produção, para te
mor·geral, acaba se transformando em um fator concor
rente eru alta escala para o agravamento _do problema so
cial, perigo latente, face à falta de condições financeiras 
ao produto_r para honrar os seus compromissos;--

- Considerando o interesse económico representado 
pelo café, seja no âmbito Estadual, onde concorre com 
cerca de 40%, ou no Panorama Económico Nactonal, 
onde desponta na Balança Comercial, 

PLEITEIAM 

I- Em carãter de urgência inadiável: 
a) Preço de Garantia 
-Que seja aprovada o preço de garantia já reivindi

cada pelo CNC- Conselho Nacional do Caf'Ç, apoiado 
em estudos de custos criteriosamente elaborados, para o 
valor de Cr$ 160.000,00 (cento e sessenta mil cru~iros) 
por saca a vigorar a partir de t 9 de julho próximo. A sim
ples correção do preço atual pelo INPC torna-se insufi
ciente, por ter o preço atual partido de um patamar bai
xo. 

O valor pleiteado está perfeitamente compatível aos 
preços internacionais e ao volume da atual_safra, consi
derada a sua frustração e o custo de produção. Evídente, 
porém, deve ficar definido, que o preço de garantia sofra 
as correções mensais, baseados em índices de INPC sem 
expurgo ou por correções cambiais. 

Paralelamente, o finanCiamento mercantil, instrUmen
to importante para a defesa do produtor, deve ser feito 
em percentual realísta, da ordem de 80% do preço de ga
rantia, com taxas adequadas à descapitalização, com
patível às necessidades expostas e com a agilidade indis
pensável. 

b) Financiainen-tO de CUSto de Lavoura 
-As situações excepcionais devem merecer tratamen

to excepcionaL Pelos fatos expostos que enquadram o 
Sul de Minas em uma situação excepcional requer~se um 
tratamc'nto especial para os financiamentos de custeio: 

I. Prorrogação dos financiamentos de custeio vin
cendos, com reduções nos encargos à- semelhança âO 
ocorrido na Vale do Jequitinhonha, para dar fôlego ao 
cafeicultor de_scapitalizado, 

2. Faculdade de contratação de novos firiailéiamen
tos, desvinculados da prorrogação pleiteada, e em custos 
compatíveis à capacidade de pagamento. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

II - Medidas complementares indispensáveis: 
Urge se dar uma solução viável ao problema do êxodo 

rural, que agrava a crise social das cidades, inchando~as, 
criando as favelas do interior e ampliando o desemprego. 

Devem ser assegurados, sem nenhuma dúvida, os di
reitos dos trabalhadores rurais, mas, dando-se condições 
aos proprietários para atenderem a estes direitos. 

São medidas de carâter urgente dentro desse enfoque: 
a) Adaptação da Legislação do Trabalhador Rural à 

dos trabalhadores urbanos. 
b) Financiamento, com encargos financeiros compatí

veis, para construção de moradias na zona rural, 
invertendo-se a atual política habitacional-dei País. 

c) Criação de melhores condições de vida na zona ru
ral, através de programas de desenvolvimento da edu
cação, saúde, asssitência, esporte e lazer, possivelmente, 
em Convênios com Prefeituras, Sindicatos Rurais ou 
Cooperativas, que conhecem a realidade e as necessida
des de seus Municípios. 

d) Ampliação de programas de energia elétrica e tele
fonia rural, através de financiamentos aos proprietários, 
com prazos e encargos financeiros, suportáveis pelos 
mesmos. 

e) Extensão das atividades do SENA R, a todps os 
Municípios da Região, visando a promoçãO do homeln

--dQ campo e a melhoria da mão-de-obra rural, hoje_muito 
deficiente. 

·Apoiados na realidade dos fatos, preocupados de ru
QlOS não .desejados que as_ dificuldades podem provocar, 
mas certos de que haverá de predominar a corri preensão 
e a coerência patriótica no exame destas postulações, es
tamos reafirmando que não cessa.rã Q_UQsso trabalho em 
favor de sustentações da Cafeicultura Mineira. 

Varginha, 14 de junho de 1984. 

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Com a pala
vra, para uma comunicação, o nobre Senador João Cai
moo. (Pausa.) 

S. Ex' não está presente. 
Com a palavra o Senador Milton Cabrat, 

O SR. MILTON CABRAoL PRONUNCIA DIS
CURSO QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO 
ORADOR. SERÁ PUBLICADO POSTERIOR
MENTE. 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 
Altevir Leal - Eunice Michiles - Gaivão Modesto 

- Odacir Soares- Gabriel Hermes- Alexandre Costa 
- João Castelo - José Sarney - Guilherme Palmeira 
- Carlos Lyra - Lourival Baptista - Passos Pôrto -
Jutahy Magalhães- Lomanto Júnior- João Calmoil 
- Amaral Peixoto - Severo Gomes- Henrique San
tillo ~ Mauro Borges - Affonso Camargo - Álvaro 
Dias_ ~ Enéas Faria. -

O SR.. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- A Presidên
cia comunica ao plenário que, por indicação do Prêsi
dente do Grupo Brasileiro do Parlamento Latinoameri
cano deverão os Senadores Nelson Carneiro, Severo Go
mes e Odacir Soares integrar a delegação brasileira à reu
nião extraordinária da Comissão de Integração Econô
mica, a realizar-se em San José_de Costa Rica; no ffiês de 
Julho vindouro. 

O SR.. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- A Presidên
cia convoca sessão extraordinária a realizar-se hoje, às 
18 horas e 30 minutos, destinada à apreciação dos Proje
tas de Resolução n9 24, 34 e 35, de 1984. 

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargasr--sobre a Me
sa, comunicação que vai ser lida pelo Sr. !9-Secretário. 

t lida a seguinte 

Junho de !984 

Em 29 de junho de 1984 
Senhor Presidente, 
Nos termos do artigo 86 do Regimento Interno, tenho 

a honra de comunicar a Vossa Excelência, para os devi
dos fins, que esta Liderança deliberou propor a permuta 
do nobre senhor Senador Enéas Faria, pelo nobre Se
nhor Senador José Fragelli na Comissão Especial encar
regada de estudar o Projeto de Lei da Câmara n9 118/84, 
que "institui o Código Civil". -

Esdareço que o nobre Senhor Senador Enéas Faria 
passará a integrar a Comissão na qualidade de Titular, e 
o nobre Senhor Senador José Fragelli, na qualidade de 
Suplente. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Exce
lência protestos de elevada estima e consideração. -
Humberto Lucena, Uder do PMDB. 

9 SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Serâ feüa a: 
su-bstituição solicitada. 

Sobre a mesa, comunicações que vão Ser lidas pelo Sr. 
!<:>-Secretário. 

São lidas as seguintes 

Em 29 de junho de 1984 
Senhor Presidente, 
Tenho .a honra de comunicar a Vossa Excelência que 

me auseritarei dos trabalhos da Casa a fim de participar 
da Delegação do Grupo Brasileiro à Reunião Extraordi
nária da ComisSão de Integração Económica do Parla
mento Latinciamaricano, a realizar-se em San José de 
Costa Rica, no mês de julho vindouro. 

Atenciqsas saudações. - Nelson Carneiro. 

Em 29 de junho de 1984 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que 

me ausentarei dos trabalhos da Casa a fim de participar 
da Delegação do Grupo Brasileiro à Reunião Extraordi
nária da Comissão de Integração Económica do Parla
mento Latinoamericano, a realizar-se em San Josê dã 
Costa Rica, no mês de julho vindouro. 

Atenciosas saudações. - Severo Gomes. 

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- As comuni
cações lidas vão â publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Está finda a 
hora do Expediente. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da 
Câmara n~> 5, de 1981 (n9 3.035/80, na Casa de ori
gem), alterando o art. 19 da Lei n9 6.226, de 14 de ju
lho de 1975, que dispõe sobre a contagem recíproca 
de tempo de Serviço Público Federal e de atividade 
privada, para efeíto de aposentadoria, e dá outras 
providências, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 971 e 
972, de 1981, das Comissões: 

de Segurança Nacional; e 
de Finanças. 

O Sr. Mário Maia - Pela ordem, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas) - Para uma 
questão de ordem, concedo a palavra ao nobre Senador 
Mário Maia. 

O SR: MÁRIO MAIA (PMDB - AC. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senado
res: 

Estou solicitando a palavra pela ordem, nesta oportu
nidade em que se inicia a Ordem do Dia, para fazer um 
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apelo à Mesa sobre o seguinte: temos urna proposição 
em tramitação no Congresso Nacional. que é uma Pro· 
posta de Emenda Constitucional de n., 15. Esta nossa 
proposta de emenda constitucional_versa sobre a autono· 
mia politica do Distrito· Federal, sobre a representativi
dade do Distrito Federal e outras providências, como 
também i autonomia ou a representativídade, a sua de-
volução aos municípios de áreas de segurança nacionaL 

O meu apelo, nesta oportunidade, é para que a Mesa 
do Congresso Nacional se empenhe em colocar esta pro
posição na Ordem do Dia, logo_ nos primeiros dias de 
agosto, isto porque, Sr. Presidente, fazia parte da pro
posta de emenda constitucional do Governo a represen~ 
tatividade do Distrito Federal, se não me enganÔ, para a 
Câmara Federal. 

Este fato sensibilizou bastante a população de 
Brasília, que estava esperando, através da emenda do 
Governo, obter a liberdade de se fazer representar, pelo 
menos em uma das Casas do Congresso Nacion21. En
tão, nós achamos oportuno que a nossa emenda seja,nos 
primeiros dias de agosto, colocada no calendãrio.u 

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas) _'"':'""Nobre Se
nador Mário Maia, a Presidência havia anunciado a vo
tação da matéria e V. Ex• soHcitou a palavra para uma 
questão de ordem. Uma quest_ão de ordem, quandq_já es
tá anunciada a votaçãO,-deve- versar sobre a matéria. 

O SR. MÃRIO MAIA - Não foi questão de ordem, 
Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas) - V. Ex• está 
pleiteando uma outra coisa. Então eu pediria que V. Ex" 
usasse da palavra logo após o término da votação. 

O SR. MÁRIO MAIA - Sr. Presidente, eu não pedi a 
palavra para uma questão de ordem, pedi a palavra pela 
ordem. Pedi pela ordem, não foi uma questão de ordeffi.-

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas) _:_Mas o as
sunto tem que ser sobre a votação, nobre Senador Mãrio 
Maia. Estávamos em votação, mas V. Ex• está falando 
pela ordemj para reclamar a inçlusão de uma outra ma
têria. 

O SR. MÁRIO MAIA - Não, Ex•, eu pedi pela or
dem para fazer uma solicitação à Mesa, aproveitando a 
Ordem do Dia. A -matéria não estava, ainda, colocada 
em votação. Foi anunciada a bl'dem do Dia, e eu apro
veitei a ocasião e pedi a palaVra pela ordem. Não foi uma 
questão de ordem, para interpretar o regimento, Sr. Pte
sidente, foi" apenas pela ordem a fim de fazer essa comu
nicação. E já que estou no meio da minha proposição eu 
solicitaria a benevolência da Mesa, para concluir o meu 
pensamento, sobre _o pedido que estou fazendo. 

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Mas V. Ex' 
pode fazer depois da Ordem do Dia; não há nenhuma in
compatibilidade. 

O SR. MÁRIO MAlA - Mas a solicitação, Sr. Presi
dente, já está concluída praticamente. Apenas, cOlocar 
na pauta, na Ordem do Dia do Congresso Nacional, a 
Proposta de Emenda Constitucional n~> 15, que está em 
tramitação. Não preciso mais usar a palavra peta segun
da vez só para obedecer àS formalidades agora colocadas 
por V. Ex• Eu peço que a Mesa acolha a minha solici
tação. 

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Varg8.8) :.:_Vamos _pôr 
ordem na sessão. Nós estamos em processo de votação. 
A Presidência s6 se manifesta sobre outras questões ou 
questões de ordem referentes à votação. 

O Sr. José Ignâciq Ferreira- Sr. Presidente, peço a 
palavra. 

DIÁRIO DO CONCRéSSONACIONAL (Seção 11) 

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Pois nãO, 
_no!Jre Senador. 

O SR.. JOSJ': IGNÁCIQ FERREIRA- Eu estou pe
dindo a palavra, tendo em vista o fato de_que V. Ex~ pa
rece que admitiu como válidas as razões do nobre Sena
dor ~ário Maia no sentido de q"ue não havia ingressado 
ainda na Ordem do Dia. 

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- A Ordem 
do Dia foi anunciada, a Presidência mericlonou os pare
ceres que são favoráveis à proposição e anunciou a vo
tação. 

O SR: JOSJ': IGNÁCIO FERREIRA- Então eu não 
tenho mais como pedir inversão da pauta. 

O Sr. Octávio Cardoso- Peço a palavra para uma 
questão de ordem, ~r. Presidente. 

O SR. PRESI.Q.E~T~ (Lenoir Vargas)- Concedo a 
pa[avra ao nobre Senador Octávio Cardoso, para uma 
questão de ordem. 

O SR. OCTÁVIO CARDOSO (PDS-RS. Para uma 
questão de ordem. Sem revisão do orador.)- Sr. Presi
dente, Srs. Senadores: 

V. Ex~ preside tanto as sessões que eu acho que é com
preensível que faça alguma confusão. V. _Ex.' anuncjou 
matéria cm votação outro dia, mas não hoje. Hoje, V. 
Ex~ disse Ordem do Dia e o Senador Mário Maia levan
tou, pediu a palavra pela ordem. Nem foi uma questão 
de_ ordem. 

Eu queria ponderar a V. Ex• que há uma solicitação 
do_ nobre_ Uder Humberto Lucena para inversão de ma
téria da Ordem-do Dia para que o item 8 seja votado em 
primeiro lugar. Acho que não haveria nenhuma grave in~ 
fringência ao Regimento Interno se V. Ex~ acolhesse a 
solicitação, porque, em seguida, vai haverum pedido de 
verificação de quorum e nós não poderemos votar mais 
nada. 

Eu faço esse apelo a V. Ex•. 

O Sr. José lgnâciQ Ferreira - Eu também faço esse 
pedido, Sr. Presidente, de inversão da pauta, para que o 
ítem n~> 8 seja submetido a votação. 

O Slf. PRESIDENTE (Lenoir Yargas)- Ã Presidên
ciá aguarda as notas taquígráficas e, em seguida, vai diri~ 

--m-ir a questão. 

O Sr. Hélio Gueiros- Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Concedo a 
palavra ao nobre Senador Hélio Gueiros, pela ordem. 

O SR. HtLIO GUEIROS - Não há nómero regi
mental na Casa para prosseguimento da sessão. 

Peço a V. Ex• que faça a verificação. 

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- A questão 
levantada por V. Ex' tem procedência. A Presidência fa
rá acionar as campainhas e suspende a sessão por lO mi~ 
nutos. 

(Suspensa às 17 horas, a sessao é reaberta às 17 
horas e 2 minutos). 

_O S_B.. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Está reaber
ta a sessão. 

Persiste a falta de quorum. 
A votação do projeto, coQ.stante do primeit:_o item da 

Ordem do Dia, [jca adiada; bem como as demais ma~ 
téi"i<is_ da pauta constituída dos Projetos de Lei da Câma~ 
ra nl's 10/81, 44/81, 53/77 e 65(79; Requerimentos ni's 
784(83, IU4/84 e 840(83; Projeto de Lei da Câmara n~> 
79/79; e Projetes de Lei do Senádo n~>s 145/81 e 76/83. 
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O Sr. Mário Maia -·Feia ordem, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Concedo.a 
palavra ao nobre Senador Mário Maia, pela ordem. 

O SR. MÁRIO MAIA (PMDB- AC- Pela ordem. 
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senado
res: 

Antes de V. Ex~ encerrar a sessão, eu gostaria de obter 
a resposta da solicitação que fiz à Mesa. 

Eu estava dizendo a V. Ex' que existe uma proposta de 
emenda à Cons_tituição de nossa autoria, em tramitação 
no Congresso Nacional. Ela já percorreu todas as comis
sões e j_á t~ve a discussão encerrada no dia 4 de abril de 
1983. Nesse dia, seria encerrada a discussão-e ela iria en
trar em votação. Entretanto, por acordo de Lideranças, 
a votação foi adiada e esta matéria, como eu falei há 
pouco, versa sobre a representatividade do Distrito Fe
deral. i?. uma matêria muito oportuna, e tornou-se muito 
mais oportuna agora, uma vez que ela estava inserida na 
emenda do Governo e o Governo retirou essa emenda. 
Portanto, eu solicito à Mesa que, junto ao Con_gresso 
Nacional, faça inserir, na Ordem do Dia, esta matéria, 
porque eu creio que ela estâ dentro do calendário e na 
vez de ser posta em votação, antes de outra matéria se
melhante. 

- O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas) - A solici
tação de V. Ex• será levada ao conhecimento do Presi
dente que estabelece a Ordem do Dia das sessões do 
Congresso Nacional e que estabelece também a cronolo
gia das várias emendas à Constituição. Eu recomendaria 
a V. Ex• que conseguisse um acordo de Lideranças pois, 
de um modo geral, têm sido os acordos de Lideranças 
que têm estabelecido certas preferências para determina
das emendas à Constituição. 

O SR. MÁRIO MAIA - Eu agradeço a V. Ex• a 
atenção do acolhimento 'de nossa solicitação e vou pro
curar a Liderança, não só do meu Partido, como dos de
mais Partidos, para que faça incluir na Ordem do Dia, 
tão breve quanto possível, porque é uma ansiedade do 
povo do Distrito Federal a votação dessa matéria. 

Muito agradecido, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Em virtude 
da inexistência de quorum para o prosseguimento dos 
trabalhos, vou encerrar a presente sessão, designando 
para a sessão extraordinária de hoje, anteriormente con
vocada, a realizar-se às 18 horas e 30 minutos, a seguinte 

-I-

Discussão, em turno ónico, do Projeto de Resolução 
n~> 24, de 1984 (apresentado pela Comissão de Economia 
como conclusão de seu Parecer n~> 216, de 1984), que au
toriza a Prefeitura Municipal de Rio Claro (SP) a elevar 
em Cr$ 96.320.362,00 (noventa e seis milhões, trezentos e 
vinte mil, trezentos e sessenta e dois cruzeiros) o montan
te de sua dívida consoJidada, tendo 

PARECERES, sob_ n~>s 217 e218, de 1984, das Comis
sões: 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 
j uridicídade; e 

-de Municípios, favorável. 

...:.z_ 
Discussão, em turno ónico, do Projeto de Resolução 

n9 34, de 1984 (apresentado pela Comissão de Economia 
como conclusão de seu Parecer n~> 292, de 1984), que au~ 
toriza a Prefeitura Municipal de Monte Atto (SP) a ele
varem CrS 115.036.734,81 (cento e quinze milhões, trin~ 
ta e seis mil, setecentos e trínta e quatro cruzeiros e oiten~ 
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ta e um centavos) o montante de sua dívida consolidada, 
tendo 

PARECERES, sob_n<~s 293 e 294, de 1984, das Cernis-
. sões: 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 

juridicidade; e 
- de Municípios, favorãvel. 

DIÁRI{) DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)_ 

-3-

Discussào, cm turno único, do Projeto de Resolução 
~'1 35, de 1984 (apresentado pela Comissão de Economia 
Cõmo-conclusão de seu Parecer nQ 295, de 1984), que au
toriza a Prefeitura Municipal de Vitória (ES) a elevar em 
Cr$ 1.138.512.500,()() (um bilhão, cento e trinta e oito mi
lhões, quinhentos e doze mil e q_uinhentos r;:ruzeiros) o 
moritante de sua dívida consoli-dada, tendo 

Junho de 1984 

PARECERES, sob n"'s 296 ·e 297, de 1984, das Comis
s_õeS; 

-_de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 
juridicidade; e 

--de--Municípios, favorável, 

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Está encer
rada a sessão. 

{Lemnta-se a sessão às 17 horas e 6 minutos.). 

Ata da 106~'- Sessão Conjunta, em 29 de junho de 1984 

2~ Sessão Legislativa Ordinária, da 47~ Legislatura 

ÀS /8 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRE
SENTES OS SRS. SENADORES: 

Jorge Kalume- Altevir Leal- Mário Maia- Euni
ce Michiles - Fábio Lucena - Raimundo Parente -
Gaivão Modesto- Odacir Soiues --Aloysio Chaves
Gabriel Hermes- Hélio Gueiros- Alexandre Costa
João Castelo- José Sarney- Alberto Silva- Helvídio 
Nunes - João Lobo - Almir Pinto - José Uns -
Virgflio Távora- Carlos Alberto- Martins Filho
Humberto Lucena - Marcondes Gadelha - Milton 
Cabral - Aderbal Jurema --Cid SampaiO-· Marco 
Maciel --Guilherme Palmeira - Carlos Lyra __ "":":" Luiz 
Cavalcante -- Albano __ Franco - Lourival Baptista -
Passos Pôrto - Jutahy Magalhães- Lomanto Júnior 
- Luiz Viana- João Calmon- José Jgnáciõ Ferreira 
- Moacyr Dalla- Amaral Peixoto -Nelson Carneiro 
- Itamar Franco - Alfredo Campos- Severo Gomes 
- Henri-que Santillo- Mauro Borges- Gastão MUller 
-José Fragelli - Affonso Camargo - Álvaro Dias-
Enéas Faria - Jaison Barreto - Jorge Bornhausen -
Lenoir Vargas - Pedro Simon - Octávio Cardoso. 

O SR. PRESIDENT.E (Lenoir Vargas)- A lista de 
presença acusa o comparecimento de 57 Srs. Senadores. 
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos. 
O Sr. !~'-Secretário_ irá-proceder à leitura do Expedien

te. 
É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

PARECERES 

PARECERES N<>s, 350 e 351, DE 1984. 

Sobre o Projeto de Lei da Câmara n~' 50, de 1983 
{ui' 4.351-B, na Câmara dos Deputados), que "dispõe 
sobre a criação do Colégio Agrícola de Garanhuns, no 
Estado de Pernambuco". 

PARECER N~' 350, DE 1984, 
(da Comissão de Educação e Cultura) 

Relator: Senador Aderb~l Jurema 

O projeto em ex<.J,me, de autoria da ilustre_ Deputada 
Cristina Tavares, objetiva autorizar o Presidente da Re
pública a criar o Colêgio Agrícola de Garanhuns, no Es
tado de Pernambuco. 

- EXTRAORDINÁRIA -

Presidência do Sr. Lenoir Vargas 

Especifica, ainda, o projeto em estudo, que a insta
lação e o seu funcionamento dar-se-ão à partir do mo
Inento ·em que houver dotação orçamentária própria e 
suficiente, 

Justificando seu projeto, a ilustre Deputada Cristina 
Tavares diz que, por se tratar de região agrícola, nume
rosas são as deficiências educacionais, ii1cluindo-se o 
analfabetismo. Propõe então, como solução para -o 
problema, a adoçào de novas Técnicas agrícolas, o que 
dependerá do funcionamento_de escolas com a proposta. 

Conforme dados _apresentados pela ilustre autora do 
projeto, verificamos que o índice de analfabetismo dare
gi?o é de 27,7%, o que caracteríza uma situação típka de 
-subdesenvolvimento, o que leva ao mau uso de técnicas 
agrícolas, sendo toda a microrregião submetida a proces
sos predatórias de uso da terra, em que_as práticas agrí
colas irr.:i.Ciàriais~ alia~a~ à aus~nci~_ de corretiyos e adl,l
bos, respondem por -uffia deúãdaçào desde nluito a~n
tuada. 

Isto posto, e por con~iderarmos que o projeto em exa
me vem preencher uma lacuna, pois, pretende a insta
lação de uma escola, numa região de alto índice de anal
fabetismo, somos favoráveis ao projeto por considerá-lo 
justo ~oportuno, 

Sala das Comissões, 30 de junho de 1983. -João Cal~ 
mon, Presidente- Aderbal Jurema, Relator-;- Fernando 
Hegrique Cardoso - Gastão Müller - Passos Pôrto -
Álvaro Dias - Octávio Cardoso. 

PARECER N• 351, DE !984 
(Da Comissão de Agricultura) 

Relator: Senador João Castelo 

Projeto de Lei que passa a ser examinado consta de 
cinco artigos. O primeiro autoriZa o Poder Executivo a 
criar o Colégio Agrícola de Garanhuns, no Estado de 
Pernambuco, O segundo determina que o referído esta
belecimento de ensino funcionará no Aprendizado Agrí
cola de Santa Rosa, O terceiro deixa o funcionamento, 
tanto quanto a instalação do Colégio, para quando exis
tir dotação orçamentária própria e suficiente: O quarto 
trata da vigência da lei, e o quinto revoga disposíÇões em 
contrário. 

Como se vê, é proposição autorizativa, que ultrapassa 
a prejudicial de inconstitucionalidade mediante a previ
são de os recursos financeiros virem a ser atribuídos na 
Lei __ de Meios. 

O projeto é de autoria da Deputada Cristina Tavares, 
que o justifica com o fato de o Agreste Meridional ser 

"uma das micronegiões homogêneas de Pernambuco" e 
cuja área corresponde a 7,7% do território do Estado, na 
qual-h-abitam 10,8% da população estadual. 

Nessa microrregiào, que ocupa o segundo lugar quan
to à atividade económica de Pernambuco, a pecuária é 
subsetor importante da atividade primária, com o efetivo 
bovino crescendo em 29,4% no período 1970/75, 

Em virtude dessa expansão dos rebanhos, ocorreu 9 
aumento do latifúndio (12,5% entre 1965/1972). 

Por outro lado, a população rur_al s~ deQica_ à cultura 
de subsistência, com o uso predatório __ da terra, sem em
prego de corretivos e adubos. 

Daí pretender o projeto implantar um estabelecimento 
em que o homem do campo venha a adquirir nciVaStêc-
nicas. 

A matéria mereceu aprovação da Cârilara, e·agcira é 
submetida ao Senado. A Comissão de Educação desta 
Casa admite que a proposta em exame "vem preencher 
uma lacuna", pois o Colégio deverá ser instalado em .. re
gião de alto índice de analfabetismo". 

Do ponto de vista deste órgão técnicO, ê útil a iniciati
va, embora a parte prática possa exigir trabalho conti
nuado dos representantes pernambucanos, para a insta
lação e o funcionamento do projetado centro de ensino 
agrícola. 

--OpinãiliOs, portanto, pela aprovação do presente Pro
jeto de Lei. 

Sala das Comissões, 28 de junho de !984, - Álvaro 
Dias, Presidente- João Castelo, Relator- Martin~ Fi
lho - Mauro Borges. 

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas) - O Expe~ 
diente lido vai à publicação. 

Sobre a mesa, requerimentos que vão ser lidos pelo Sr. 
1 !>-Secretário. 

São Udos os seguintes 

REQUERIMENTO N• 137, DE 1984 
Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea 

b, do Regimento Interno, para o Offcio S-5, de 1984, da 
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, solicitando au
torização do Senado Federal para contratar emprêstimo 
externo no valor de USS 40,000,000.00 (quarenta mi-
Ihões de dólares), a serem aplicados no Programa de In
vestimentos do Município. 

Sala das Sessões, 29 de junho de 1984,- Aloysio Cha
ves - Humberto Luce-na. 
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REQUERIMENTO No !38, DE 1984 
Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea 

b. do Regimento Interno, para o Ofício n9 S-6, de 1984,
do Governador do Estado de Mato Grosso do Sul, soli
citando autorização do SenadÕ para realizar operações 
de empréstimos externos nos valores de USJ; 
35,000,000.00 (trinta e cinco miihSCs de dólares) e de 
US$ 100,000,000.00 (cem milhões de dólares), para os 
fins que especifica. 

Sala das Sessões, 29 de junho de 1984.- AJoyslo Cha~ 
ves - Humberto Lucena. 

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Yargas)- Os requeri
mentos que vêm de ser Hdos serão objeto de deliberação _ 
após a Ordem do Dia nos termos do item II do art. _3_75 
do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Sobre a me
sa, comunicação que vai ser lida pelo Sr. l9~Secretário. 

É lida a seguinte 

Brasi!ia, 29 de junho de 1984 

Senhor Presidente, 
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que 

me ausentarei dos trabalhos da Casa a fim de participar 
da Delegação do Grupo Brasileiro à Reunião Extraordi
nária da Comissão de IntegraçãO--Econôiiüca do Parla
mento Latinoamericano, a realizar-se em San José da 
Costa Rica, no mês de julho vindouro. 

Atenciosas saudações. - Odacir Soares. 

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas) - A comuni
cação lida vai à publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas) ..__ Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

Díscussão, erll turno único~ dõ Projeto de Reso
lução n9 24, de 1984 (apresentado pela Comissão de 
Economia como conclusão de seu Parecer n9 216, de 
1984), que autoriza a Prefeitura Municipal de Rio 
Claro (SP) a elevar em CrS 96.320.362,00 (noventa e 
seis milhões, trezentos e vinte mil, trezentos e ses
senta e dois cruzeiros) o montante de sua dívida 
consolidada, tendo 

PARECERES, sob nos 217 e 218, de 1984, das 
Comissões: -

-De ConstituiÇiõ- e Justiça, pela constituciona
lidade e juridicidade; e 

-De Municípios, favorável. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti·lo, declaro-a encer

rada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam senta

dos. (Pausa.) 
Aprovado. 
O projeto vai à Corrí.iSSão de Redação. 

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Item 2: 

Discussão, em turno Gnico, do Projeto de Reso~ 
luçào n9 34, de 1984 (api-esCntadÓ Pela Comissão de 
Economia como condusão de seu Parecer n9 292, de 
1984), que autoriza a Prefeitura Municipal de Mon· 
te Alto (SP) a elevar em Cr$ 115JBp:734~81 (Cento-e 
quinze milhões, trinta e selS mil,.setecentos e trinta e 
quatro cruzeiros e oitenta e um centavos) o montan
te de sua dívida consolidada, tendo 

-PARECERES, sob n9s 293 e294, de 1984, das 
Comissões: 

-De Constituição e Justiça, pela constituciona
lidade e juridicidade; e 

-De Municípios, favorável. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti~ lo, declaro-a encer

rada. 
Em votação. 
Os "SrS. Senadores que o aprovam permaneçam senta

dos. (Pausa.) 
Aprovado. 
O projeto vai à Comissão de Redação. 

O SR~ PRESIDENTE (Lenoir Vargas) ~Item 3: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Reso
lução n9 35, de 1984 (apresentado pela Comissão de 
Economia como conclusão de seu Parecer n9 Í95! de 
1984), qUe -autoriza a Prefeitura Municipal de Vi
tória (ES) a elevar em CrS-1.138.512.500,0Õ-(Ú-ffi bi
lhão, cento e trinta e oito milhões, quinhentos e 
doze mil e quinhentos cruzeiros) o montante de sua 
dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob Nos 296 e 297, de 1984, das 
Comissões: 

-De Constituição e Justiça, pela constituciona
lidade e jT.ui-dicidade; e 

..:.=De MurtlcíPfos, -favorável. 

Em discussão o proJeto. (Pausa.) 
Não havendo quem qu_eira discuti~lo, declaro-a encer

rada. 
Em VotaÇ-:!0. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam senta~ 

dos. (Pausa.) 
Aprovado. 
O projeto vai à Comissão de Redação. 

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Esgotada a 
matéria constante da Ordem do dia. 

Vai-se passar, agora, à apreciação do Requerimento n<? 
137, de 1984, lido no Expediente, de urgência para o Ofí~ 
cio n9 S-5/84. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam senta

dos_ (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da 

matéria que foi despachada às Comissões de Finanças, 
de constituição e Justiça, e de Municípios. 

Solicito ao nobre Sr. Senador Itamar Franco o parecer 
da Comissão de Finanças. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB - MG. Para 
emitir parecer. Sem revisão do orador.)~ Sr. Presidente 
e Srs __ Senadores: 

Antes de proceder ao relatório e ao parecer da Comis~ 
.são de Finanças, gostaria de destacar a aquiescência do 
Líder do Governo, Senador Aloysio Chaves, e do nO$SO 

Líder Senador Humberto Lucena, para a aprovação, se o 
Plenário assim entender, desse empréstimo que pede a 
Prefeitura de Belo Horizonte. · 

E gostaria, também, Sr. presidente, de fazer justiça à 
posição do Senador Murilo Badaró, que não colocou a 
mínima objeçã;o para que essé empréstimo fosse aprova
do, se assim também entender. Estou convencido, tam
bém, de que o Senador Hélio Gueiros, que respOride pela 
Liderança, e o Senador Nelson Carneiro, que eu não es
queceria, possivelmente estarão de acordo com este em-
préstimo. _ 

Aqui me julgam um combatente do Governadoi de 
- Minas e eu, neste instante, vou relatar um empréstimo de 

apenas 40 milhões de dólares para a Prefeitura de Belo 
Horizonte, pois <.--ostumo distinguir, Sr. Presidente, o 
problema político daquilo que precisa realmente o meu 
Estãdo, particularmente a Prefeitura de Belo Horizonte. 

Sr. Pr75ide_I?-te~ P?-SSO a ler o parecer; 
O Senhor "Piefeito Municipal de Belo Horizonte solici

ta autorização ao Senado Federal, nos termos do art. 42, 
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item IV, da ·constituição, para que aquele Município 
possa· co-ntratar uma operação de empréstimo rio valor 
de USS 40.000,000,00 (quarenta milhões de dôlares nor~ 
teamericanos) ou o equivalente em outras moedas, de 
principal, com a garantia da União, cujos recurs_os se 
destinarão ao Programa de Investimentos do Munlcipio. 

2. Consta, em anexo, o Plano Preliminar de Obras 
do Munjcípio de Belo Horizonte, que é o seguinte: 

I_- Canaliz~:~ção do Ribeirão Arrudas, programa 
priÕritário para a solução dos problemas das enchentes 
de.ste curso d'água na área centrai de Belo Horizonte, es
tundo programado, para 1984, a execução das seguintes 
obras: 

a) trecho a JuSante da Ponte do Perrela, até o canal 
de concreto existente; 

h) trecho da Ponte do Perrela à rua Carijós; 
c) trecho da Rua Carijós ao viaduto Castelo Brãnco. 
li- Avenida Cristiano Machado, complemento in

dispensável, pois se trata de um eixo de transporte, na di
reção norte, paralelo à Avenida Antonio Carlos, capaz 
de absorver a maior parte da demanda de transportes 
nestes sentido_, quando concluída. 

_A programação de implantação abrange as seguintes 
obras: 

a) trecho entre o Anel Rodoviário e a Avenida Su-
maré; 

b) interseçào com o Anel Rodoviário; 
c) tunel da Lagoinha (29 tunel, paralelo ao atual). 

Há também, Sr. Presidente e Srs. Senadores, o progra-
ma de recuperação da cidade, mas cumpre-me, como 
membro da Comissão de Finanças e respondendo por 
sua Presidência, mostrar a parte mais importante que 
deve caber à análise do Senado da República, naquilo 
que se refere à dívida consolidada interna, Pelas infor
mações que recebeu o Senado da República, particular
mente a ComissãO de Finanças, a Prefeitura de Belo Ho
rizonte, neste momento, não tem contraído emprêstimo 
ex_terno agora em 1984, terá o primeiro empréstimo ex~ 
terno. 

A dívida intralimite, considerando a base de nove bi
lhões, novecentos e setenta e seis milhões, aproxiltlada
mente, e a extralímite, que chegaria, sem necessidade de 
an<ilise da Comissão de Finanças, à ordem de trinta bi
lhões, setecentos e setenta e dois milhões. 

Como eu dísse, no momento a Prefeitura de Belo Ho
rizonte não apresenta nenhum pedido de emprêstimo ex
terno, a não ser que já tenha sido feita qualquer amorti
zação, mas· no momento não há nenhum pedido de em
préstimo externo. 

Analisemos, então, o problema de cronograma de pa
gamento da divida interna, que seria considerada a intra 
mais a extra, e da dívida externa, que não é o caso da 
operação em exame. Há também que se considerar, Srs . 
Senadores, que apesar do empréstimo ser de quarenta 
milhões de dólares, o Banco Central não determinará 
toda essa quantia de uma só vez. Tudo indica que o par
celamento inicial dar-se-á na base de quinze milhões de 
dôlares. Portanto, para o ano de 1984, teríamos a intrali
mitc, na ordem de um bilhão, duzentos e quarenta e cin
cO- milhões de cruzeiros, e a extralimite na base de quatro 
bilhões, quatrocentos e sete milhQes, alcançando o total 
do dispêndio -no ano de 1984, a ordem de oito bilhões, 
trezentos e sessenta e dois milhões. Iríamos até o ano de 
1988. 

A posição do endividamento em função da receita ar
recadada seria a seguinte: receita arrecadada em 1983, na 
ordem de cinqUenta e cinco bilhões; operação de créditos 
realizadas, na ordem de 6 bilhões. A receita líquida cor
respondeu, assim, a um total aproximadamente de qua
renta e nove bilhões. A receita líquiaa, Para o nosso cáJ~ 
culo, foi da ordem de oitenta e seis bilhões aproximada
mente. OsJimhes regulamentares do montante global de 
sessenta bilhões aprox-imadamente, para os limites reais 
de quarenta bilhões, setecentos e quarenta e nove mi-
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lhões, para o dispêndio anual máximo de oito bilhões, 
trezentos e sessenta e dois milhões. 

Portanto, temos de considerar que a Pre-f~it·~-r;de BciO
Horizonte está apta a proceder a esse ~~PfêStiffiO soHci~ -
tado pelo nobre Prefeito Hélio Garcia~ __ _ __ 

Sr. Presidente, após as consider_açõ~_-neces~rias no 
exame técnico da Comlssão de Finanç:asl cõncluímos o 
seguinte: -

PROJETO OE RESOLUÇÃO N• 40, OE 1984 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte 
(MG) a contratar emprêsti_mo externo no valor de 
US$ 40,000,000.00 (Q.uarenta milhões de dólares 
norte-americanos), destinado a financiar o Programa 
de Investimentos do Município. 

O Senado Fed_eral resolve: 
Art. {9 ~a Pr~fe-it~ra Municipal de-BdO Ho-rizonte:

Estado de Minas Gerais, autorizada a realizar, com a ga
rantia da União, uma operação de empréstimo externO 
no valor de US$ 40,000,000.00 (quarenta milhões de 
dólares norte-americam:is) ou o equivalente em outras 
moedas, de principal, junto a gtUpt> fmancia-dÓd\ -seih1-
dicado sob a orientação do Ministéiio d_a_ Fazenda e dÕ 
Banco Centra]_ do Brasil, a ser utilizado no Prõiirama de 
Investimento do Município. 

Art, 29 A operação realizar-se-á nos t~rmos_aprova
dos peio Poder Executivo federal, inclusive o exame das 
condições creditfcias da operação a Ú:r efetll-ado p'ifo Mí::
niStério da Fazenda e_m_articulação com o ~nco Central 
do Brasil, nos t_ermos do art. l9,_item IJ, -d_~b~reto n9 
74. IS7, de 6 de junho d~ 1974, çbedecidas às-demais exÍ~ 
gências dos órgãos encarregados da execução da politicá 
econômica-fTilanceíra do Govei-fl_o federar, e1 ain_da, o 
disposto na Lei Municipal n9 3.:595 de 16 de setembro d.e-
1983, autorizadora_ çl_a operação. 

Art. 39 Esta Resolução entra em vig~r ~a d~ta de 
sua publicação. 

Sr. Presiden_te, Srs. S_enadore,s, _este é o p~recer. 
Nunca deixei de alertar o seguinte: evidentemen~e, o 

Senado da República não tem uma infra-estrutura" ade
quada para um exame mais profundo, uma análise mais 
adequada dess~s pedidos de empréstimos. Dentro da 
infra-estrutura existente, dentro da análise que se proce• 
deu- e aqui Vale a pena ressaltar taffibém ã. análise téc
nica do Senado da República - a nossa esperança de 
que, no futuro, o Senado possa realmellte não só se apro
fundar mais ainda, mas sobretudo,já que temos esse po
der de fiscalizar; constatar se a Prefeitura de Belo Hori
zonte vai empregar esses recursos conforme a progra
mação_ enviada ao Sen;1do da_ República. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas) - O parecer 
da Com_issão de Finanças conclui pela apresentação de 
Projeto de Resolução n9 40/84, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Belo Horizonte a contratar empréstimo ex
temo no valor de 40 míthões de dólares, destinado ao 
Programa de Investimentos no Município. 

Solicito ao nobre Senador Alft:_edo Campos o parecer 
da Comis_são de Cons_tituição e Justiça. 

O SR ALFREDO CAMPOS (PMOB - MG. Para 
proferir parecer.) -Sr. Presiden~e, Srs.--Senadores: 

Apresentado pela Comissão de Finança~, o presente 
projeto de reso_lução autoriza a Prefeitura Municipal de 
Belo Horizonte, Estado de Minas_ gerais, a realizar, com 
a garantia da União, uma operação de emPréStimo exter
no, no valor deUS$ 40,000,000.00 (quarenta milhões de 
dólares norte-americanos) ou o equivalente em cilltras 
moedas, de principal, junto ·a grupo fiiianCiadof a ser in
dicado sob a orientação do Ministério cia Fazenda e do 
Banco Central do Brasil: a se! utilizado no Programa\l.e
Investimento do Município. 

2. O artigo 29 do projetO, ora sob exame, diz que"!! 
operação realizar-se-â nos termos aprovados p_e!~ Poder 

Executivo Federal, inclusive o exame das condições cre.
ditícias da operaçilo -a ser efetuado peta Ministério da 
Fazenda e~ articu!ação com o Banco Central do Brasil, 
nos termos do art. {9, item II, do Deáeto n9 74.157, de 
06 ~e junho de 1974, obedecidas as demais exigências dos 
ôrg'ãos encarregados da execuçãO da política econômico
financeira do Governo Federal, e, ainda, o disposto na 
Lei Municlpal n9 3.595, de 16 de setembro de 1984, auto~ 
rizadora da operação. 

3: Para atender as disposições do Regimento Interno 
e da legislação pertinente, aléin das exigências estabeleci
das pela Comissão de Finanças, conforme se_corielui do 
exame do seu parecer, foram anexados ao processado oS 
seguintes documentos: 

a) Cópia da Lei Estadual n9 3.595, de 16 de setembro 
de 1984, autorizando o EstaQo a contratar uma ope~açã.o 
de crédito externo até o valor de US$ 60,0 milhões; 

b) Aviso n9 200, de21 de março de 1984, daSEPLAN, 
recOnhecendo o ca~:áter _prioritári9 da operação bem 

· COmO a Càpacidade de pagamento do Estado até-6 iimite 
de-US$ 40,0 milhões, sendo o cronograma: 1984 (USS 
15,0 milhões) 1985 (US$15,0 milhões) e 1986 (US$ 10,0 
milhões). 

-c) Exposição de Motivos n9 _66, de 15 de junho de 
1984, do Senhor Ministro de Estado da Fal:enda favorâ
vel, enviada ao Senhor Presidente da República, propon
do o seu encaminhamento ao Senado Federal, para os 
fins do art. 42, item IV, da Constituição; 

d) Ofício (FIRCE 84/080) do Departamento de Fis
calização e Registro de capitais Estrangeiros, ci-ede-n-::
ciando a operação em pauta, conforme atribuiÇões con
feridas pelo Dec. n9 84.128, 29~ 10-79, para fins do art 42. 
item IV, da Constituição; e 

e) Comportamento da dívida estadual (Interna e Ex
terna). 

4. O exame das condições creditCcias da_operação se
rá efetuado pelo Ministêrio da Fazend_a, em articulação 
com o Banco Central do Brasil, nos termos do art. }'\), in
ciso: Il, do Decreto n9 74.157, de 6-_de junho de 1974, as
sim que apresentada a respectiva minuta de contrato 
·com o grupo financiador. 

5. No caso, foram cumpridas as exigências constan
tes no art. 403, alíneas a, b e c, razão por que, na forma 
do art. 108, item VI, ambos do Regimento Interno, a Co
missão de Finanças opinou favorãVelmente ao pleito do 
Senhor Prefeito Municipal de Belo Horizonte, nos ter
mos do projeto ~e resolução que apresentou. 

6, Nada l:Já gue possa ser argüido contra a propo
sição, no que compete a esta Comissão examinar, e está 
corretamente formulada sob os ângulos constitucionais e 
jurídicos, razão pela qual entendemos possa ter trami
tação normal. 

É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR.._~R~ESIDENTE (Lenoi"r Vargas) -:Concedo a 
palavra ao nobre Senador Jorge Kalume, para proferir o 
parecer da Comissão de Municípios. 

O SR. JORGE KALUME (PDS- AC. Para proferir 
parecer.) -Sr. PreSidente, Srs~ Sei{adores: 

-De iniciativa da comiSsão de Fíha~ças o p~ojeto de re
solução em exame autoriza a Prefeitur"a Municipal de 
Belo Horizonte, Estado dei Minas Gerais, a realizar, com 
a garantia da União, uma operação de empréstimo exter
no~ no valor de USS 40.000.000,00 (quarentã milhões de 
dólares norte-americanos) ou o equivalente em outras 
moedas, de principal, junto a grupo financiador a ser in
dicado sob a orientação do Min"iS:tério da Fazenda e do_ 
Bimco Central do Brasil, a ser utilizado no Programa de 
lnvestirilento do Município. 

2~ _É_o seguinte o "Plano de Investimento do Municí~ 
pio de Belo Horizonte: 

I --Canalização do- Ribeirão Ari-udas, programa 
prioritário para a solução dos problemas das enchentes 
deste Curso d'água -na área central de Belo Horizonte, es-

Junho de 1984 

tando programado para 1984, a execução das seguintes 
obras: 

a) Trecho a jusante da Ponte do Perrela até o canal 
de concreto existente; 

b) Trecho __ da Ponte do Perrela à rua Carijós; 
C)- Trecho da rua Carijós ao viaduto Castelo Branco. 
-II- Averiidà Cristiano- Machado, complemento in-

di$pensável pois Se trata de um eixo de transporte, na di
reção norte, paralelo à Avenida Antonio Carlos, capaz 
de observar a maior parte da demanda de transportes 
neste sentido, quando concluída. 

A programação de implantação, abrange as s~guintes 
obras: 

9Y Trecho entre o Anel Rodoviário e a Avenida Su-
marê; 

b) lnterseção com o anel Rodoviário; 
c) Túnel da Lagoinha (29 túnel, paralelo ao _atual). 
III- Programa de Recuperação da Cidade. 
Dentre as obras de recuperação .. ressalta-se a da Ave

nida Antonio Carlos que, além da melhoria do seu pavi
mento e da sua drenagem está recebendo_ alterações de 
características físicas com o objetivo de aumentar seu de
sempenho operacional". Estão programadas, entre ou
tras, as seguintes obras de recuperação: 

-Ponte da Toca da Raposa 
-Ponte da Abadia 
...:.:. Ponte da Rua Tombador 
-Avenida Pedro I 

---Avenida Silva Lobo 
-AVenida Mem de Sá 
-Praça Raul Soares-. 
IV- Obra-s Financiadas pelo BNH - FIDREN, 

êonstantes de um prograinã. de COnStrUÇâó-de Avenidas 
de fundo Oe yale, Avenidas Sanitárias, relacionadas com 
o Saneamento básico, controle de çheias e l_ig_~ções 

viárias. 
V- Programa Comunitário de Obras - que visa a 

me1horar as condições de infra-estrutura em áreas peri
féricas e favelas com a participação da comunidade e as 

- - obras programadas referem-se a pavimentação de vias 
com poliédrico, sarjetas,- drenagem secundária e con~ 
tenções de terreno. 

VI- Programa de Recuperação de Áreas Urbanas
Cuiã, cujo pro_grama objetiva a complementação urba~a 
e a reCUpera-ção de. áreas com baixo nível de atendimento 
de serviços urbanos. 

VII -Programa Promorar, que visa a atuar no cam
po da habitação de interesse social. 

VIII- Programa de Manutenção de Vias Urbanas 
que inclui a atividade rotineira de man1,1tenção do siste
ma viário, das obras de arte, galerias e redes coletivas 
pluviais. 

3. A capacidade de endividamento do Município de 
Belo'l-lorizonte (MG1 foí analisada com base na receita a 
ser realizada em 1984, com na tomada Resolução n9 67, 
de 1975, do Senado "Federal. 

4. O exame das condições creditícias da ope~ação se
rá efetuado pelo Ministério da Fazenda, em articUlação 
com o Banco Central do Brasil, nos termos do art. 1'~, in
ciso II do Decreto n9 74.157, de 6 dejunQo de 1974, ~;iS
sim que apresentada a respectiva minUta de contrato 
com o grupo financiador. 

5. No caso, foram cumpridas as exigências do Regi
men.lo Interno (art. 403, alíneas a b e c). Assim, face às 
razões expostas, somos pela aprovação do projeto de re
solução, de autoria da Comissão de FinançaS, ora sob 
nosso exame. 

O _SR. PRESIDENTE (Lenoir Va'rgas) - Os parece
res São favoráveis. Completada a instrução da matéria, 
passã.-se- à discussão do projeto. 

Discus_são, em turno único, do Projeto de Reso
lução n9 40, de 1984, que autoriza a Prefeitura Mu
nicipal de Belo Horizonte (MG) a contratar emprés
timo externo no valor de US$ 40,000,000.00, desti-
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nado a financiar o Programa de Investimentos do 
Município. 

O Sr. Nelson Carneiro- Sr. Presidente, peço a palavra 
pura discutir. 

O SR. PRESIDENTE (Lcnoir Vargas)- Concedo a 
palavra ao nobre Líder Nelson Carneiro, para discutir() 
projeto. 

O SR. NELSON CARNEIRO (PTB- RJ. Para dis
cutir, Sem revisão do _Orador.) S-i.-Pn!sidente, Srs. Sena-
dores: -

Acabo de ouvir do nobre Senador Itamar Franco, 
uma afirmação que é consOladora. Diz S. Ex•, salvo en
gano de quem ouviu, que a Prefeitura Municipal de Belo 
Horizonte não tem nenhum empréstimo· externo. Isso é 
que eu gostaria que S. Ex• esclarecesse, para que eu pu
desse dar meu voto. A Prefeitura de Belo Horizonte é 
essa privilegiada que não tem empréstimo eXtern-o? 

O Sr. Itamar Franco- Senador Nelson Carneiro, na 
análise que pr~cedemos da documentação, ainda que im
perfeita tecnicamente, pudemos constatar que, nos dias 
de hoje, a Prefeitura de BelO Horizonte não tem emprês
timo externo. Passa a ter, neste momento, esses quarenta 
milhões de dólares, que o· Senado aprovou. Se teve antes, 
eu não posso garantir a V. Ex' No momento, pela docu
mentação_que me chegou às mãos, a Prefeitura não tem 
emprêstimo externo. 

O SR. NELSON CARNEIRO - Sr. Presidente, eu 
queria me congratular, porque existe neste País uma pre
feitura, na capital, que não tem enlpréstirilo externo. Isso 
é elogio aos antigos administradores, e faço votos para 
que os novos, atendido apenas esse empréstimo, sigam o 
exemplo de seus antecessores. 

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O Sr. Jorge Kalume- Sr. Presidente, peço a palavra 
para discutir. 

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Jorge Kalume, para discutir. 

O SR. JORGE KALUME (PDS- AC. Para discutir. 
Sem revisão do orador.) - .Sr. Presidente, Srs. SenadO
res: 

Acabamos de assistir a um nobre gesto, parüdo da 
Bancada de Minas Gerais nesta Casa. Quero destacar, 
nesta ocasião, sem falsa lisonja, o estimado companheiro 
Itamar Franco que, apesar de suas divergências com o 
Poder Executivo do Estado que honrosamente represen
ta nesta Casa, deu seu parecer favorável, m.esmo como 
Presidente da Comissão de Finanças, que podia ter de
signado outro companheiro. 

S. Ex~. bem como o Senador Murilo Badaró, adver~ 
sário do Governador de Minas Gerais, tam6ém deu uma 
demonstração de grandeza política, como o -Senador Al
fredo Campos. Eu me referirei aos dois, um divergindo, 
o outro adversário, ambos seguiram aquele princípio de 
Rui Barbosa: "que a ação política é filha da moral e da 
razão". Nesta ocasião ambos os Senadores viram não o 
interesse do Governador, mas o interesse do povo de 
Belo Horizonte e quiçá de Minas Gerais. 

Nesta ocasião, quero malS uma vez me congratular 
com S. Ex• aqui presente e com-o Senador Murilo Bada~ 
ró, por esse gesto de grandeza, por essa lição de alta polí

tica. 

O Sr. Itamar Franco- Permite-me V. Ex• um aparte? 

O SR. JORGE KALUME - Com muito pra7..er. 

O Sr. Itamar Franco - Primeiro, para agradecer as 
palavras de V. Ex• 
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O _SR, JORGE KALUME- Estou fazendo justiça a 
v. Fx~ 

O Sr. Itamar Franco - Muito obrigado. Segundo, 
para dcstaC'J.r, Senador Jorge Kalume, a compreensão 
política do Senador Murilo Badaró. S. Ex' está ausente, 
mas tive oportunidade de ontem me comunicar com o 
Senador Murilo Badaró, que não colocou a mínima ob
jeção para que esse projeto fosse aprovado. Veja V. Ex•, 
e eu não escondo de ninguém, porque não posso escon
der nem do povo do meu Estado, que tenho realmente 
divergências políticas com o Governador Tancredo Ne
ves, divergências partidárias, tanto no campo político 
como no cantpo filosófico, mas nada me impede, aqui, 
quando a oportunidade se me oferece, de trabalhar por 
meu Estado, e dar a contribuição que tenho obrigação de 
dar àqueles que para cá me mandaram. 

Muito obrigado a V. Ex' pela atitude que demonstra 
n-esta noite, Para com o seu colega de Minas Gerais. Te
nho certeza de que o Senador Murilo Badaró hã de fazer 
o mesmo quando estiver com V. Ex' 

O SR. JORGE KALUME- Para encerrar, Sr. Presi~ 
dente,jã que tive a honra de ser aparteado pelo estimado 
Colega, tenho a dizer que o povo de Belo Horizonte e 
quiçá de todo o Estado, ficou a dever esse ges_to de gran~ 
deza política ao Senador Itamar Franco e ao Senador 
Muri!o Badarór 

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. -PRESIDENTE (Lenoir Vargas) - Continua 
éin discussão. (Pausa.). 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus
..são. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto queiram 

permanecer sentados. (Pausa.). 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão de Redação. 

O SR.- PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Sobre a me
sa, redaçào final que será lida pelo Sr. !~'-Secretário. 

É lida a seguinte 

PARECER N' 352, DE 1984 
Da Comissão de Redação 

Redação final do Projeto de Resolução nl' 40, de 
1984. 

Relator: Senador Alfredo Campos 
A CóffiiS.são apresenta a redaçào final do projeto de 

Resolução n~' 40, de 1984, que autoriza a Prefeitura Mu
nicipal de Belo Horizonte (MG) a contratar operação de 
empréslimo externo no valor deUS$_ 40,000,000.00 (qua
renta milhões de dólares americanos), destinado ao fi
nanciamento do Programa de Investimentos do Municí
pio. 

Sala das Comissões, 29 de junho de 1984. -Joio Lo
bo, Presidente - Alfredo Campos, Relator - Alberto 
Silva. 
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ANEXO AO PARECER N• 352, DE I984 

Redaçào final do Projeto de Resolução n'1 40, de 
1984. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do :Jrt. 42, inciso IV, da Constituição, e eu, 
_____ , Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• , DE I984 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Belo Horizon
te, Estado de Minas Gerais, a contratlll" operação de 
empréstimo externo no valor de USS 40,000,000.00 
(quarenta milhões de dólares americanos), destinado 
ao Programa de Investimentos do Município. 

O Senado Federal resolve: 
Art. Jl' É a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, 

Estado de Minas Gerais, autorizada a realizar, com ga
rantia da União, uma operação de empréstimo externo 
no valor de USS 40,000,000.00 (quarenta milhões de 
dólares americanos), ou o equivalente em outras moe-
das. de principal, junto a grupo financiador a ser indica
do sob a orientação do Ministério da Fazenda e do Ban~ 
co Central do Brasil, destinado ao Programa de Investi
mentos do Município. 

Art. 29-- A. operação_ realizar-se~à nos termos aprova
dos pelo Poder Executivo Federal, inclusive o exame das 
condições creditícias, a ser efetuado pelo Ministério da 
Fazenda, em articulação com o Banco Central do Brasil, 
nos termos do art. 1"', item II, do Decreto n9 74.157, de6 
de junho de 1974, obedecidas as demais exigências dos 
órgãos encarregados da execução da política econômico
financeira do Governo Federal, e, ainda, o disposto na 
Lei Municipal nl' 3.595, de 16 de setembro de 1983, auto
rizadora da operação. 

Art. 39 Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Achando~se 
em regime de urgência a matéria cuja redação final de ser 
lida, deve esta ser imediatamente submetida à apreciação 
do Plenário. 

Em discussão a redação final. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encer

rada. 
Em votação. 
Os Srs. Sena~ ore.;; que a aprovam permaneçam senta~ 

dos. (Pausa.) -
Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas) - Passa-se, 
nesta oportunidade, à apreciação do Requerimento n~' 

138, de 1984, lido no Expediente de urgência, para o Ofi
cio nQ S-6-/84. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam senta

dos. (Pausa.) 
Aprovado. 
Passa-se à apreciação da matéria, que foi despachada 

às Comissões de Finanças, e Constituição e Justiça. 
Solicito ao nobre Senador Hélio Gueiros o parecer da 

Comissão de Finanças. 

O SR. HtLIO GUEIROS (PMDB - PA. Para emitir parecer.)-
O Senhór Governador do Estado de Mato Grosso do Sul solicita ao Senado Federal, nos termos do art. 42, 

item IV, da Constituição, a competente autorização" parfl que aquele Estado possa contratar operações de emprés
timos externos, no valor total de USS 135,000,000.00 (cento e trinta e cinco milhões de dólares norte-americanos) 
ou o equjvalente em outra moeda, de principal, com a garantia da União, cujos recursos se déstinarão ao financia
mento parcial do Programa Rodoviário daquele Estado e já previSto no Orçamento de 1984. 
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2. Consta, no anexo 05, o Plano de Aplicação dos recursos externos no Sistema Viário do Estado de Mato 
Grosso do.S_ul, que é o seguinte: 

Trecho Rodovia 

01- Miranda- Corumbá , ... , ....• ~~~~ .•.• ilR-262 
Subtotal 

02-Dourados-Caarap6...;;...Naviraí ····~·· ·····~······ MS-_376 
03- lguatcmi- Tacuru- Amambaí . . . . . ............ ~ MS- 1.?6 
04- Deodâpolis- Ivinhema- Nova Andradina ........ ~- ____ BR- 376 
OS- Ponta Porã -Amambaí ... , ........ ---~-·· ... ~ .... _. .. MS-386 
06- Na virai -Itaquira(- Eldorado, .......... ~· ..... --·· _MS -141 
07- Dou_radQS_-PI_aca .......•.•.••• ·--~«·---~~~~--~,_._..- .MS-162 
08- Anastá~ío:::: Nioaque ..........•..•••. -~•--.---~~~~-. --___ B_R_- 419 
09- Ponta Porà- Entroncamento MS/164-AntôníoJoão MS- 384 
lO- Ivinhcma- Naviraí (parte) ........ ~--·. ~·-·-~-· ...... ~.· M~ -141 
11- Arai Moreira- Entrocamento MS-386_{_Sanga Piritã) . . MS --:-165 

12-BelaVista-Jardim ······-·-····-~---~--····--···--·· BR-060 
l3 - Placa do_ Abadio -Itahum ....... ~ .• -•..... , ....... ~ .MS- 270 
14-Coxim-Silvolândia .................. ~-~-·"·~·-········ MS-162 
15-Sidrolândia-Maracaju .. _ .............. ,...,.~........ MS-223 

Sub~Total 

Total Geral 

Valor(US$) 

35,000,000.00 
35,000,000.00 
12,490,000.0 o 

6,350,000,00 
10,690,000.00 
9,500,000.00 

11,380,000,00 -
1,340,000.00 
8,100,000.00 

_ 4,400,000.00 
4,660,000.00 
4,300,000.00 

\ 1 ,000,000.00_ 
4,080,000.00. 
1,280,000.00 

10,430,000.00 

100,000,000,00 
135,ooo;ooo,oo 

3 Em atendimento às normas fixada~ -peia -éo-~issão de Finanças para exame de pleito da espécie, foram 
solicit~dos dados, posições e parâmetros-da díVida coilsolicf8.ailtúerha e eXternã, para avaliarmos a capacidade de 
endividamento e de pagamento do Estado d~ Mat~ Grosso do Sul, enviados através do Ofício Gov. MS • n<~ 
265/84. de 28 de jUnho de 1984, anexo. Com os referidos elementos, podemos montar os seguintes quadros para a 
análise final, a saber: 

a) Dívida Consolidada Interna e Externa: {pos: 30-4-84) Valor: Cr$ 1.000,00 

a.1- fntralimite ........... ·--~· 
a.2- Extralimite .... 
a.3- Externa 

Total 

~ .. 8.099 .I 03 
~ 74.951.454 

""72.650.01\ (*) 

155.700.568 

1 uss~ 
~Cr$ 1.453,00, 
-em 30-4'84 

b) Cronograma de pagamento da dívida interna (intra+ extralimites) e da dívida externa+ operação em exa-

me: 

POS.: 30-04-84 Valor: Cri 1.000,00 

Ano Intralimi.te Extralimite Tvtal Interna Externa OP.S.Exame Total Dispêndio 

1984 829.760 5.889.483 6.719.246 \7.011.304 17.841.064 
1985 2.412.715 7.503.837 .9,9\6.552 23.892.814 6,138.925 32.444.454 
1986 4.203.596 7.895.687 12.099.283 39.699.483 15.111.200 59.014.279 
1987 3.905.\16 7.847.143 11.752.259 46.310.333 21.722.350 71.937.799 
1988 3.606.636 7.666.040 11.272.676 46.878.469 25.500.150 _76.035.255 
1989 3.308.155 7.556.460 10.864.615 53.182.820 43.755.257 l 00.246.232 

Obs. 1- No C:ronograma acima, estão incluídas as parcelas da amortização+ encargos, totalizando o pa
gamento previsto em cada exercício. 

Obs. 2- A operação sob exame (USI \35,0 milhões) foi calculada supondo o ~ontrato a ser assinado em 
outubro de 1984, no valor de USS 65,0 milhões, em janeiro de 1985 a segunda parcela no valor deUS$ 30,0 mi
lhões _e_ a última em janeiro de 1986, no" valor de US$ 400 mílhões. 

Obs. 3 - I liS$ ~ CR$ 1.453,00 - Cotaçã_o de 30-4-84 
c) Posição do endividamento em funÇão_ da_ receita arr~cadada em 1983 (Res. n'~ 62/75, modificada. pela 

Res. 93(76). 

c.l - Receita arrecada 
c.2-0p. de-crédito realizadas ······.-~·-·····--,················-·-· 
c.J- Receita líquida . . -~·-·--- ... _ ..... ...,. .............. . 
c.4- Receita líquida corrigida até malo/84 (índice 1,5893) 
d) Limites Regulamentares. 

r- Montante global (0,70 da Receita. Líquida) .. -.••.•.... 
li- Dispêndh) anual máximo (0,15 da Receita líquida corrigida) .. 

Valor: Cr$ 1.000,00 
205.007.269 

83.955.211 
121.052.058 
192.456.812 

134.719.768 
28.868.521-
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Análise do endividamento estadual 

,a) f\Jontante Global: 

Em função dos elementos solicitados conforme nor
mas fixadas por esta Comissão para anâlise de pleitos da 
espêcie, temos a considerar que a dívida da adminis
tração direta atinge Cr$ 155.700.568.000, sendo Cr$ 
8.099.103.000,00 a parcela da dívida intralimite e Cr$ 
74.951.454.000,00,00 a parcela da dívida extralimite. Do 
total, entretanto, devemos excluir a parte da dívida ex
tra1imite (Cr$74.951.454.000,00), com base na Res. n~ 93, 
de 1976, do Senado Federal, que criou a figura da dívida 
extraUmite, para a qual, não aplicam os parâmetros fixa
dos pelo an. 29 da Resolução n9 62, de 1975, desta casa. 
A dívida caracterizada como extralimite tem origem nas 
operações com recursos do Fundo de Apoio ao Desen
volvimentO Social- FAS; do Banco NaciQnal d_a_Habi
tação e do Fundo Nacional de Desenvolvimento Urbano 
- FDU. Desta forma, comparado o montante global 
rCã:rCr,$'8n.749.114.000,00- com o fixado pelo item I, 
do art. 2\' daRes. n9 62, de 1975, este último índice fixado 
em função da re_c_e_ita líquida arrecadada em 1983, des
contadas as operações de crédito realizadas_ no referido 
exercido, corrigido o saldo atê maio de _1984 (índice 
1,5893), vemos que ·resulta utnã. margem positiva para 
novas contratações de Cr.l 53.970.654.000,QO. 

b) Dispêndio anual: 

Constatamos neste item III - dispêndio anual que o 
sen-valor para 1984 será de Cr$ 17.841.064 mil (ex:cluida 
a parcela do dispêndio com a dfvída e:x.tralimite). Com a 
operação em exame não haverá dispêndio neste exerci
cio, resultando uma margem para novas contratações de 
CrS 1 1.027.457 mil. 

Entretanto, a operação em exame provocará, em 1985, 
um dispêndio adicional de Cr$ 6.138.925 mil (a preço de 
abril de 1984), que adicionado à parcela de Cr$ 
26.305.529 mil, totalizará Cr$ 32A44.454 mil, extrapo
lando, portanto, o valor fixado pelo item III da Reso
lução n~ 62, de 1975. Se considerarmos que a operação 
sob exame será contraída em 3 (três) exercícios consecu
tivos, isto é, US$ 65,0 milhões em 1984, USS 30,0 mi
lhões em 1985 e US$ 40,0 milhões em 1986, e que cada 
uma das operações a serem contraídas ~erão um prazo de 
5 (cinco) anos de carência com 4 (quatro) anos de amor
tização e, cientes de que novos parâmetros serão fixados 
em função da Receita arrecadada em 1984, valemo-nos 
do mesmo raciocínio, achando que, tanto o montante 
global, quanto o dispêndio anual, certamente, terão seu 
déficit coberto no item III a ser temporariamente gerado 
com a operação em exame. 

s----: Pani atender as disposições do Regimento Interno e 
da legislação pertinente, foram anexados ao processado 
os seguinteS documentos: 

a) Cópia da Lei Estadual n9 432, de 27 de dezembro de 
1983, autorizando o Poder Executivo a realizar operação 
de crédito até·o-montnate deUS$ 200,0 mtihões; 

b) Aviso n9 0195, de 21 de março de 1984 e Aviso_ n~ 
392, de_l4 de maio de 1984, da Secretaria de Planejamen
to da Presidência da República, reconhecendo o carâter 
prioritário da operação e a capacidade de pagamento do 
Esfado, até o limíte de USS 135,0 milhões, com base no 
Decreto nQ 74.157, de 6 de junho de 1974, e no art. 49 do 
Decreto-lei n9 1.312, de 15 de novembro de 1974, com a 
redação dada pelo art. lq do Decreto-lei nç 1.558, de 17 
de junho de 1977; 

c) Expos.~ção de Mgtivos n9 071, de 26 de junho de 
1984, do Senhor Ministro de Estado da FaZeflda, favorá
vel, enviada ao Senhor Presidente da Repúbilca, p-ropon
do o seu encaminhamento ao Senado Federal, para os 
fins do art. 42, item IV, da Constituição; 
_ d) Oficios (FIRCE-CREDE n' 84/096 e CREDE n• 
84-fl50) do Departamento de Fiscalização e Registro de 
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Capitais· Estrangeiros do Banco Central do Brasil, cre
denciando a operação em pauta, confor'!le-_ at_ribuições 
conferidas pelo Decreto n9 65.071, de 27~8-69, -e pelo De-
creto n" 84.128, de 29-1()..79; e, -

e) Comportamento da Dívida Estadual (Interna e Ex
terna). 

6. O exame das condições creditíclas da operação se-
rá efetuado pelo Ministério da Fazenda, em articulação 
com o Banco Central do Brasil, nos termos do art. 1~', in
ciso II do Dec. nl' 74.157, de 6 de junho de 1974, assim 
que apresentada a respectiva minuta de c_ont!ato com o 
grupo financiador. 

7. Por fim, o Senhor Presidente da República autori
zou o Senhor Governador do Estado de Mato_Grosso do 
Sul a dirigir-se ao SeiiidÕ Federal, na forma do art. 42, 
item IV, da Constituição. 

8. Foram cumpridas as exigências do Regimento In
terno (art. 403, alínea "a", "b" e "c"). Assim, opinamos 
favoravelmente ao presente pleito, nos termos do seguin
te: 

PROJETO DE RE$bLtiÇÃO N• 41, DE 1984. 

Autoriza o Governo do Estado de Mato Grosso do 
Sul a realizar operação de empréstimo externo no va
lor deUS$ 135,000,ooõ.oo (Ceiito e trinta e cinco mi
lhões de dólares americanos) destinado ao Programa 
de Investimentos daquele Estado. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1» É o GOveúici do EstadO de Mato Grosso do 

Sul autorizado a realizar, com- a gãtantia da união, uma 
operação de empréstimo externo no valor de USS 
135,000,000.00 (cento e trinta e cinco milhões de dólares 
americanos) ou o equivalente em outra moeda, de princi
pal, junto a grupo financiador a ser indicado sob a orien
tação do Ministério da Fazenda e do Banco Central do 
Brasil, cujos recursos se_ destinarão ao financiamento 
parcial do Programa Rodoviãrio do Esta-do, conforme 
Piano de Aplicação, contemplando os seguintes trechos: 
Miranda-Corumbá; Dourados-Caarapó-Navira:í; -
Iguatemi-Tacuru-Amambaí; Deodápo!is-lvinhema
Nova Andradina; Ponta Porã-Amambaí N"aviraí
Itaquiraí-Eidorado, Dourados~Piaca; Anastácio
Nioaque, Ponta Porã-Entroncamento 164-Antônio 
João; Ivinhema-Naviraí (parte); Aral Moreira
Entroncamento MS~386 (Sanga Puitã); Bela Vista~ 

Jardim; Placa do Abadio~ltanhum; Coxim-SilvolâÍldia e 
Sidrolândia-Maracaju 

Art. 211 A operação realizar-sé-A- nos termos aprova
dos pelo Poder Executivo" Federal, inclusive o exame das 
condições creditícias da operação, a ser efetuada pelo 
Ministêrio da Fazenda, em articulação com o Banco 
Central do Brasil, nos termos do art. ]Q, item 11, do De
creto n» 74.157, de 6 de junho de 1974, obedecidas as de
mais exigências dos órgãos encarregados da execução da 
política econômico-financeira do Gâverno Federal, e, 
ainda, o disposto na lei Estadual n» 432, de 27 de de
zembro de 1983. 

Art. J<:> Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

f3. o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- A Comissão 
de Finanças concluiu seU Parecer pela apresentação do 
Projeto de Resolução n~' 41/84. " _ 

Solicito aO nobre Senador Alfredo Campos o parecer 
da Comissão de~-Constituição e Justiça. 

O SR. ALFREDO CAMPOS (PMDB - MG. Para 
emitir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

A Comissão de Finanças apresenta projeto _de__reso
lução pelo qual fica "o Governo do Estado de. Mãto 
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Grosso do Sul autorizado a realizar, com a garantia da 
União, uma operação de empréstimo externo no valor de 
USS 135,000,000.00 (cento e trinta e cinco milhões de 
dólares norte-americanos) ou o equivalente em outra 
moeda, de principal, junto a grupo financiador a ser in
dicado sob orientação do Ministério da Fazenda e do 
Banco Central do Brasil, cujos recursos_s_e_~§.tJn..arão ao 
Financiamento Parcial do Programa Rodoviário do Es
tado, conforme Plano de Aplicação, contemplando os 
seguintes trechos: Miranda-Corumbâ; Dourados
Caarapó-Naviraí; lguatemi-Tacurú-Amambaí; 
Deodápolís-Ivinhema-N. Andradina; Ponta Porã
Aritãlnbaf; Navirai-Itaquiraí-Eldorado; Dourados
Placa; Anastácio-Nioaque; Ponta Porã-Ent. MS-
164-Antônio João; Ivinhema-Naviraí (parte); Arai 
Morcira-Ent. MS-386; Bela Vista-Jardim; Placa do 
Abadío-Ithaum Cox.im-Silvolândia e Sidrolândia
Maracaju". 

2. Na f_orma do artigo 29 da referida proposição «a 
operação realizar-se-á nos termos aprovados pelo Poder 
Executivo Federal, inclusive o exame das condições cre
ditícia:s da operação a ser efetuada pelo Ministério da 
Fazenda em articulação com o Banco Central do Brasil, 
nos termos do art. 19, item II, do Decreto nº 74.157, de 6 
de junho de 1974, obedecidas as demais exigêndas dos 
Orgãos encarregados da execução da política econômico~ 
financeira do Governo Federal, e, ainda, o disposto na 
Lei Estadual n9 432, de 27 de dezembro de 1983". 

3. Para atender as disposições do Regimento Interno 
da Legislação pertinente, além das exigências estabeleci~ 
das pela Comissão de Finanças, conforme se concluiu ão 
exame do seu parecer, foram anexados ao processado, os 
seguintes documentos: 

a) Cópia da Lei Estadual nl' 432, de 27 de dezembro 
de 1983, autorizando o Poder Exec_utívo a realizar Ope
ração de Crêdito até o montante de USS 200,0 milhões; 

~) Aviso n~'_l95, de 21 de março de 1984 e Aviso n9 
392, de i4 de maio de 1984, da Secretaria de Planejamen
to da Presidência da República, reconhecendo o caráter 
prioritário da operação e a capacidade de pagamento do 
Estado, até o limite de USS 135,0 milhões, com base no 
Decreto nQ 74.157, de 6_dejunho de 1974, e no art. 49 do 
Decreto-lei n~ 1.312, de 15 de novembro de 1974, com a 
redação dada pelo art. l~' do Decreto-lei n9 1.558, de 17 
de junho de 1977; 

c) Exposição de Motivos nQ 71, de 26 de junho de 
1984, do Senhor Ministro de Estado da Fazenda, favorã
vel, enviada ao Senhor Presidente da República, propon
do o s_eu encaminhamento ao Senado Federal, para os 
fins do art. 42, Hem IV, da COnstituição; 

d) Offcios (F!RCE·CREDE n• 84(096 e CREDE n• 
84/150) do Departamento de Fiscalização e Registro de 
Capitais Estrangeiros do Banco Central do Brasil cre
denciando a operação em pauta, conforme atribuições 
conferidas pelo Decreto n» 65.071, de27-8-69, e pelo De
creto n» 84.128, de 29~10-79; e 

e) Comportamento da Dívida Estadual (Interna e EJr:
terna). 

4. O exame das condições creditícias da operação se
rá efetuado pelo Ministério da Fazenda, em articulação 
com o Banco Central do Brasil, nos termos do art. 19, in
ciso II do Decreto 74.157, de 6 de junho de 1974, assim 
que apresentada a respectiva minuta de contrato com o 
grupo financiador. 

5. No caso, foram cumpridas as exigências constan
tes no art. 403, alíneas a, b, e c, razão por que, na forma 

·do ãrt. lOS, item VI, ambos do Regimento Interno, a Co
míssão de Finanças opinou favoravelmente ao pleito do 
Senhor Governador do Estado de Mato Grosso do Sul, 
nos termos do projeto de resolução que apresentou. 

6.- O exame do parecer da Comissão de Finanças per
mite concluir que foram cumpridas as exigências do Re
gimento lntern_o (art. 403, alínea a, b e c e, também, as 
contidas na Constituição (art. 42, item IV), Por o_utro la-

Sá_bado 30 2361 

do, foram obedecidas as normas estabeleciáas pela Co
missão de Finanças para exame de pleitos da espécie. 

7. A matéria, assim, pode ter tramitação normal, 
uma vez que constitucional e jurídica. 

E o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas) -O parecer 
da Comissão de Constituição e Justiça também é favorá~ 
vel. 

Completada a instrução da matéria, passa-se à discus
são do projeto. 

Discussão, em tu,rno único, do Projeto de Reso
lução n9 41, de 1984, que autoriza o Governo doEs
tado de Mato Grosso do Sul a realizar operação de 
empréstimo externo no valor de Us$ 
135,000,000.00, destinado ao Programa de Investi
mentos daquele Estado. 

O-Sr. Octávio Cardoso -Sr. Presidente, peço apala
vra para discutir. 

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Concedo a 
palavra ao nobre Senador Octâvio Cardoso, para discu
tir. 

O SR. OCTÁVIO CARDOSO (PDS- RS. Para dis
cutir. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Se
nadores: 

A Bancada do PDS gostaria de fazer um râpido regis
tro. Nós vivemos, Sr. Presidente, um longo período, nes
ta Casa, em que os Estados e os Municípios não conse
guiam autorização para elevar o montante de sua dívida 
consolidada_; os Estados não conseguiam autorização 
para contrair empréstimo externos e as Prefeituras igual
mente não conseguiam. Por quê? Porque havia um obsti
nado Senador da Oposição que durante dois anos fez a 
obstrução nesta Casa, sob a complacência da Bancada 
do PMDB, prejudicando os Municípios e Estados, co
munidades inteiras, não obstante todos os apelos que se
faziam ao seu bom senso, ao seu patriotismo e ao seu 
espírito público. Dizia-se o quê? Que 1982 era um ano 
eleitoral, e não se sabia o que fariam os Estados e Mu~ 

· nicípios do PDS com o dinheiro daqueles empréstimos, 
se seriam usados na campanha eleitoral. Pois hoje~ iro~ 
nia- aprovamos uma autorização para que a Prefeitura 
Municipal de Vitória, eleve _em 1 bilhão, 138 milhões, 
512 mil e- 500- cruZeiros o montante de sua dívida consoli~ 
dada, justamente a capital do Estado do ex-Parlamentar 
que fez a obstrução todo esse tempo. 
-Perguntamos agora, Sr. Presidente: seda lícito que 

nós, do PDS, duvidássemos da lisura, do espírito público 
do ilustre Governador daquele Estado, do ilustre Prefei
to_daquela capital, do ilustre Secretário de Segurança da
quele Estado, o ex-Senador Dirceu Cardoso, seria justo 
negarmos, agora, recursos para o bem-estar de uma co
munidade sob o pretexto de que: seria mal utilizado o di
nheiro? 

Poderíamos nós, negarmos os dólares à Prefeitura de 
Belo Horizonte, sob o pretexto de que o Governador 
Tancredo Neves precisa desses dólares para costurar o 
cardo minei to? Não, Sr. Presidente! Estamos aqui, para 

defender nossos Estados, representar nossas comunida
de, e agir com grandeza, grandeza como está agindo o 
meu partido. 

Muito obrigado a V. Ex• 

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas) - Continua 
em discussão. (Pausa.) 

Não havendo quem queira discutir, encerro a discus
são. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão de Redação. 
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O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargus)- Sobre a mesa, 
Redução Final que será lida pelo Sr. !~>-Secretário. 

~ lida a seguinte: 

PARECER N' 353, DE 1984 
Da Comissão de Redaçào 

Redaçào final do Projeto de Resolução n~> 41, de 
1984. 

Relator: Senador Alberto Silva 
A comissão apresenta a Redação Final d_o projeto de 

Resolução n~" 41, de 1984, que autoriza o Governo doEs
tado de Mato Grosso do Sul a contratar a operação de 
empréstimo externo no valor de US$ 135,000,000.00 
(cento e trinta e cinco milhões de dólares americanos), 
destinados ao Programa Rodoviário daquele Estado. 

Sala das Comissões, 29 de junho de 1984. João Lobo 
- Presidente - Alberto Silva - Relator - Alfredo 
Campos 

ANEXO AO PARECER N' 353 DE 1984 
Redação final do Projeto de Resolução n'i' 41, de 

1984. 
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 

do art. 42. inciso IV, da Constituição -e 
eu , Presidente, promulgo a seguinte: 

RESOLUÇÃO No , DE 1984. 

Autoriza o Governo do Estado de Mato Grosso do 
Sul a contratar operação de empréstimo externo no 
valor de USS 135,000.000.00 (cento e trinta e cinco 
milhões de dólares americanos), destinados ao Pro~ 
grama de Investimentos daquele Estado. 

O Senado Federal resolve: 

Art. I 'i' 1:: Governo do Estado de Mat_o Grosso do 
Sul autorizado a contratar, com a garantia da União, 
operação de empréstimo externo no valor de US$ 
135,000J)OO:OO {Cento e trinta e cinco milhões de dólares 
americanos) ou equivalente em outra moeda, de princi
pal, junto a grupo financiador a ser indicado sob a orien
tação do Ministério da Fazenda e do Banco Central do 
Brasil, cujos recursos se destinarão ao financiamento 
parcial do programa Rodoviário do Estado, conforme 
Plano de Aplicação contemplando os seguintes trechos: 
Miranda-Corumbá; Dourados - Caarapó-Naviraf; 
Iguatemi-Tucuru-Amambaí; Deodápolis-Ivinhema
Nova Andradina; Ponta Porã-Amabaí; Naviraí
Itaquiraí-Eldorado; Dourados-Placa; Anastácio
Nioaque; Ponta Porã-Entroncamento MS-164-Antônio
João; Ivinhema-Navirái (parte); Arai Moreira- Entron
camento MS- 386; Bela Vista-Jardim; Placa do Abadio
Ituhum; Coxim-silvolândia e Sidrolândia-Maracaj1,1. 

Art. 29 A operação realizar-sc.-á nos termos aprova
dos pelo Poder Executivo Federal, inclusive o exame das 
condições crediticias, ã ser efetuada pelo Ministério da 
Fazenda, em articulação com o Banco Central do Brasil, 
nos termos do art. 11', item II, do Decreto n~> 74.157, de 6 
de junho de 1974, obedecidas as demais exigências dos 
órgãos encarregados da execução da política econômico
financeira do Governo Federal, e, ainda, o disposto na 
Lei Estadual nl' 432, de 27 de dezembro de 1983. 
Art. 39 Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- ~chando~s_e 
em regime de urgência a matéria cuja Redação Final aca
ba de ser tida, deve esta ser submetida imediatamente à 
deliberação do Plenário. 

Em discussão a redução final. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encer

rada. 
Em votação. 

Os Srs, Senadores que a aprovam permaneçam senta
dos. (Pausa.) 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Se.cão I!) 

Aprovada. 
O projeto vui à promulgação, 

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Sobre a me
su, reduções finais das proposições aprovadas na Ordem 
do Dia da presente sessão que nos termos do Regimento 
Interno, se não houver objeção do Plenário, serão lidas 
pelo Sr. !~>-Secretário. (Pausa.) 

São lidas as seguintes: 

PARECER N' 354, DE 1984 
(Da Comissão de Redação) 

Redação final do Projeto de Resolução nl' 24, de 
1984. 

Relator: Senador Jorge Kalume 

A Comissão apresenta a redação -firial do Projeto de 
Resolução n~> 24, de 1984, que autoriza a Prefe_itura Mu
nicipal de Rio Claro (SP) a elevar em Cr$ 96j2Q.362,00 
(noventa e seis milhões, trezentos e vinte mil, trezentos e 
sessenta e dois cruzeiros) o montante de sua dívida con
solidada interna. 

Sala das Comissões, 29 de junho_ de 1984. -Joio Lo~ 
bo, Presidente-- Jorge Kalume, Relator- Passos Pôr
to. 

ANEXO AO PARECER N' 354, DE 1984 

Redaçãó .. final do Projeto de Resolução ol' 24, de 
1984. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, 
_____ , Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N' , DE 1984 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Rio Oaro, Es--
- tado de São Paulo, a contratar operação de crédito no 

valor de Cr$ 96.320.362,00 (noventa e seis milhões, 
trezentos e vinte mil, trezentos e sessenta e dois cru
zeiros). 

O Senado Federal resolve: 

Art. J9 E a Prefeitura Municipal de Rio Claro, Esta
do de São Paulo, nos termos do art. 2~> da Resolução n~> 
93, de 11 de outubro de 1976, do Senado_ Federal, autori
zada a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 
96.320362,00 (noventa e seis milhões, trezentos e vínte 
mil, trezentos e sessenta e dois cruzeiros), corresponden
te a 17.884 OR TNs, considerando o valor nominal do 
título de Cr$ 3.385,84 (três mil, trezentos e oilenta e cin
co cruzeiros e oitenta e quatro centavos), vigente em se
tembro de 1983, junto à Caixa Econômica Federal, esta 
na qualidade de agente financeiro do Fundo de Apoio ao 
Desenvolvimento Social - FAS, destinad~ à implan
tação de Centro de Saúde, compreendendo a construção, 
aquisição de equipamentos e instalações, naquele Mu
nicípio, obedecidas as condições admitidas pelo Banco 
Central do Brasil, no respectivo processo. 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigOr na data qe 
sua publicação. 

PARECER N' 355, DE 1984 
(Da Comissão de Redação) 

Redaçà.o final do Projeto de Resolução n~' 34, de 
1984. 

-Relator: -Senador PassoS Pôrto 

A Comissão apresenta a redução final do Projeto de 
Resolução n'i' 34, de 1984, que autor1za: a Prefeitura Mu
nidpal de Monte Alto (SP) a elevar em Cr.S 
ll5.03_6.734,81 (cento e quinze milhões, trinta e seis rilil, 
setecentos e trinta e quatro cruzeiros e oitenta e_ um cen
tavos) o montante de sua dívida consolidada interna. 

Sala das Comissões, 19 de junho de 1984. -João Lo
bo, Presidente- Passos Pôrto, Relator- Jorge Kalume. 
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ANEXO AO PARECER N' 355, DE 1984 

Redaç_ão final do Projeto de Resolução n9 34, de 
1984. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, 
-----• Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N' , DE 1984 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Monte Alto, 
Estado de São Paulo, a contratar operação de crédito 
no valor de CrS 115.036.734,81 (cento e quinze mi~ 
lhões, trinta e seis mil, setecentos e trinta e quatro 
cruzeiros e oitenta e um centavos). 

O Senado Federal resolve: 

ArL 19 É a Prefeitura Municipal de Monte Alto, Es
tado de São Paulo, nos termos do art. 2~' da Resolução n'i' 
93, de 1 I de outubro de 1976, do Senado Federal, autori
zada a contratar operação de crêdito no valor de CrS 
115.036.734,81 (cento e quinze milhões, trinta e seís mil, 
setecentqs ~-trinta e quatro cruzeiros e oitenta e um cen
taVos), Correspondente a 19.506,05 UPCs, considerado o 
VãTOr nominal da UPC de Cr$ 5.897,49, (cinco mil, oito
centos e noventa e sete cruzeiros e quarenta e nove centa
vos), vigente em outubro de l983,junto ao Banco doEs
tado de São Paulo S.A., este na qualidade de agente fi
nanceiro do Banco Nacional da Habitação -BNH, des
tinada a execução de obras de infra-estrutura do Conjun~ 
to Habitacional "Centenário" da COHAB- SP, naque
le Município, obedecidas as condições admitidas pelo 
Banco Central do Brasil, no respectivo processo. 

Art. 2~> Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

PARECER No 356, DE 1984 
(Da Comissão de Redação) 

Redação final do Projeto de Resolução n~' 35, de 
1984. 

Relator: Senador Passos Pôrto 

Ã Comlssão apresenta a Redação Final do Projeto de 
Resolução n~> 35, de 1984, que autoriza a Prefeitura Mu
nicipal de Vitória (ES) a elevar em Cr$ I.I38.512.500,00 
(um bilhão, cento e trinta e oito milhões, quinhentos e 
doze mil e quinhentos cruzeiros) o montante de sua dívi
da consolidada interna. 

Sala das Comissões, 29 de junho de 1984. -João Lo~ 
bo, Presidente - Passos Pôrto, Relator - Jorge Kalu-

ANEXO AO PARECER N' 356, DE 1984 

Redação final do Projeto de Resolução n~' 35, de 
1984. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do urt. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, 
_____ , Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N' , DE 1984 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Vitória, Estado 
do Espírito Santo, a contiat8r Õpei-ãção de crédito no 
valor de Cr$ 1.138.512.500,00 (um bilhão, cento e 
trinta. e oito milhões, quinhentos e doze mil e quinhen
tos cruzeiros)~ 

O Senado Federal resolve: 
Art. l~> É a Prefeitura Municipal de Vitória, Estado 

do Espírito S~nto, nos termos do art. 21' da Resolução nl' 
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93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Fedei-ai, autori~ 
zada a contratar operação de crédito no ·valor de Cr$ 
1.138.512.500,00 (Wii bilhão, cerlto e trinta .e oito nií~ 
lhões, quirthentos e doze mil e quinhentos cruzeir9s)_,_ 
correspondente a 250.000 UPCs, considerado o valor no~ 
minai da UPC de Cr$ 4.554,05 (quatro mi!, quinhentos e 
cínqiienta e quatro cruzeiros e cinco centavos), vigente 
em julho de 1983, junto ao Banco de Desenvolvimento 
do Espírito Santo S.A., este na qualidade de agente fi
nanceiro do Banco Nacional da Habitação- BNH, des
tinado à execução das obras t: serviços programa,dos 
para a implantação de melhorias urbanas no Bai_rro Ma
ria Ortiz, naquela Capital, obedecidaS-as condições ad
mitidas pelo Banc_o Central do Brasil, no respectivo pro~ 
cesso. 

Art. 29_ Esta Resolução entra em vigor na data çie 
sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (L~nOi!-vargaS)- Ás redações 
finais lidas vão à publicação. 

Sobre a mesa, requerimentos que vão ser lidos pelo Sr. 
1"'-Secretário. 

São lidos e aproVados-os- seguintes 

Requerimento n"' 139, de 1984 

Dispensa de publicação de Red:açàq Final. 

Nos termos do art. 356 do RegimentO Interno, requei
ro dispensa de publicãção, para imediata discussão e vo~ 
tação, da redação final do Projeto de Resolução n9 24, de 
1984, que autoriza a Prefeitura Municipal de Río Clafo 
(SP) a elevar em Cr$ 96.320.362,00 (noventa e. ·seis- mi~ 
lhões, trezentos e vinte miJ, trezentos e sessenta e dois 
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada~ 

Sala das Sessões, 29 de junho de 1984. -Raimundo 
Parente. 

REQUERIMENTO N• 140, DE 1984 

Dispensa de publicação de Redação Final. 

Nos .termos do art. 356 do Regimento Interno, requei
ro dispensa de publicação, para imediata discussão e vo
tação, da Redação Final do Projeto de Resolução n9 341 

de 1984, que autoriza a Prefeitura Municipal de Monte 
Alto (SP) a elevarem CrS 115.036.734,8f(ce"nto e-quinze 
mHhões, trinta e seis mil, setecentos e trinta e quatro cru~ 
zeiros e oitenta e um centavos) o montante de sua dívida 
consolidada. 

Sala das Sessões, 29 de junho de 1984. - Raimundo 
Parente. 

REQUERIMENTO N• 141, DE 1984 

Dispensa de publicatçào de Redaçãq Fínai. 

Nos termos do art. 356 do Regimento Inter_no, requei~ 
ro dispensa de publicação, para imediata discussão e vo
tação, da Redação Final do Proj~to de Resolução n9 35, 
de 1984, que autoriza a PrefeitUra Municipal de Vitória 
(ES) a elevar em CrS 1.138.512.500,00 (hum bilhão, cen
to e trinti e oito milhões, quinhentos e doze mil e qui~ 
nhentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolida
da. 

Sa!a das Sessões, 29 de junho de 1984. - Rai~undo 
Parente. 

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Aprovados 
os requerimentos, passa~se à imediata apreciaçãq ·das re .. 
dações finais. 

Em discussão a redação tillal dO-PrOjeto de Resolução 
n• 24/84. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus~ 
são. 

Em votação. 
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Ós Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer 
sent<Jdos. (Pausa.) 

Aprovada a redaçào final, o projeto vai à promul
gação. 

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Em discus
-~rão-ã redação final do Projeto de Resolução n"' 34/84. 

(Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus~ 

são. 
Em votação. 
Os Srs. SenaOores que a áprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
Aprovada a redação final, o projeto vai à promul~ 

gação. 

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas) - passa-se 
agora, _à ap~ec!ação da redaçào final do Projeto de ResO
lução n"' 35/84. 

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra encerro a discus

são. 
Em votação. 
O.s Srs. Senadores que a aprovam permaneçam senta~ 

dos. (Pausa.) 
Aprovada. 
O projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Len-olr Vargas)- Concedo a 
palavra- ao nobre Senador Lourival Bap_tista. 

~O SR.~LOURIVAL BAI'T1S'fA (PDS -SE. Pronun
cia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senado
res: 

O NeW York State Journal of Medicine, órgão oficial 
de divulgação cientifica da Sociedade Médica do Estado 
de Nova Yorque- que o edita mensalmente- é uma 
revista de extraordinário prestígio, cuja circulação nas 
Universidades norte-americanas, européias, e dos países 
da Com unidade das Nações. Brjtânicas , vem crescendo 
significativamente~ à medida que os anos yão passando. 

Na oportunidade em que as institujções médicas, 
científicas e_edu_cacionais dos EstadOs Unidos comemo~ 
ravam o vigésimo aniversário do primeiro e histórico re
latório sobre o vicio de fumar e a saúde - elaborado 
pelo Surgeon General do Serviço de Saúde Pública dessa 
grande nação amiga a mencionada revista circulou em 
dezembro de 1983 com uma edição especial (Volume 83, 
n9 13), inteiramente dedicada aos problemas e nefastos 
efeitos do tabagismo, delineando um panorama global 
em que foram avaliados todos os aspectos do vício de fu
mar - tanto do ponto de vista do exagerado consumo 
de cigarros, na quase totalidade dos países onde se veúfi
ca o aumento do número dos viciados, como no concer~ 
nente à luta contra o flagelo do tabagismo, deflagrada 
pela Organização Mundial de Saúde (OMS), nos domí~ 
nios da pesquisa científica, dos diagnósticos, das tera
pêuticas e das providências concretas a serem tomadas. 

Nessa primorosa edição do New York State Journal of 
Medicine, destaca~se como especialmente importante o 
capítulo dedicado ao Terceiro Mundo, com estudos 
sobre a exploração do cultivo e produção do fumo, bem 
como do tabagismo, em diversos países da África, da Á~ 
sia e da América Latina. 

Sob a denominação de ''Fumo ou Saúde: a Opção 
Brasileira" o New York State Journai divulgou uma su~ 
cinta análise de autoria dos Médicos e professores da 
Universidade Fede.ral de Pelotas, do Rio Grande do Sul, 
Drs. Fernando L-. Lockschi e Fernando C. Barros. 
· De acordo com os eminentes autores dessa pesquisa, a 

cultura do fumo e o tabagismo vêm desempenhando um 
decisivo papel no Brasil, em face de um consumo de ci
garros estimado em 135 bilhões, para o ano de 19.81, fato 
que provocou um considerável incremento dos óbitos 
provocados pelas doenças geradas pelo vício de fwnar. 
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Lamentavelmente o Brusil tornou-se nestes últimos 
<~.nos, o quarto produtor mundial e o segundo maior ex
portador de fumo no comércio internacional. 

Cerca de 2,5 milhões de pessoas, (quase 2,1% da popu
lação), dependem, para sua sobreviYência, das atividades 
di retas ou indiretamente vinculadas à produç~o do fumo 
em quase todas as Unidades da Federação, avultando no 
conjunto, o Rio Grande do Sul, Alagoas e a Bahia. -

Os tributos e receitas fiscais provenientes da venda de 
cigarros já contribuíram, em 1981, com mais de 12% dos 
recursos tributários competentes da receita global da 
União. 

Em muito pouco tempo, as indústrias de cigarros 
transformaram-se no maior e mais importante contri
buinte de todo o Pais, com uma participação de cerca de 
40% da receita federal no tocante aos impostos sobre 
produtos industrializados. 

A despeito do crescente aumento da taxação, em 1981 
vendiam-se, diariamente, em todo o País, aproximada~ 
mente 370- milhões de cigarros, consumo que vem cn::s
cendo assustadoramente conforme se pode verificar pe· 
los enormes investimentos e lucros da Companhia Souza 
Cruz, entre outras, tais como revelados pelos últimos rew 
latórios divulgados pelas indústrias fabricantes de cigar
ros. 

A incorporação anual de vastos contingentes de fu
mantes à mas.-;u dos viciados h-abituais, tornou-se cada 
vez mais ameaçadora porque representam segmentos 
cons"ideráveis de mulheres e jovens- ou seja, as cama~ 
das mais vulneráveis às devastadoras conseqaências do 
tabagismo: 

São e_stas as raiões que me levam a solicitar a incorpo
ração ao texto deste pronunciamento da magnífica con
tribuição dos professores Fernando L Lockschin e Fer
nando C. B~;~rros, à edição especial do New York State 
Journal of Medicine, dezembro de 1983, n9 13, iiltitula~ 
da; "Smoking or Heallh; the Brazilüm Option", ao mes~ 
m_o tempo em que aproveito o ensejo para felícitar esses 
ilustres médicos patrícios, que se integram na oportuna 
mobilização nacional em andamento contra o taba&is..: 
mo. (Muito bem! Palmas.) 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR: 
LOURIVAL BAPTISTA EM SEU DISCURSO: 

SMOKING OR HEALTH: THE BRAZILIAN OP
TION 

Fernando L. Lo~schin, Md. Fernando C. Barros, Md. 

lo Brazil, tobacco plays a key role in both disease and 
the economy. About 135 billion cigarettes were smoked 
in the country in 1981, 1 and cigarette-related diseases far 
out-number infections as tbe leading cause of death.1 At 
lhe sarp.e time, Brazil is the fourth world producer and 
lhe .second exporter of tobacco. Two and a half million 
people (2,1% of lhe total population) are maintained by 
tobacco related activities. Cigarette sales taxes ptovide 
11,6% of the country's total taxes. 1 Invo!ved in a deep 
economic crisis, the Brazilian government relies on this 
revenue and has not introduced a single measure to con~ 
trol o r counteract the high-pressure marketing ofcigaret
-te manufacturers. 

In this article we discuss the present influence of to~ 
bacco on both the health and economy of the country 
and also the current policies - or Jack of them. 

The Death To li 

lschemic heart disease is the Jeading cause of death in 
Brazil, taking 90,000 Iives in 1979.2 Using the estimates 

From the Oepartment ofSocilll Medicine, Universidade federal de Pelo· 
tas {Dr. Lok5chin), and the Dep.1rtment of MateJial and Child Hi:alth, Uni· 
versldade Católica de Pe!otas (Dr. Barros), RS. Brozil. 
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96.100- Pt:lotas, RS. Brazil. 



2364 Sãbado 30 

ofthe World Health Organization,3 at least 25% ofthese 
deaths could be ascribed to smoking. 

Surprisingly, for a developing country with a very lar
ge young population, cancer rivais infectious diseases as 
the se.cond largest cause of death. In 1979, there wer~ 
60,000 deaths dueto cancer (10% of these deaths caused 
by lung cancer). Accepting the estima te of DQll a_ud Pe
ta~ that 30% of t_he cancer deaths are provked by~ smo
king, we are left with more than 20,000 deaths caused by 
tobacco. ln Braz_il, lyng cancer is the second highest cau
se of death from cancer in men, arid ranks th_ird in wo
men.1 

Besides these well-k_nown causes of _death, smoking 
also influences mortalíty in other ways. Eor _eJ!:..arnple, 
smoking is definitely associated with _low birth weight, 5 

and this is the most important single predictive factor of 
perinatal and infant mortality. ln a study in Pçlptas, 
So_uthem BraziJ, _smoking during pregnancy has been 
found to double the rate oflow-.birth-weight babies, even 
when maternal nutrition and family incarne are con
trotled (F.C. Barros et al, unpublished data). Smoking is 
the main etiologic factor responsible for more tha.n 20% 
of ati low-birth-weight babies of the city. 

Another effect of tobacco on_ infant health was signa
led by Victora and--slãtlk~ who sho'Yed that in_!J!e (jístriçt 
of Santa Cruz do Sul, located in the southernmost state, 
Rio Graride do Sul, the decline in infant mortality rate 
was 30% less tha_n expected. The Secretary ofHealth also 
found that the infant mortality ratewas not decreasing at 
the sarne pace as the rest ofthe state. ln this district i,s the 
large cigarette factory of Sou~a Cruz (]3riti_sh American 
Tobacco Co. subsidiary); and 71% of the population of 
99,600 in habitants get their salaries from the tobacco in
dustry, whether from manufacture or from agriculture. 1 

lt is probable that the bad recon;i on ch~ldjJ._estlth W3J> due 
to the fact the rural workers gave up subsistence crops in 
arder to grow tobacco.~ 

Another important point is that in low-income popu-;. 
lations expenditures for cigarettes often wreak havºc on 
the family budget, with less money beíng made available 
for essential goods. Silveí_ra Lima et al, 7 studying a fringe 
population of São Paulo, found that exp~nditures for ci~ 
garettes ranged from 3,1% to 14,6% (mean 9,8%) ofthe 
family incarne. This ways higher than expenditures for 
transportation (5,8%) and mi!k (8,3%). 

Effects of Smoking on the Economy 

The most hiiportant taxpayer in Brazit is the cigareu:e· 
índustry, which contributes 37% to 40% of the total 
amount collected by the Industrialized Prod\J.cts Taxa
tion.1 The second most important payer is the car indus
try, with alcoholic beverages ranking third. 1 During the 
first tive months of 1983 the government collected more 
than S 500 miHion from the tax on cigarette sales (Banco 
do Brazil, unpublisched data), Of the consumer price, 
75,2% goes to the government; this is the highest taxation 
in the world, twice that found in the United States.1 

As a result of the high tax rate and the enormous num
ber of cigarettes sold every day (almost 370 million. ciga~ 
rettes per day in 1981 ), II ,6% of ali the country's revenue 
comes from the tobacco industry. This percentage is al
most twice that found in Britain (6%)& and shows lhe de
pendence of the government on cigarette manufacturers. 

The Brazilian Association of Tobacco Industries (A
BIFUMO) has been trying to link cigarette sales to the 
social development of the country. ln a recent publica
tion it is claimed that revenues from smoking taxation _ 
are large enough to: (I) pay ali expenses of national and 
public defense during two years, (2) pay aH expenses for 
medical care in the country, including drugs and hospita
Iization, and (3) pay 40% of ali social benefits iti" the 
country. 1 

What is not saíd ís how much the country is sp_eilding 
and losing from ali disease, disabilit)' ~rid early death 
provoked by smoking. There are also no data. about the 
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ecologic consequences of tobacco growing and its in
fluence on food production. 

ln spite ofpaying such large taxes, cigarelle companies 
are far from de5titute. Souza CrUz returneáBAT in Bri~ 
tain well in excess of $100 mitlion during the ten years 
196_5_ to 1975 on a total exteri:Jal ipvestment ofless than 
$5 million in the last 60 hears.9 ln only the first six 
months of 1983, Souza Cru_z declared a net profit of$28 
million. 10 

Policies of Smoking Control 

Governments worldwide have traditionally adopted 
an ambivalent approach in dealing with the smoking 
problem, often discouraging índíviduaJ constimption but 
stimulating production. In Brazil this duatistic behavior 
has becn not seen: tobacco companies are provided with 
a huge market free of any constraints. ln fact, the coun
try lacks consistent smoking contrai policies, as the 
following examplts show. 

• There are no health warnings in cfgarette packets 
and advertisements. Brazil is almost 20 years late in rela
tion to the -pioneer US legislation that was quickly fOllo
wed by almost alt countries in the developed world. 11 

_• Th-ere_is no legislation 3nd also no ty.Qf: Ofvolunta·_ 
ry agreement about advertisements of cigafettes On tele
_vision, radio, ar in magazines. Cigarette manufacturers 
are the top advertisers in the mass media, and smoking is 
always connected _with suc_cess and achievement,s i_n 
sports, business, and lave affairs.-Sales promotions are 
totally uncontrolle_dby any offidal Pody. _ 

• Cigarettes are freely sold to teenagers-and evento 
children throughout the country. 

• There is no product description on the packets, 
and the leveis of tar and nicotine only rece:ntly were re~ 
leased to the press. 

• Taxation is the only measure adopted by the go
vernment. There is no correlation between taxes and le
veis of nicotine and tar. Because of this, loweNar ciga
rettes are the !op-priced ones, available only fQr_the bet
~~r_off. Taxation is_ usually considered _an effe~~ive W~y of 
reCh.iClng- Sriioking, but in Brazil there is a trend to intro
duce cheaper brands every time the price is increased. 
_ • _Cigarettes are $eldom banned in public places. 
Only a handful of muniçipatities have prohibited smo
king in buses or in other publíc places. 

Recently some medical associatiolls h ave urged the go
vernment to take stronger measures, but physicians <ire 
still reluctant to speak out. Specific legislation regulating 
cigarette sales and advertisements is badly_ needed. 

The first task is convincing politidan$ and other poti
cymak!!r$ that aidi_ng and abetting the cigarette compa
nies is, in the long ruo, bad for the economy. 

Medical institutions are in a key position to pressure 
the government and the tobaçeo indJlstry. Physicians are 
expected to provide the population with the necessary 
health education. Neglecting to act against smoking is a 
kind of malpractice. 
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"Score a goal! Don't smoke". ln Uruguay, although 
efforts to curtait smoking and restrict cigarette adverti
sing have barely begun, an increasing number of children 
and soccer players alike are sporting this logo instead of 
buying a pack ofWinston (RJ. Reynolds). Reynolds bas 
become a principal sponsor of the World Cup soccer 
championships and the sole sponsor of Team America, 
the US's wouli:i_-be entry for the World Cup. ln 1983 for
mer Secretary of St<ite Henry Kissinger lobbied the 
World Soccer Federation tQ hold the next World Cup 
competition in the United States, but bis effOrtS iri Oebalf 
of the US interests did not succeed. 

Jornal de Medicina do Estado de Nova Iorque - De
zembro de -1983 

FUMO OU SAÚDE: A OPÇÃO BRASILEIRA 

Fernando L Lokschin, MD. Fernando C. Barros, 
MD. (Do Departamento de Medicina Social, Universi
dade Federal de Pelotas (Dr. Lokschin), e do Departa
mento de Saúde Infantil, Universidade Católica de Pelo-

- ias (Dr. Barros), RS, BrasiL 
Endereçar correspondências ao Dr. Barros, Professor 

A.:SSiSteiite, Departamento de Medicina Social, Universi
dade Federal de Pelotas, Caixa Postal 464, 96100, Pelo
tas, RS, Brasil.) 

No Brasil, o tabaco desempenha um papel de alta im
portância-_tanto nas enfermidades quanto na economia. 
Aproximadamente 135 bilhões de cigarros foram fuma
dos em 1981, 1 e as doenças relacionadas com cigarro fo
ram muito mais numerosas do que as infecções, como 
causàs dominantes de morte. 2 Simultaneamente, o Brasil 
ê o quarto produtor mundial e o segundo exportador de 
tabaco. Dois milhões e meio de indivíduo§ (2,1% da po
pulação total) são sustentados por atividades relaciona
das com tabaco. Os impostos -sobre as vendas de cigarro 
são 11,6% dos impostos toiais do pais. 1 Envolvido numa 
profUnda cri$e económica, o governo brasileiro conta 
com esta fonte de renda e não introduz uma medida se
quer a fim de controlar ou neutralizar o marketing alta
mente persuasivo dos fabricantes de cigarro. 

Discutimos neste artigo a influência atual do tabaco 
i1a saúde e na economia do país, bem como a política 
usada_- ou a sua ausência. 

O Tributo letal 

A isquemia cardíaca é a principal causa de morte no 
Brasil, tendo ceifado 90.000 vidas em 1979,2 Pelos cálcu
los da Organização Mundial de Saúde, 1 pelo menos 25% 
destas mortes podem ser atribuídas ao fumo. 

Su_rpreendentemente para um país em desenvolvimen
to com uma enorme população jovem, o câncer rivaliza 
co_m as _doenças infecciosas, ocupando o segundo lugar 
nas causas de morte. Em 1979, o número de mortes cau
sadas pelo câncer (sendo 10% de câncer do pulmão) foi 
de 60.000. Conforme os câlculos de Doll e Peto4 de que 
30%-âas mortes pelo câncer são provocadas pelo fumo, 
podemos dizer que 20.000 destas mortes são causadas 
por ele. No Brasil, o câncer do pulmão ê a Segunda 
maior causa de morte pelo câncer nos homens, e a tercei
ra nas mulheres.' 

Além destas muito bem conhecidas causas de morte, o 
fumo também exerce influência sobre a mortalidade de 
outras maneiras. Por exemplo, o fumo está definitivi
meute associado com o baixo peso da criança ao nascer,s 
sendo este um fato r que, por si só, faz prever a morte pe- · 
rinatal e infantil. Num estudo feito em Pelotas, no Sul do 
País, descobriu-se que o fumo durante a gravidez dobra 
a porcentagem de recém-nascidos com baixo peso, mes-
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mo quando a nutrição materna e a renda familiar são 
controladas (F. C. BarroS e outros, -setn data de publi
cação). O fumo é o principal fator etiOlógico responsável 
por maís do que 20% de todos os recêm-nascidos de peso 
baixo daquela cidade, 

Outro efeito do tabaco sobre a saúde infantil foi de
monstrado por Victõra e Blank~ que provaram que no 
distrito de Santa Cruz do Sul, localizado no extremo sul 
do país, no Rio Grande do Sul, a porcentagem do decli
nio de mortalidade infantil foi 30% menos do que se es
perava. O Secretário de Saúde notou que naquela locali
dade a porcentagem de mortalidade infantil não dimi
nuíra na mesma proporção que no resto do estado, .e que 
naquele distrito fica uma grande fábrica de cigarrOs-da 
Souza Cruz (subsidiária da British American Tabacco 
Co.) e 71% da população de 99.600 habitantes recebem o 
seu salário da in-dústria de tabaco, seja na fábrica, ou sçja 
na plantação. 1 ~ provável que a falta de §aúde nas 
crianças seja devido ao fato de cultu!~S_ agrícolas de sub
sistência terem sido substituídas pela cultura_ do tabaco,6 

Outro ponto importante é O fato_ de que, em popu
lações de baixa renda, o consumo do cigarro fazer um 
grande rombo no orçamen~o famHiar, e- como ~o~nse·
qilência - diminuir a qtiãriHa de dinheiro disponív_el 
para as despesas essenciais. Silveira Lima e outros, 7 estu
dando a população periférica de São Paulo, acharam que 
as despesas com cigarro variavam de 3,1% a 14,6% (mé
dia de 9,8%) da renda familiar. Era uma despesa mais 
alta que a do transporte (5,8%) e a de leit~ (8;3%). 

Efeitos do Fumo sobre a Economia 

O maior contribuinte de imposto no Brasil é a indús
tria de cigarros, a qual contribui com 37% a40% do total 
arrecadado pelo Imposto de Produtos Industrializados. 1 

O segundo inaior coritribuinte é a indústria de _autonió
veis, vindo as -beb}das ãJcoÓlicB:s em terceirO JUSir: OU: 
rante os cinco primeiros meses de 1983,- o governo arre
cadoU mais do que 500 milhões de ~óiãr~s provindos do 
imposto sobre a venda de cigarros (Banco do BrasH, sem 
data). Do preço para o consumidor, 75,2% vão pára o 
governo;~ este o imposto mais-alto do mundo, o -dobro 
do imposto cobrado nos Estados Unidos.. 1 

Como decorrência deste alto imposto e do número 
enorme de (!jgarros vendidos diariamente (quase 370 mi
lhões de cigarros por dia em 1981), 11,6% de toda a fonte 
de renda da país vêm da indústria do tabaco. Esta por
centagem é quase o dobro da porcentagem da Grã
Bretanha (6%? e torna bem ela to o quanto o governo de
pende dos fabricantes de cigarro. 

A Associação Brasileira das Indústrias do Fumo 
(ABI~FUMO) tem tentado estabelecer uma relação entre 
a venda de cigarros e o desenvolvimento social do país. 
Numa publicação recente foi asseverado que os impostos 
sobre o fumo são suficientes para; (l) pagar todas despe
sas com a defesa civil e militar durante dois anos; (2) pa
gar todas as despesas de encargo médico no país incluin~ 
do remédios e hospitalização; e (3) pagar 40%_de todos 
os benefícios sociais no pa!s. 1 - -

Mas, não foi dito o quanto o país está gastando e per
dendo com doenças, invalidez, e morte prematura pro
vocadas pelo fumo. Também não há informação sobre 
as conseqUências ecológiCas da cultura do tabaco e sua 
influência sobre produção de produtos alimentlcios. 

Apesar de pagarem tais impostos exorbitantes1 as 
companhias de cigarro estão longe de se ressentirem da 
falta de recursos. A Souza Cruz reverteu à Brítish Ameri
can Tabacco Co. na Grã-Bretanha bem mais do que 100 
milhões de dólares durante o período 1965-1975 coritra 
um investimento total externo de menos do que 5 mi
lhões de dólares nos óltimos 60 anos. Apenas nos primei
ros seis meses de 1983, a Souza Cruz -declarou um lucro 
Jfquido de 28 milhões de dólares. 10 
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Políticas de Controle dq Funto 

Os governos do mundo todo têm adotado, tradicional
mente, uma atitude ambivalente ao tratar do problema 
do tabaco, freqiletemente, desencorajando o consumo 
individual mas estimulando a produção. No Brasil, não 
se vê tal atitude: as companhias de tabaco têm um mer
cado enorme livre de qualquer restrição. Na realidade, o 
Pa.ís não possui uma política consistente de controle 
sobre o fumo 1 conforme exemplos abaixo citado: 

• Não há admoestação alguma sobre a saúde nos 
maços de cigarro e nos anúncios. O Brasil está com atra
so c:fe quase. 20 anos em relação à legislação pioneira 
americana, a qual foi, imedi,atamente seguida por quase 
todo_s os Países do_ mundo desenvolvido. 

• Não ~á j_egislação, nem tampouco acordo de cava
lheiros sobre os anúncíos_de cigarro na televisão, râdio 
revista. Os fabricantes de cigarro são os maiores anun
cianteS no meio de comunicaçà_o, c o cigarro parece sem
pre ligado ao sucesso nos esportes, nos negócios e no 
amor. A promoção de vendas está inteiramente fora do 
controle de qualquer órgão oficial. 

• Os cigarrQ são vendidos livremente aos adolecentes e 
até mesmo para as crianças em todo o território nacio
nal. 

• Não se especifica ~o maço de cigarro a çomposição 
d-o fumo, e os níveis de alcatrão e nicotina só recente
mente foram divulgados á imprensa. 

• A taxação de imposto é a única medida adotada pelo 
governo. Não há correlação entre o imposto e os níveis 
de nicotina e alcatrão. Por esse motivo, os cigÚros com 
menos quantidade de alcatrão são os mais caros, acessí
veis apenas para aqueles em melhor situação firianceira. 
Geralmente considera-se que os impostos são um modo 
de se reduzir o consumo do tabaco. No Brasil, porém, há 
uma tendência para se introduzir no mecado marcas 

_mais baratas todas as vezes em que o preço sobe. 
• Os cigarros são raramente proíbido em lugúes 

públicos. Somente em alguns poucos municípioS é Proi· 
bido fumar em ônibus ou outros lugares públicos. 

Recentemente algumas associações médicas têm pres· 
sionado o governo a tomar medidas mais enégicas, mas 
os médicos ainda relutam em falar abertamente. H à uma 

--necessidade premente de legislação especifica regulamen
tando a venda de cigarro, bem como os anúncios. 
-'A -primeira _tarefa ê convencer- os p01tticos e órgãos re

guladores de que beneficiar_ as companhias de cigarro e 
tornar-se- seuS cúmplices é, a longo prazo, mau negócio 
para a economia do País. 

As instituiçÕes mêdicas estão em posição chave -para 
precionar o governo e a indústria do fumo. Espera-se dos 
médicos que eles contribuam para o bem da p_opulação 
dando-lhe a necessária educação sanitária. A negligência 
em não agir contra o o fumo não deixa de ser uma espé
cie de in:;tperícia médica. 
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"'Cuide de sua saúde. Faça um golaço! Não fume". No 
Uruguai, apesar dos esforços de diminuir o fumo e res
tringir os anúncios de cigarro terem apenas começado, 
um número cada vez maior de crianças e de jogadores de 
futebol estão usando este broche, ao invés de comprarem 
um maço de Winston (RJ Reynolds). Reynolds tornou
se importante patrocinador do Campeonato Mundial de 
Futebol e é o único patrocinador do Ttam America, o 
time norte-americano que deve participar da Copa do 
Mundo. Em 1983, o antigo secretário de estado Henry 
Kissinger tentou influenciar a Federação Mundial do 
FUtebol para realizar a próxima Copa do Mundo nos Es
tados Unidos, mas os seus esforços a favor dos interesses 
dos EstadOS Ünido.s não foram bem sucedidos. 

Senho-r Presidente, Senhores Senadores, 
A Tarde, de Salvador, em sua edição de 28 de junho 

passado, publicou uma excelente reportagem dojornalis~ 
ta José Augusto Berbert, ilustrada com fotografias dC 
Geraldo Ataíde, sobre o professor José Calazans Bran~
dão _ cla __ SUya - histOriador sergipano que doou o seu 
imenso arquivo particular, contendo um vasto acervo de 
preciosos documentos, a dois Estados; Bahia e Sergipe. 

Aliás, não é a primeira vez que o Professor José Cala· 
zans demonstra, de maneira concreta, a sua magnanimi· 
dade, desprendimento e amor à cultura. 

Quando exercia as funções de vice--Reitor da Universi
dade Federal da Bahia (UFBa), esse consagrado e talen
toso historiador doou mais de dois mil livros e documen
tos sobre Canudos para instalação do Núcleo Sertão, 
agora montado na antiga Faculdade de Medicina do 
Terreiro, uma permanente atração para turistas, estudio~ 
sos--e pesqUisadoreS. 

Na convicção de que os arquivos. particulares, em face 
do seu "incomparável valor como fonte insubstituível 
para os estudos de história, sociologia e documentação, 
devem ser entregues a entidades culturais, deu o exemplo 
oferecendo o seu ao chamado Grupo BASE (BA de 
Bahia, e SE de Sergipe). 

Justificando o seu gesto de desprendimento esclareceu 
o professor Josê Calazans: - .. Sou um homem de dois 
Estados: Sergipe, onde nasci e vivi até 1947, e a Bahia, 
onde vivo desde então, e onde fiz minha carreira", 

Os documentos e papéis que iilteressam a Sergipe fo
ram doados ao recém-fundado Centro de Estudos Sergi
panos, com apoio da Uníversidade de Sergipe, onde se 
fará o recC.:fhimento da tradição e da história oral _do Es
tado, com bibliotecas e documentação de particulares, 
!:'::::.:;:;.:ias de arquivos semelhantes ao dele. 

A parte do seu arquivo que interessa à Bahia ficará 
com o Centro de Documentação da Bahia. 

A conservação da memória histórica adquiriu, nos 
países civilizados, as dimensões de uma prioridade fun
damental nos amplos domínios da pesquisa, do ensino 
universitário, da educação e da cultura. 

Os arquivos públicos e particulares tornaram~se indis~ 
pensãveis justificando-se, destarte, como responsabilida
de cultural dos órgãos governamentais, a aplicação de 
recursos técnicos, financeiros e humanos no que tange à 
sua manutenção como valiosos serviços prestados às co
munidades, notadamente aos ii'ltelectuais, que deles se 
utilizam para as suas pesquisas ou trabalhos especializa
dos. 

Desejo, por conseguinte, felicitar o ilustre e estimado 
historiador José Calazans pelo generoso e admirável ges
to consubstanciado na doação do seu arquivo aos Esta
dos da Bahia e de Sergipe . 

Ao mesmo tempo, aproveitando a oportunidade desta 
breve comunicação, solicitaria à Universidade Federal 
de Sergipe, à Secretaria Estadual de Educação, e ao Go-
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vernador João Alves Filho, o respectivo interesse-e as 
providências indispensãveis, no sentido de que o Centro 
de Estudos Sergip~nos fosse instalado em São Cristóvão 
em face de suas peculiaridades histórico-culturais, sem 
sombra de dúvida a localização ideal para o mencionado 
Centra. 

Soltdto, que seja-iricorporado a este pronunciamento, 
o artigo .. Bom Presente para Sergipe" do_consagrado 
jornalista Juno_t SHveira. 

Era esta a comunicação que desejava fazer Sr. Presi
dente_(Muito bem! Palmas.) 

''A Tarde", Salvador, Bahia, l7 de junho de 1984 

BOM PRESENTE PARA SERGIPE 

Junot Silveira 
Conta-se que hâ muitos anos um sergipanõ morav-a nã. 

China. Até aí, nada de mais. Podia ser um embaixador. 
Um marinheiro desgarrado que, cansado de percorrer os 
sete mares, jogara a sua_âncora naquelas distâncias do 
mundo. Ou um poeta deslumbrado com os encantos do 
Oriente. Ou, mesmo, um sacerdote católico, integrante 
de alguma ordem retígiosa. Tratava-se, porém, de um 
barbeiro. Pensava, naturalmente, que, com uma tesoura 
e -uma navalha, vivendo em um País de tantà-gente, por 
certo em pouco ~empo ficaria dco. E, uma vez enriqueci
do pelo trabalho houCcS.to e_cotidiano, ergueria, em algu
ma praça de Pequim, um monumento a Tobla_s Barreto. 
O barbeiro vivia no lempo em que se conferia õ-devido 
valor aos intelectuais. E, para ele, Tobias Barreto era o 
símbolo do talento. 

E se a gente pensa, vai ver que em cada sergipario hi 
sempre um pouco daquele barbeiro. b que, excluindo as 
raríssimas exceções, não existe um conterrâneo meu que 
não lembre a sua terra com saudade. E com orgulho. 
Saudade de um parente que ficou empregado em alguma 
fábrica de tecido, em uma usina de açúcar, atrás de um 
balcão, Iecionando ou se dedicando ã pecuária e à agri
cultura. Saudade do campo e das pequenas cidades, de 
Aracaju e de Atalaia, dos rios, das praias e do sertão. E o 
desejo de um dia prestar algum serviço à sua terra e à _sua 
gente, espontânea e desinteressadamente. 

Agora mesmo, por intermêdio do engenheiro Laura 
Barreto Fontes, tomo conhecimento de que o professor 
José Calazans estaria disposto a doar, a doar de mão bei
jada, em um gesto de profunda largueza sentimental, 
todo o seu acervo a Sergipe. São trabalhos preciosos, es
pecialmente para pesquisas. Trabalhos reunidos ao lon
go de vários anos, com muito esforço e dedicação. Com 
a competência e a vocação de verdadeiro mestre. Não ê 
de hoje, mas de há muito tempo, que Josê Calazans se 
dedica à estafante e útil tarefa de reunir elementos sobre 
a história e a cu_ltu_ra _sergipanas. E o fez juntando docu
mentos e livros como quem lida com jóias ou cristal: cui
dada e amorosamente. Realizando-se nas suas buscas, 
garantindo às gerações de hoje e·às vindouras muita coi
sa relevante que se poderia perder. E que fãtatmente se 
perderia não fosse o_ seu labor, o seu reconhecido zelo, a 
solicitude voltada para o passado de sua gente_. E agora 
acena com esse desprendimento de premiar de modo es
pontâneo aos estudiosos de sua terra e, por conseguinte, 
ao seu povo, cuja história e costumes ele ~onh~e profun
damente. 

Desde jovem, muito moço ainda, que Josê Calazans se 
impôs como professor de História. Foi em função do 
magistério e para o magistério e do magistério ·que sem
pre viveu. A diferença que se estabelece entre ele e outros 
colegas, mesmo dos mais preparados, é que não se conte
ve em repetir, embora com profundo conhecime_nto, o 
que consta dos compêndios de autores nacionais e es
trangeiros. Ele foi às fontes, desceu ãs origens, tocou as 
raizes da História do Brasil e, de maneira muito particu
lar, da de Sergipe. Fez-se, em conseqiiência, não um sim
ples e brilhante repetidor, mas um pesquisador respeita
do, um historiador de prestigio nos meios mais concei
tuados do país. O que poderia doar a Sergipe, como se 
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dispõe a fazê-lo, constituiria e constttuirá um verdadeiro 
núcleo· para um autêntico centro de estudo. 

Onde e como preservar o tesouro? Em que cidade e em 
que local manter tantas e tão importantis peçasTEu não 
sei se estou exorbitando, indo além dos meus limites. -
Mas não creio que em Sergipe- falte lugar adequado, 
propfcio a acolher o _acervo do professor Josê Calazans. 
Segundo Hermes Fontes que entendia ser o nosso Sergi
pe, geograficamente, 6 cOração do Brasil, além dessa po
Sição Privilegiada exporta talentos. E __ em uma terra de 
tantos talentos não have_rfa de faltar mãos para aplaudir 
e receber, com imensa alegria e reconhecimento, a gene
rosa oferta. A começar - acreditO-- pelo govervador 
João Alves Fitho, o vice-governador, Antonio Carlos 
Valadares, o secretário da Educação, Martinho Bravo, o 
presidente do Conselho Estadual de Cultura, Luís Fer
nando Soutelo, Q presidente da Academía: Sergipana de 
Letras, Antônio Garcia, o Instituto Histórico e Geográ
fico, a Associação Sergipana de Imprensa e a Univers_í

-dade Federal de Sergipe. 
São Cristóvão ou Laranjeiras, ambas as Cidades cheias 

-de história e tradição, ambas próximas de Aracaju e do 
campos da UFS dispõem de amplos casarões em um dos 
quais o acervo poderia ficar muito berU instalado e pres
ta_r bons serviços à cultura sergipana. Dois senadores -
Lourival Batista afetivamente ligado a São CristóvãO
e Albano Franco a Laranjeiras- muito poderiam fazer 
no _sentido de que a doação se efetive. Trata_":se de unia 
oportunidade que Sergipe nã_o vai desperdiçar. 

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Concedo a 
palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro. 

O SR. NELSON CARNEIRO (PTB- RJ ._Pronuncia 
Õ seguinte discurso.) - Sr. Presidente, .Srs. Senadores: 

Uma das subemendas à proposta presidencial, retira
da pelo Governo, tinha como objetivo incluir no texto 
constitucional um artigo que solucionasse, de uma vez 
por todas, o problema de milhares de servidores civis da 
UniãÕ que, na apose~tadoria percebem salários ínfimos. 

Esse dispositivo preceituava que os servidores inativos 
não poderiam gãnhar menOs do que aqueles, de igual 
classificação, em--atividade. 

Tratava-se de uma aplicaçào do espírito qtie informa o 
prindpio da isono"miã. salarial, já agora como um man
damento verdadeir3ment~ estruturalista, capaz de garan
tir aos idosos - tal a situação _da quase totalidade dos 
apo_sentados- a necessária sobrevivên(;ia, -sem~ ·ameaça 
da fome e da misêria. 
. Há casos de antigos servidores no Rio de Janeiro, per
tencentes à Ligth, que deviam receber, atualmente, du
zentos mil cruzeiros por mêS e não Percebem_~ais de seS
senta mil cruzeiros mensais. 

Diante de casos como esse a Federação dos APosenta
dos e Pensionistas do Estado do Rio de Janeiro, se reu
niu no Sindicato dos Metalúrgicos do Rio, para discutir 
a mobilização dos inativos, no sentido de lutar peta revo~ 
gação do De_creto-lei n9 2.087, que limita o reajuste dos 
aposentados e pensionistas pela arrecadação da Previ-. 
dência Social, eliminando da relação o reajuste de acor
do Com o INPC, que serve de base de cálculo para os au
mentos dos trabalhadores. 

Essa situação injusta deriva do fatO de tais alterações 
sereln feitas sem a audiência da classe interessada. 
Impõe-se, portanto, que tomem assento à mesa dos ser
vidores em atividade os funcionários inatiVõs. 

As sucessivas reuniões dos aposentados, no Rio de Ja
neiro, estão preparando a classe dos inativos para'a reali
zação de um encontro n_acionat da cla_sse, com vistas ao 
envio de uma declaração a Brasília, para tratar, Com as 
autoridades federais, dii fefofmuJação _do Decreto-lei n9 
2,087, 

Enquanto os inativos se vêem, asSim, injUstiçados, as 
classes iniciais dos servidores em atividade têm o sçu sa-_ 
lário achat,ado mais uma vez, desde 19 de maio último, 
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quando o salário mínimo de ii o venta e sete_ mil cruzeiros 
passou ·a corresponder a doze referências federais. 

Aparentemente, a situação melhoraria, para umas 
quatrO classes, com a próxima revisão de julho. Mas o 
achatamento continuará, até que a classe disponha de 
suficiente poder de barganha, o que podC.rá ocorrer no 
próximo governo, com as inevitáveis alterações nas 
forças que constituem a maioria parlamentar. 

Em o que· tínhamos a dizer, Sr. Presidente. (Muito 
bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Concedo a 
palavra ao nobre Senador Jaison Barreto, 

O SR. JA!SON BARRETO (PMDB- SC. Pronun
cia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senado-
res: 

Torna-se cada vez mais urgente uma reforma tribu
tária em que se faça justiça, de uma vez por todas, aos 
Estados e Municlpios, restabelecida a Federação num 
dos seus principais fundamentos, que consiste na divisão 
da competência fiscal entre as unidades federadas. 

Nunca é demasiado lembrar que a moderna democra
cia_ cieu os seus primeiros v·ag-idos pouco antes da pro
mulgação _ _rl_a Magna Carta inglesa, quando o povo, nuffi 
verdadeiro levante nacional, declarou a suprema vonta
de da nação, no selltido de não haver tributação sem re
presentação. 

As instituições constitucionais do Ocidente, herdeiras 
dessa tradição multicentenária, sempre expressaram, na 
Carta Magna, o mandamento segundo o qual o Estado 
não pode Cobrar o tributo no mesmo exercício em qUe o 

- votou, oU, por outra, o lançamento tributário só se faça 
depois de constada sua renda na previsão orçamentárta. 

Entretanto, rteste País, depois do quadro negro de 
1964, os tributos são gizados pela prepotência do Minis
tro da Fazenda ou pela infalibilidade do Ministro do 
Planejamento, transformados tributos em emprêstimos 
compulsórios, como se compreendesse alguém credor à 
força, por impêrio do devedor. 

Uma das maiores injustiças desse Código Tributário 
g_!.te precisa, urgentemente, ser lançado ao lixo da His
tóiia - indiretamente responsável pelas meiores mordo
mias deste País, em mãos ser lançado ao lixo da História 
em mão dos exatores fiscais - consiste na arrecadação 
feita pela União de alguns tributos, dos quais distribuiu 
parte da renda dos Estados e Municípios: Se, na "discri
minação tributária já se reserva a parte do leão (hoje 
·stmbolo do Imposto de Renda), ficando com sessenta 
por cento e reservando aos Municípios menos de quinze 
por cento, também retém o Fundo de Partícípaçãõ dos 
Municípios, pelo tempo que lhe apraz, sem corrigi-lo 
monetaria-men fê. 

ISso- c-Cirifl&i.ira mais do que uma violência, um abuso 
de poder, uma verdadeira imoralidade, perdurando a fi
losofia do Estado aêtico, proclamado pelo _Sr. Delfim 
Netto, 

É preciso que o Presidente da República governe os 
seus ministros da SEPLAN e da Fazenda, obrigando-os 
a entregar aos credores o Fundo de _Pa_rticipação dos 
MunicípioS, em consideração pelo menos, à situação 
grave em que se encontram na maioria dos Estados, im
possibilitados até mesmo de pagar salários de menos de 
meio salário mínimci ao magistériO priffiário. 

Em nome dos municípios catarinenses fazemos esse 
veemente apelo a Sua Excelência, que parece não ter sido 
suficit':ntenl.ei"lle informado por seus áulicos. 

Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente. (Muito 
bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Concedo a 
palavra ao-nobre Senador Gastão Müller. 

O SR. GASTÃO MÜLLER PMDB- MT. Pronun
cia o seguinte discurSo.)- Sr. Presidente, Srs. Senado
res: 
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Ainda são os garimpeiros os responsáveis, neste País, 
pela descoberta do maior número de jazidas minerais, na 
constante busca, nas matas e nas rios, nos confiitOrtes 
das montanhas e nos planaltos, por vezes no recesso da 
floresta desabitada, enfrentando feras e répteis veneno
sos, os grandes desbravadores, abrindo os primeiros ca
minhos à mineração. 

Enfrentando as mais duras condições de vida, às mais 
das vezes sem o apoio infra-estrutura! que se concentra 
nos aglomerados urbanos, improvisando arraiais que 
atraem algumas mercearias e compradores do minêrio, a 
vida do garimpeiro ainda se agrava quando, descobertas 
as minas, aparecem os proprietários de grandes empresas 
para apossarem-se dela, alegando a atividade predatória 
dos garimpeiros, ou, sem alegar nada, apenas empregan
do a força bruta para desalojar esses humildes trabalha
dores. 

Agora mesmo acabamos de receber, assinado por al
gumas dezenas de garimpeiros, comerciantes e lavrado
res do Colíder, Distrito de Peixoto de Azevedo, no Esta
do de Mato Grosso, uni memorial em que relatam o dra
ma por eles vivido, em função de um conluio entre o IN
CRA e alguns compradores de terra, desconhecida, intei
ramente, sua posse mansa e pacífica das terras de que es
tão sendo expulsos. 

Há dez anos, com a descoberta de ouro em Peixoto de 
Azevedo, milhares de brasileiros para lá se dirigiram, 
localizando-se em glebas de propriedade da União, que 
passaram a cultivar, com o conhecimento das autorida
des municipais e estaduais e do própriO INCRA. Na lo
calidade, instalou-se a Delegacia de Polícia, bem como 
agências do Departamento de Polícia Federal e da Caixa 
Económica Federal. 

Não tendo sido violeata, trata-se de posse justa, nos 
termos do art. 489 do Código Civil. Além da garimpa
gem, funciona em Peixoto de Azevedo uma infra
estrutura municipal; estadual e federal, implantaram-se 
lavoUras, estabelecimentos comerciais, escolas, profissio
nais liberais, crescente o processo de urbanização. 

Não se trata de aventura isolada em pequeno grupo, 
mas do avanço de autêntica frente pioneira, enfrentando 
toda a sorte de obstáculos, as condições mais hostis de 
trabalho, superando as endemias rurais e intensificando 
as relações humanas, como ê possível num garimpo, 
onde andam à flor da pele as emoções humanas. 

Lutando contra a natureza hostil, enfrentando a flo
resta mato-grossense, nas fímbrias da Amazônia, foi 
grande o esforço com-que esses bandeirantes implanta~ 
ram na mata desbravada, os primeiros empreendimentos 
agropecuários, enquanto sua terra começava a ser dispu~ 
tada nos gabinetes oficiais, nas transações consertadas 
com o INCRA. Os grileiros passaram a turbar a posse 
dos pioneiros, até então mansa e pacífica, conhecida e re
conhecida pelas autoridades federais, estad_u_ais e munici
pais. 

Inicialmente, surgiu o boato de que a Cooperativa 
Agropecuária Mista Canarana Limitada- COPERCA
NA - construiria casas para os moradores de Peixoto 
de Azevedo, que já tinham suas casas construídas. Já em 
1983, a citada Cooperativa adquire quatrocentos e no
venta e nove hectares de terras, correspondendo à área 
onde estava edificada Peixoto de Azevedo, além de toda 
a área agrícola ao redor. O preço dessa aquisição ao IN
CRA foi de cerca de cinqUenta mil cruzeiros. ~ 

O negócio foi feito pelo INCRÃ sem o conhecimento 
de posseiros que ocupavam a área há mais de dez anos. 
Da área foi loteada uma parte com cerca de quatrocen
tos e vinte e seis hectares, com a denominação de "Lo
teamento Urbano da Cidade de Peixoto de Azevedo". 
No dia 21 de novembro de 1983 esse lote era vendido 
pela COPER.CANA à firma PEDABLIU por 32 milhões 
de cruzeiros, quatro meses depois daquela compra ao 
INCRA. 

A partir de novembro do ano passado, os posseiros de 
Peixoto de_ Azevedo estão sendo forçados a deixar essas 
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terras e benfeitoriãs, bem como as plantações, sendo-lhes 
oferecidos lotes de pouco mais de seiscentos metros qua
drados por mais de quinhentos mil cruzeiros. 

Os que rejeitam a pressão e as ameaças, sofrem toda 
sorte de constrangimentos. Muitos já foram expulsos por 
um forte aparato de segurallça particular, sofrerzdo 
agresSões físicas, enquanto outros desapareceram. 

Tudo isso se faz sem qualquer providência da Polícia 
Federal, não se respeitando a posse decenal e pacífica 
dos humildes lavradores. 

Verifica-se, no caso, que a culpa deve recair s9bre o 
INCRA, que deveria oferecer, antes. as terras aos possei
ros e não negociá-las diretamente com o primeiro estra
nho, que a revenderia, depois de quatro meses, por mais 
de s_eiscentas vezes o primitivo valor. 

Temos em mãos cópias que comprovam essa denún
cia, que deve ser conhecida pelo Minístro da Agricultura 
e pelos dirigentes do INCRA, a fim de que façam justiça 
aos agricultores, comerciantes e profissionais liberais de 
Peixoto de Azevedo. 

Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente. (Muito 
bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Marco Maciel. 

O SR. MARCO MACIEL (PDS-PE. Pronuncia o se
guinte discurso.) -Sr. Pres-idente, Srs. Senadores~-

0 Brasil, ao ser atingido, no início da década passada, 
pelo fenômeno geralmente conhecido por "crise do pe
tróleo", representado pelas substanciais elevações do 
preço desse produto, a participação das ferrovias no to
tal de cargas transportadas era pequena, do que resulta
va elevada dependência de combustível importado para 
realizar o transporte por rodovias e, conseqüentemente, 
aumento também substancial dos custos desses serviços. 

Em resposta, procurou-se expandir a utilização das 
ferrovias, e deve-se reconhecer que se obteve algum êxito 
nessa empreitada inclusive se compararmos nossa evo
lução com a de outros países também atingidos pela cri
se, Com efeito, entre 1970 e 1975 as cargas transportadas 
por ferrovia passaram de 30,5 bilhões de toneladas po:r 
quilômetros úteis para 58,9 bilhões, chegando a 64,1 bi
lhões em 1978, 73,8 bilhões em 1919 e atingindo 86,3 bi
lhões em 1980- sendo de se observar que os decrésci
mos registrados em 1981 (79,5 bilhões) e 1982 (78 bi
lhões) explicam-se pela redução da atividade econômica, 
e não por menor participação dos transportes ferro
viários. (Quadro l e gráficos 1, 2 e 3) 

Isto foi possível através de intenso esforço de raciona
lização dÕs serviços de transportes, em busca de aumen
tos de produtividade e melhoria operacional das ferro
vias; obteve-se, também, moderada expansão da rede e 
ado to u-se política agressiva de atração de cargas para as 
quais a modalidade apresenta vantagens em relação às 
demais. 

Intensificaram-se os investimentos em transportes fer
roviários, como reflexo da crescente prioridade que lhe 
foi concedida na repartição das aplicações no setor, a 
partir de 1973. A participação das ferrovias nesses inves
timentos cresc_eu, entre aquele ano e o de 1982, de 30% 
para 39% do total apltcado, enquanto das rodovias, até 
então privilegiadas na distribuição de verbas para o setor 
caiu de 41% para 18%. No que se refere aos investimen
tos sob a responsabilidade direta do Ministério dos 
Transportes, a participação das ferrovias cresceu de 19% 
para 29%, entre 1973 e 1982, ei:tquanto a das rodovias 
~;:t de 55% para 23%. (Quadro 3 e gráfico 4) 

Outros indicadores, referidos pelo Ministro Cloraldi
,no Severo em brilhante exposição que fez à Comissão 
dos Transportes da Câmara dos Deputados em junho de 
1983, realçam ainda mais o bom desempenho dos trans
portes ferroviários brasileiros nos últimos dez anos: 

a) ·aumentou significatíVãmente o nível de eficiência 
da modalidade, fato que se reflete na expressiva redução 
dos crónicos déficits operacionais- a Rede Ferroviária 
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Federal já cobre com recursos próprios cerca de 82,6% 
do custo de seus serviços, e apresenta boas perspectivas 
de equilibrar seu orçamento muito em breve; 

b) cresceu também a produtividade por empregado, 
que no caso da RFFSA passou de 52,4 mil toneladas por 
quilómetros úteis em 1963 para 368 mil em 1982, o que 
significou incremento de nada menos que 602%; 

c) evoluiu favoravelmente, de igual forma, a relação 
receitajdespesa total dessa empresa, saltando de 0,27 em 
!963 para 0,74 em 1982- valendo observar que, após o 
ressarcimento pelo governo de prejuízos decorrentes de 
serviços anti~econômicos que devem ser prestados pelas 
ferrovias, esta relação atinge a marca de 0,97 em 1982; 

d) decresceu, no mesmo período, ainda no âmbito da 
RFFSA, o número de acidentes, que atingira 12.033 no 
primeiro ano considerado e foi de apenas 5.964 em 1982; 

e) reduziu-se, também no que tange à RFFSA, o nú
mero de locomotivas imobilizadas, de 23% do total em 
1963 para 14% em 1982, enquanto a imobilização deva
gões caiu de 8, 7% para 8%; 

f) elevou-se de 215 milhões para 382 milhões o nú
mero de passageiros transportados em áreas urbanas, de 
1975 para 1982; 

g) registrou-se incremento de 15% nas cargas trans
portadas por todas as empresas (RFFSA, Fepasa, Vale 
do Rio Doce e outras), de 60,9 milhões de toneladas em 
1979 para 69,8 milhões em 1982. 

Tais resultados vieram coroar esforços empreendidos 
pelo setor nas últimas duas décadas, nas quais conseguiu 
a RFFSA reduzir de 154 mil para 84,6 mil o número de 
seus funcionários, tendo sido suprimidos 5,7 mil quiló
metros de linhas anti-econômicas - tudo isso, como se 
observou, ao tempo em que se expandiam os serviços 
executados pelas ferrovias brasileiras. Igualmente impor
tantes para a recuperação do setor foram os ajustamen
tos institucionais e organizacionais efetivados, sobretudo 
nas relações entre empresas ferroviárias e o governo, en
volvendo prioridade para esta modalidade de transporte, 
tarifas especiais, normalização contábil, financiamento e 
recomposição da dívida, entre outros aspectos. 

Os novos investimentos realizados em favor das ferro
vias possibilitaram, ademais, que se recuperassem nada 
menos que 17 mll quilómetros de linhas entre 1963 e 
1982, das quais cerca de 2,6 mil qi.tílômetros no período 
1979-1982; que se construíssem aproximadamente 1,6 
mil quilómetros de variantes e novas vias, nas mesmas 
duas décadas; que se emt:Jreendessem esforços de moder~ 
nização e recuperação da chamada "Linha do Centro", 
visando capacitá-la a transportar 45 milhões de tonela~ 
das úteis anualmente; que se executassem obras e ser
viços em ramais, acessos e tenninais e se adquirissem 
equipamentos tendo como objetivo o escoamento, por 
ferrovia, de produtos estratégicos, como o carvão desti
nado â siderurgia e à indústria cimenteira, no sul e sudesR 
te do País- obtiveram-se, neste particular, incrementos 
de carga transportada da ordem de 31%, de 1979 atê 
1981. 

Sr. Presid~ote, Srs. Senadores, as informações a que 
acabo de referir-me dão idéia da importância que a 
Nação brasileira já está conferindo ao transporte ferro
viário. Não há como ignorar, pois, o esforço realizado, 
nem tampouco os êxitos obtidos na melhoria da malha 
ferroviária e no desempenho operacional do setor. 

Entretanto, forçoso é reconhecer que restam desafios 
de vulto a ser enfrentados, problemas que se vêm agra
vando sobretudo face à crise econômica que se abate 
sobre o Pals, e tem atingido duramente o setor de trans
portes e, dentro dele, as ferrovias. 

Com efeito, a insuficiência de recursos para financiar a 
manutenção e restauração da rede existente, para não fa
lar em sua indispensável ampliação, só tem feito aguçar
se nos últimos anos. 

Em primeiro lugar, observe-se o fato de que o cresci
mento .das redes viáriaS e demais- equipamentos infra
estruturais de transporte requer, ao longo do tempo, ex-
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pansão mais que pioporcional dos recursoS destinados à 
conservação e restauração; tais- eqUipamentos aumentam 
continuamente, ao mesmo tempo em que seu uso torna
se também mais intenso, diante do crescimento da de-
manda pelos serviços oferecidos pelo setor, até como re
sultado da política de captação de novas cargas. 

Entretanto, o que vem ocorrendo nos últimos a_nos é 
que se dispõe de cada vez men_os recursos financeiros, em 
termos reais, para o setor ferroviãrio. Disso advém.dete:~ 
rio ração dos padrões de conservação dainfra-estrutura e 
material rodante; naturalmente, diante da queda desses 
padrões, submete-se a acelerada deterioração a rede 
viária, o que é agravado muitas vezes por sobreutili~ 
zação, o que ocorre também com a modalidade rodo
viária, submetida no presente a análogo processo. 

Acontece, de um lado, que não são gerados superâvits, 
no próprio setor, capazes de financiar aplicações neces
sárias para adquirir novos equipamentos, reconstruir li
nhas ou implantar outras onde essas são mais urgente$ 
- enfun, atender às exigências do sistema. De outro Ia
do, é conhecida a crônica insufiCiência de recursos orça
mentários, tradicionais financiadores dos serviços de 
transportes. 

Diante disso o financiamento das aplicações indispen
sáveis tem-se obtido, em grande medida, através de ope
rações de crédito, como se verificou na última década. 
Daí os crescentes encargos com amortizações e paga-
mentos de juros, que passaram a ser ressarcidos anual
mente pelo Governo Federal, adicionalmente à cobertu
ra do déficit operacional já incluído, habitualmente, no 
orçamento público, em contrapartida à prestação de ser
viço de interesse público. 

Foi por essa razão que-o investimen10-eriitrai'!Sj:lorte 
ferroviário, ilpóS atingir seü maiOr índice em 1976, vol
tou a cair, a ponto de em 1982 situar-se no níVel mais 
baixo desde 1975. (Gráfico 5). 

Uma dificuldade adicional para o financiamenlo das 
ferrovias foi Caü-Sã.da, ainda, pela desvinculação das fon
tes até 1981 a isso destinadas. No bojo da crise econômi
ca, tornou-se extremamente difícil assegurar recursos, 
que ficaram na dependência de disponibilidades globais 
do País, sem as garantias asseguradas pela sistemática 
anterior. 

É assim, formidável o desafio que se coloca ante os 
responsáveiS-Pelo transporte, que devem enfrentar, num 
quadro de escassez generalizada, a tarefa de modernizar 
nada menos que 1 t rnU quilômetros de vias férreas, para 
ultrapassar a condição de obsoletismo que atinge grande 
parte da rede. 

Va,le acrescentar que as demais modalidades não estão 
imunes a problemas análogos. No caso das rodovias, por 
exemplo, tradicionalmente melhor aquinhoadas na re
partição dos recursos disponiveis, existe atualmente de
manda de aproximadamente Cr$ 4,5 trilhões para exe
cução de programa de restauração de 8,6 mil quilôme
tros e recapeamento de 22,5 mil km de vias que apresen
tam deterioração prematura. Sem falar da necessidade 
urgente de implantarem-se mais 2,9 -mil quilômetros, e 
pavimentaremRse J,3 mil quilômetros, em diversas reR 
giões do País, segundo informou o Ministro Cloraldino 
Severo na palestra referida. (Quadros 5, 6 e gráficos 6 e 
7) 

Caberia, em tal quadro de limitação de recursos com 
que se debate o seta r de transportes e, dentro dele, a maR 
dalidade ferroviáría;-considerar que necessidades e rei~ 
vindicações atender, e não apenas a nível da Nação em 
seu todo, como sobretudo no que concerne às regiões 
menos desenvolvidas. 

Diante desse quadro, Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
cabe alertar para a necessidade urgente de retomarem-se 
os investimentos na cons_ervação e complementação da 
malha ferroviária; o·cfue estamos assistindo, hoje, é a de
terioração de infra-estrutura que custou à Nação enor
mes sacrifícios para construir- e não apenas no·que diz 
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respeito às ferrovias - por absoluta falta de recursos 
para as mais comezinhas tarefas de conservação. 

Como, então, agir diante dessa urgência, e fazê-lo no 
bojo da _cri~e_sem prece~ent~?S _em que se debate a Nação? 

JulgÕ que não só é cabível, ctu:nó' um dever, cÕ-locar o 
tema da regionalização das necessidades, e da correspon
dente _destinação de recursos, para seu atendimento, 
_!!lesmo no contexto da crise. Considero também que é 
pre-:í::io fugir a posicioname~tos exúefnos, que só colo
quem a dimensão técnico-económica tradicional ou, em 
contraposição, apenas a político-social. -

Nesta linha de raciocínío, deve-s_e partir da premissa 
de que o critério social, em sentido amplo, deve prevale
cer nas decisões, desde que as soluções adotadas incor~ 
porem componentes técnicos capazes de garantir~Ihes 
viabilidade- a qual não teria dar_-se, no entanto, neces
sariamente a curto prazo, mas sim quando os agentes 
econômico-sociais mais decisivos, cresçam e se farta~ 
leçam para ganhar autonomia e garantir continuidade a 
essas soluções. E ql!e os custos, nesse curto prazo- eta
pa intermediária- sejam cobertos pela Nação como um 
todo porque, na realidade, os problemas dàs diversas re- _ 
giões de um país são problemas do todo; a "contrario 
sensu" seria admitir que esse País não seja de fato urna 
Nação. 

O que se deve ressaltar é que é desfocada a visão do 
Estado, ou de seus governantes, que conduz a atacar 
apenas alguns desafios, em algumas regiões, ou a atacar 
um problema de cada vez. 

Solução integrada deve contemplar o conjunto de 
problemas do País, setoriais e regiOnais; cOnjunto a que 
corresponderá _variada gama de ações, q_l!_e_ p<;~r ~_u_a _vez 
distinguir-se-ào quanto a intensidade, inQidêilciã", -gra
dualismo, prã.zo, custos, abrangência;- etC. 

Em outras palavras, pressupõe tal solução a existência 
de planejamento de curto, médio e longo prazos, que ex~ 
plicite naturalmente, objetívos, propósitOs, prazos, -be
neficias, custos, recursos, suas fontes e outros aspectos 
em variados níveis de detalhamento, em função dos cro
nogramas. O que é importante, acima de tudo, é que es
tará pelo menos explícito o que se vai fazer, propiciando 
participação e debate de todos, como convém à demo
cracia que estamos procurando construir. 

Com destaque, esse planejamento deve considerar as 
necessidades da Nação, vista corno conjunto diferencia
do de regiões e áreas, cujas estruturas, tendências e po~ 
tencialidades não devem ser negligenciadas ou despreza
das. Desse modo, há que usar critérios que perni.itarri 
avaliar, para cada região; o grau de significação das me
didas reivindicadas, em termos da contribuição que tra
riam, ou da essencialidade de que se revestiriam, para o 
seu desenvolvimento tendo em mente também que, em 
muitos casos, isso pode significar a sua própria sobrevi-
vência. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, um subsistema ferro
viário localizado em região de níveis nitidamente mais 
baixos de atividade econômica, como é o caso _nordesti
no, não deve ser confrontado com outros subsistemas 
ferroviários nacionais, quer em termoS de suas dimen
sões físicas e capacidade instalada disponf\•el, quer em 
termos da intensidade do uso dessa própria capacidade 
existente. -

Geralmente, investimentos e aplicações de recursos 
nos demais subsistemas ferroviários do País deverão 
apresentar mais altas taxas de retorno, sendo portanto 
maiores suas viabilidades económicas- não só pelas di
mensões dos mercados usuários corno pelas próprias ca
racterísticas das ferrovias- melhor integradas espacial~ 
mente, melhor estruturadas e equipadas, operando a 
níveis mais altos de produtividade. 

Sem tal diferenciação arrisca-se a reprOduzir situaç-ões 
v'gentes em muitas áreas da atividade económica-social: 
cv11o os índices de desempenho de algmnas regiões são 
tradicionalmente baixos, elas não podem merecer priori~ 
dade em termos c;le concentração de recursos com vistas 
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à elevação desses níveis; se não se beneficiam desse trata~ 
rn.ento, aqueles índices não se elevam ou até caem ao lon
go Uo tempo, pelo menos em termos relativos. 

Do. sislema ferroviário bi'asileiro poder~se-ia dizer que 
só ê nacion"al, no sentido de que é gerido, em quase sua 
totalidad~. por uma só empresa, e de que suas diversas 
superintendências, em alguma medida, estão interliga
das. Mas ocorre que, na realidade, essas superintendênR 
cias s~o bastante diversas- em dimensão viária, moder
nização tecnológica, estado de conservação da infra
estrutura e equipamentos, investimentos, política tari
fária, escalas de operação e, conseqüentemente, em 
~[~eis de custos e de_ re.ceitas. 

A cobertura regional pela malha ferroviária- ou seja, 
o grau de integração do subsistema ferroviário regional 
-por outro lado não é suficiente, ou ê inadequado para 
interconectar as áreas de mais intensidade e de maior re
lacionamento económico, na atualidade, dentro da re
gião, ou para escoar sua produção aos locais de destino 
fora dos limites regionais. 

Não admira, assim, que os subsistemas ferroviários re~ 
gionais, com tantas inadequações estruturais e dificulda
des operacionais, venham enfrentando, ao longo do tem
po, óbices para competir rentavelmente com as demais 
modalidades de transporte, notadarnente com a rodo
viária, face à flexibilidade operacional e a autonomia 
empresarial que caracterizam esta modalidade. 

Diferentemente do que se verificou com o resto do sis
tema ferroviário nacional, os estímulos e influxos de 
nova política de transportes - que quebrou a tradicio
nal prevalência dos investimentos em rodovia para am
pliar a faixa de prioridades à ferrovia, e promoveu racio
nalização operacional e crescimento da produtividade 
ferroviária, bem corno aumento na captação de cargas
não produziram no subsistema ferroviário nordestino 
resposta de vulto em termos de aumento nas toneladas 
por quilômetro de transporte efetuado, mas permitiram 
que transparecesse alguma vitalidade e capacidade de 
competir, na nova era da energía escassa e cara. 

E muito mais não se deveria esperar porque, de fato, a 
região beneficiou-se apenas marginalmente dessa nova 
filosofia, Uma vez que em termos relativos os investimen
tos e a renovação tecnológica concentraram--se na.!j ferro
vias do Sul e Sudeste, onde a demanda por transporte é 
muito maior. 

Além do mais, como não poderia deixar de ser, a debi
litada- ecOnomia do Nordeste, ressentida pela longa estia~ 
gem dos últimos ·anos, teria que sentir mais duramente 
que as demais regiões os efeitos da grave crise econômica 
a tua!. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, as inforinações iité.:iqui 
alinhadas permitem que se constate uma situação preo
cupante no setor de transportes em nosso Pafs e, em es~ 
pecial, em sua modalidade ferroviária. Preocupação que 
cresce na medida em que atentamos mais para as dispari
dades que, também nesse aspecto, aprofundam-se entre 
as regiões, em detrimento, de forma mais perversa, do 
Nordeste. 

b imperioso, pois, que a Nação como um todo se una 
na exigência de providências para que se possa reverter a 
sitUação de- penúria em que se encontram os transportes. 
Mesmo reconhecçndo, como se fez questão de destacar 
no iníCiO deste pronunciamento, o esforço empreendido 
pelo Governo nos últimos anos, e os êxitos sem dúvida 
importantes que se obteve, ainda assim não se pode dei
xar de observar que a a tua! carência de recursos está Ie~ 
vando à deterioração um patriinônio que, repita-se, cus
tou sacrilicios de_ vulto à sociedade brasileira. 

Cabe, pois, apelar ao Senhor Presidente da República 
João Baptista Figueiredo e aos Ministros da Área Eco~ 
n-ª----mica, para que busquem formas de restituir às ferio
vias nacionais a capacidade de investimento que perde
ram, para que possam retomar, pelo menos, a expansão 
que conheceram até 1976. 
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Isso, obviamente, pressuporia adoção de medidas, 
como temos preconizado, que conduzam o País a reta~ 
mar o processo de crescimento econômico, e mais que 

isso fazê-lo em termos que considerem a varíável regio

nal para que não subsistam regiões defasadas nesse como 

De mais a mais, é também necessário aperfeiçoar os 
processos de planejamento vigentes, de maneira que pos
sam ser consideradas as diversas variáveis aqui aponta
das. 

Não poderemos permitir, como brasileiros que à nossa 
geração se impüte responsabilidade pela deterioração, 
em muitos casos já patente, do sistema que penosamente 

foi construído ao longo das óltimas décadas. Assim 
como não poderemos admitir que, por omissão, sejam 
retardadas obras indispensáveis ao prosseguimento do 
desenvolvimento nacional, até mesmo para possibilitar a 
tão necessária economia de combustíveis. 
~o que se impõe fazer- assim entendemos- no gra· 

ve momento porque passa o País. (Muito bem!) 
em outros setores. · 

QUADRO I 
TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE CARGA NO BRASIL 

CARGA TRANSPORTADA, EM TONELADAS/QUILÓMETROS úTEIS 
(1970/1982) 

CARGA TRANSPORTADA(em milhõesdeTKU) 
EMPRESAS 

1970 1975 !978 1979 !980 

Rede Ferroviária Federal 12.232 19.851 25.200 27.688 33.260 
Estra 
Ferrovia 
Outras 

Total 

de Ferro Vitória-Minas 14.776 34.936 34.127 39.882 45.260 
Paulista SjA - FEPASA 3.269 3.833 4.505 5.911 7.381 

276 307 236 323 441 

30.506 58.926 64.068 73.804 86.342 

Fonte: GEIPOTjMT 

QUADRO 2 
QUADRO COMPARATIVO DA MALHA FERROVIÁRIA E DA REDE RODOVIÁRIA 

PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSOS PAISES 
-1980-

1981 

31.087 
41.045 

6.894 
422 

79.448 

Extenção de Extenção de B Ferrovias 
População Ferrovias Rodovias Km/1.000 

País 1.000.000 Km Pavimentadas A Hab. 
A B 

Brasil ... _,_ ......•.••• -·- --~~ !18,6 29,7 87,2 2,94 0,25 
México ...•••..•• ~. ~-· ......... -.• 69,4 20,0 42,4 2,12 0,29 
EUA .................... ,. 227,7 358,9 5.169,1 14,40 1,58 

Alemanha- RFA .......... 61,6 31,6 480,5 15,21 0,51 
França .................... 53,7 36,4 721,2 19,81 0,68 

Japão ..... ............... ~ !ló,B 24,0 511,0 21,29 0,21 

Fontes: Anuário Estat!stico das Ferrovia~ do Bra5il- RFFSA- 1981 
-Anuário Estatistico Ferroviário Latino-americano- ALAF- Dado51980 
-ONU - St~tistical Yearbook - Annuaire Statistique- 1979/80. 
- Statistiquc Internationale des Chemins de Fer - Statistiques d~ Réseux - UIP - Année 1980. 
-ONU- Montllly Bu!!etin of Statistics- Fevereiro- 1983 - Nova Iorque- 1983- p.p 212/214. 
- IRF- World Road Statistics- !981. 

Notll: Transcrito do documento "A Polftica de Transporte no Brasil- 1979/85"- Cloraldino Severo- MT- Junho de 1983. 

QUADRO? 
INVESTIMENTOS FEDERAIS EM TRANSPORTES 

- 1973/82-

1982 

31.687 
38.687 

7.293 
355 

78.022 

Rodovias 
Km/1.000 

Hab. 

0,74 
0,61 

22,70 
7,80 

13,43 
4,38 

(Em CrS bilhões de 1983) 

ANO DNER RFFSA SUNAMAM PORTO BRÁS EBTU OUTROS ÓRGÃOS TOTAL 

1973 505,1 176,3 116,3 105,8 12,6 916,1 
974 539,6 202;-8 151,9 79,3 11,2 984,8 
1975 522,3 496,2 273,0 89,4 28,3 1.409,2 
1976 515,7 554,1 261,3 97,2 75,7 23,6 1.527,6 
1977 420,0 390,7 219,4 91,5 137,1 20,8 1.279,5 
1978 393,6 249,2 23!,3 113,1 148,0 31,3 1.166,5 
1979 342,0 296,1 236,6 99,5 128,7 37,0 1.139,9 
1980 258,7 362,7 265,7 92,9 95,1 32,4 1.107,5 
!981 141,1 363,0 253,2 60,5 98,2 31,2 1.047,2 
1982 196,5 244,4 217,2 101,2 55,8 30,2 845,3 

FONTE: MT 
NOTA: Tr~nscritodo documento "A Politica de Transporte:> no Brasíl- 1979/85"- Cloraldino Severo- MT -Ju· 
nhl) de 1983 
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(Em Cr$ bilhões/1982) 

Discrimina~âo 

Passageiros de Subúrbio 
Nordeste (Cargas+ Passageiros 
Interior) 
Cargas 
Passageiros do Interior 

Total 

Fonte: RFFSA 

QUADRO 4 
RESULTADOS OPERACIONAIS DA RFFSA- 1982 

(Exclusive transferências do Tesouro) 

Despesa Despesas 

Receita S/Depreciaçào Resultado !DepreciaÇão 
(a) (b) (c) 

6,1 4o,o -33,9 0,153 35,6 

11,2 31,0 -19,8 0,361 28,7 
130,8 149,4 -18,6 0,826 128,7 

3,4 20,1 -16,7 0,169 18,5 

151,5 240,5 -89,0 0~630 211,5 

Resultado 

-29,5 0,171 

-17,5 0,390 
+ 2,1 1,016 
-15,1 0,184 

.{j{),O 0,716 

Nola: Tr;msito do documento "A Politica de transportes no Brasil - 1979/8~" - 0Qrald~no S~vero- MT- J~nho de 1983 

QUADRO 5 
BRASIL> REALIZAÇ0ES RODOVIÁRIA~ FEDERAIS 

MflDIA ANUAL DOS PERIODOS 

Discriminação 

lmplantaç~~-Bási~a-~-:_: .-... -.. -: •. · ...•............•.. 
Pavimentução ...................•..... ~--.......--~····· 
Obras-de-arte . . . , . ~ .....••..................•... 
Restauração_ .. 

Fonte: DNE!R 

- 1968(1978-

I968-I974 

3.084,0 
2.671,0 

8,4 
587,0 

QUADRO 6 

1975-I978 

1.422,0 
1.382,0 

10,6 
1.142,0 

BRASIL• REALIZAÇOES RODOVIÁRIAS FEDERAIS 
1979-1982 

Discriltlinação 1979 1980 1981 

Impl::mtação Básica_ .... _ ..... ~-'- .. _ _,_~ --· .-. 725,0 619,o 700,0 
Pavimentação ........ _ ...... ~ .. --· .• -~ Ll98,0 805,0 588,0 
Restauração .... ~~ ~ .•. _. ~--....--"~-· ._ •...•. 1.858,0 789,0 619,0 
Obras-de-arte . . . . . . . . . ... , .•..•• ~ • 7,0 6,3 3,_8_ 

Fonte: DNER 

(Em Km) 

1979-1982 

811,0 
959,0 

6,2 
1.114,0 

1982 

(Em Km) 

1.199,0 
1.244,0 
1.189,0 

7,8 

Junho de !984 
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Ano 

1974 
!975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 

Anos 

!974 
!975 
!976 
!977 
!978 
1979 
1980 
198! 
!982 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

QUADRO 7 

TRANSPORTE DE CARGA - I',FFSA 

1974-1982 

TONELADAS TRANSPORTADAS, SEGUNDO AS SUPERINTENDEN~IAS (em IO't) 

SR! SR2 SR3 SR4 SRS SR6 

Variação Vuiação Variação Variação Variação 103t Anual Variação 103f Anual J()Jt Anual lO't Anual JOlt Anual (%) (%) !O't Anual 
(%) (%) (%) (%) 

2.894 6.070 18.032 6.7l5 
2.593 -10,4 6.81! 12,2 

3.977 5.604 
21.244 17,8 6.366 -5,2 3.806 -4,3 5.626 2.701 4,2 7.717 13,3 24.885 17,1 

0,4 
7.399 16,2 4.956 30,2 7.45! 32,4 2.579 -4,5 8.125 5,3 24.039 -3,4 .S.702 -22,9 5.472 10,4 2.4!0 -6,6 8.343 7.602 2,0 2,7 24.112 0,3 ·6.146 

2.745 13,9 9.682 16,0 
7,8 5.889 7,6 7.316 -3,8 24.234 0,5 8.121 32,1 7.006 19,0 9~134 2.911 6,0 1!.504 18,8 24,8 

29.080 20,0 9.474 16,7 7.527 7,4 10.264 12,4 2.764 -5,0 10.787: -6,2 26.556 -8,7 8.729 -7,9 7.793 2.786 0,8 11.079 2,7 27.375 3,1 
3,5 11.27 9,4 

9.351 7,1 8.071 3,6 ll.l66 -0,5 

Fonte dos Dados: Anuários Estatísticos da RFFSA - 1977, 1980 e 1982. 

(I) ~clt1 as Sup;rl~c~~~ncias Regionais de Recife (Divisão Operacional de São LldS e Superintendencias de Produção de 
or a eza e e et:1 c) c de Salvador (antiga SuperiotendO:m.:Ja de Produção de Salvador, at~ 1979). 

QUADRO 8 
TRANSPORTE REALIZADO PELA RfFSA E SUA VARIAÇÃO ANUAL, 

SEGUNDO AS SUPERJNTEND.!:NCIAS 
1974(1982 

TRANSPORTE REALIZADO EM T KM ÚTEIS 

RFFSA 

Variação 
!O't Anual 

(%) 

43.292 
46.446 7,3 
55.109 181 
53.519 -2~ 
54216 1,3 
60.922 12~ 
70.760 l6J 
67.856 -4J 
69.828 29 

SR 1 (') SR2 SR3 SR4 SRS SR6 R,FFSA 

10' Variação áJ· Variação 10' Variação 10' Variação 10' Variação 10' Variação 10' Variação 
tKm Anual tKm Anual tKm Anual tKm Anual !Km Anual tKm Anual tKm Anual 

(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) 

1.070 1.958 9.710 1.284 1.794 2.433 18.248 
1.004 - 6,2 2.099 7,2 11-840 21,9 1.200 - 6,5 1.550 ~ c-13,6 2.157 11,3 19.851 8,8 
1.410 40,5 2.493 18,8 13,546 14,4- 1.489 24,1 1.928 24,4 2.578 19,5 23.447 18,1 
1.510 7,1 3.248 ~ 

-
30,3 13.873 2,4 1.961 31,7 2.160 12,0 2.499 - 3,1 25.251 7,8 

1.465 . 3,0 3.056 - 5,9 14.349 3,4 1.637 -16,5 2.346 8,6 2.349 - 6,0 25.202 - 0,2 
1.724 17,7 3.303 8,1 14.593 1,7 2.!57 31,8 3.055 30,2 2.857 21,6 27.689 9,9 
1.936 U,3 4.305 30,3 17.793 21,9 2.706 25,5 3.602 17,9 2.918 2,1 33.260 20,1 
2.020 4,3 3.89S - ~ - 9,5 15.960 -!0,3 2.506 - 7,4 3.610 0,2 ~097 6,1 31.087 - 6,5 
2.069 2,4 4.082 4,8 15.888 - 0,5 2.529 0,9 3.931 8,9 3.188 2,9 31.687 1,9 

FONTE DOS DADOS: Anuários Estatfsticos da RFF'SA- Anos de 1977, 1980 e 1983. 

(i} Inclui as Superintendências Regionais de Recife (Divis1io Operacional de São Luis e Superintendências de Produção de Fortaleza e Reei· 
fe) e de Salv~dor (antiga Superintendência de Prudução de Salvador, ati: 1979). 

Sábado 30 237i-
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Superintendências 

Superintendência Regional- Recife .. 
Superintendência de Produção- Fortaleza 
Superintendência de Produção- Recife 
Divisão Operacional- São-Luis .. 
Superintendência Regional-- Salvador .. 

QUADRO 9 
RECURSO ME:DIO NO TRANSPORTE DE 

MERCADORIAS POR FERROVIA NO NORDESTE 
1977- 1982 

Percurso Médio 
(Em Km) 

1979 

381 
607' 
326 
125 
588 

1980 

390 
606 
,]40 

c\20 
596 

Fonte: Anullrios E~tatísticos da RFFSA- Anos de 1983 e 1980 

GRÁFICO r-
INDICES DE DEVOLUÇÃO DE PRODUÇÃO DE SERVIÇOS FERRO

VIÁRIOS 
DE CARGA (t,km) SEGUNDO CONTINENTES - 1969/80 

Base: 1970 = 100 

iNDICES 
Ci97Cl•IOO) 

zoo , 
·' / 

zoo~~--!----+---1---~--~---t---i---i--~----~--i 

~/ 

/' 
I 

I 
I 

I 
I 

I 
I 

J 
I 

I 

90 

1981 

406 
594 
366 
179 
651 

AMÉI'IICA ..... 

~.-.---,~0---4,-,---,+.--~,~.--~.t.~~~~~,~.---,~.~-c.r..---,j,.~~~~ •• ~ 

Fcmte: .. A Politica de Transportes n<> Brasil- 1979{85''-
Cloraldino Severo - MT- Junho de 1983. 

1982 

433 
594 
410 
193 
619 

Junho de: 1984 
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GRÁFICO 2 

TRANSPORTJ;: FERROVIÁRIO DE CARGAS 

Evolução Relativa- 1970/81 (t.km) 

I 
~' 

Nota: Transcrito do documento "'A Política dos Transportes no 
Brasil- 1975/85". ClorafdúlO SC\iero- -MT.:... Jtinho/83 

GRÁFICO 3 

! 

/ 
I 

TRANSPORtlj: FERROVIÁRIO DA CARGA NO MUNDO - 1980 

Fonte: ''Pi:llfücii -de Transportes e Conjuntura A tua!" - Conferência do Ministro Cloraldino 
Severo ll!' Escola de ÇJuerra Naval- Outubro .de 1983. 

Sábado 30 2373 
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GRÁFICO 4 

INVFSTIMENTOS FEDERAIS NOS ÓRGÃOS VINCULADOS 

- 1973(82-

EmCr$x109/83 

Fonte: MT 

Nota: Transcrito do documento "A Polftica de Transportes no 
Brasil - 1979/8.5"- C!oraldino Severo- MT- Jun_ho de 1983. 

GRÁFICO~ 

INVESTIMENTOS fEDERAIS NA RFFSA 

1973- 1982 

Fonte: "Politica de Transportes c Conjuntura Atual'' -
Conferência do Ministro Cloraldino Severo na Escola de Guerra Naval -

Outubro de 198"3. 

Fonte: DNER/MT 

GRÃF!CO 6 

REApZAÇ0ES DO DNER 

Período 1968 (82 

Nota: Transcrito do documento ··A Política de Tran;portes no 
Brasil - 1979/85"- Cloraldino Severo - MO - Junhof83. 

Junho de \984 
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GRÁFICO 7 

DNER - EVOLUÇÃO DOS DISPl':NDIOS 

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES 

Era o que tinha a dizer. (Muito bemn 

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Fernando Henrique Cardoso. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
(PMDB - SP. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. 
Presidente, Srs. Senadores: 

Ãs vésperas do recesso parlamentar, não poderia dei
xar passar a ocasião de reg"istrar aqui meu pesar e minha 
grande preocupação com -úm.a tragêdia-quf: enlutO-u São 
Paulo este semestre. Refiro-me ao incêndio de 'Vila Socó, 
no Município de Cubatão, riO qual mais de cem pessoas 
morreram e muitas mais perderam todos os escassos 
bens materiais que possuíam. 

A apuração das responsabilidades penais por essa tra
gédia está nas mãos da Justiça, que acolheu denúnc'ia do 
Ministério Pú"bllco contra vários funcionários da PE~ 
TROBRÃ.S, inclusive o presidente da companhia. Con~ 
fio no rápido andamento desse processo, para que a im~ 
punidade não continue a encorajar aqueles que, por ne
gligência, incompetência ou má fé, expõem vidas huma~ 
nas a riscos tanto mais -inadmissíveis quanto evitáveis. 

Mas o que cUnfpre fãZer aqui é sobretudo um alerta 
para outras responsabilidades, de natureza política. 

Fatos como o vazamento de combustível dos d_utos da 
PETROBRÁS, causador do incêndio de Vila Socó, têm 
sido frequentes na história de Cuba:tão. Quando não é a 
ação fulminante de um desastre, são os efeitos continua~ 
dos da poluição industrial que tornam aquela área a 
mais insalubre do Brasil, talvez do mundo. 

A insensibilidade de sucessivos governos somou~se,à 
de grandes empresas estat~is_ e privadas para operar em 
Cubatão o triste prodígio de um município que, sendo o 
de maior renda per capita do País, é também o que os~ 
tenta os piores índices de qualidade de vida. 

Há quem sustente que a ímplantação dos complexos 
petroquímicos e siderúriicos de Cubatão foi inadequada 
desde o início, seja por sua, localização, separada do cen~ 
tro consurnidor da Grande São Paulo pela Serra do Mar, 
seja pelas caracterisücas desfavOráveis do terreno, uma 
faixa pantanosa, de_ sedimentação Incompleta e drena~ 
gem difícil. 

Se houve esse erro inicial, o fato é gue se tornoU írre· 
-versível, assim como será necessariamente complexa e 
onerosa a correção das distorções acumuladas ao longo 
de anos de crescimento desordenado. 

Como convencer os moradores dessas ãreas a se mu
dar, se de fato não têm motivos para crer na capacidade 
ou na mera intenção das autoridades de lhes oferecer al~ 
ternativas aceitáveis? 

-Ê o mesm~- drama da Vila Parasi, que recebe em cheio 
a poluição da Companhia siderúrgica Nacional mas cuja 
população, organizada e mobilizada, prefere exigir o 
controle da poluição, mesmo sabendo que pode demorar 
anos, a atender aos apelos e pressões para deixar o local. 

A discussão com essas populações deve necessaria~ 
mente coiiieçai pelo reconhecimento do seu direito de fi
çar onde estão e pela criação de alternativas de moradia. 
Eis Uma outra ordem de responsabilidades, passível de 
ser dividida entre as esferas municipal, estadual e federal 
de governo, desde que - e esta é uma condição funda~ 
mental -haja ao mesmo tempo uma redistribuição efe
tiva dos meios de ação. 
A devolução da autonomia política do município, com 

eleições díretas para a Prefeitura, e a recuperação de um 
mínimo de autonomia financeira do governo do Estado, 
aparecem, desse ponto de vista, como requesítos básicos 
para que Cubatão deixe de..ser um caso exemplar das 
conseqUências calamitosas do hipercentralísmo enquan~ 
to método de crescimento econômico. 

Dentro d<~: lógica paradoxal do cresciemnto "a qual
quer preço'', deixou-se que as indústrias buscassem com
petitividade internacional à custa da degradação do meio 
ambiente (assim como do arrocho salarial dos trabalha
dores). Agora que a poluição chega a níveis insuportá
veis, controlá~la requer investimentos muito mais pesa
dos, ~nvolvendo._ por v~. profundas mudanças nos 
processos produtivos. 

Aí está o preço. Quem vai pagar? Em última análise, 
pagará, é claro, a sociedade, vale dizer, o cidadão e o 
cidadão~consumidor finaJ dos insumos básícos produZiM 
-dos em Cubatão. 
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Mais especificamente, a maior parte do _ónus recai 
sobre o governo federal, que hoje, sob a égide da segu
rança nacional, praticamente monopoliza os meios técni
cos, administrativos, financeiros e legais para implemen
tar programas efetivos de controle da poluição junto às 
Indústrias do município. Justamente por se tornar mais 
complexa e onerosa a cada dia que passa, a execução 
desses programas não admite mais contemporização. Eis 
uma ordem de responsabilidades que precisa ficar bem 
clara düwte do drama cotidiano dos trabalahdores e 
famílias que têm sua saúde dilapidada pela exposição 
constante às substâncias tóxicas que saturam o ar, conta~ 
minam as águas e impregnam o solo de Cubatão. 

Com a segurança nacional erigida ern obstáculo a qual~ 
quer participação efetiva dos moradores na gestão do 
município, também foram negligenciados, ao longo des~ 
se crescimento, os.in'lestimentos em os saneamento bási
co e normas de zoneamento capazes de dar um mínimo 
de proteção às habitações operárias na disputa de espaço 
com as indústrias. 

Hoje Cub~tão, além de não dispor de sistemas de cole..
ta e tratamento de esgotos, recebe, através dos canais de 
fuga da usina Henry Borden, grande parte do esgoto não 
tratado da Grande São Paulo. E uma lei de zoneamento 
promulgada tardiamente, no fim de 1982, não só ratifi~ 
cou o uso industrial da maior parte do município, como 
amplíou as âreas consideradas estritamente industriais, 
abrangendo mangues, e áreas habitadas. 

Nesse quadro desolador, o cenário estâ montado para 
a repetição de tragédias iguais ou piores que a do dia 25 
de fevereiro. assim como a vila Socá, outras favelas se er~ 
guem ao longo dos diversos óleodutos e gazodutos. Com 
o desemprego dos últimos quatro anos, que atingiu prin
cipalmente a mão~de-obra não~qualificada das emprei
teiras, acelerou-sç _9 desmatamento e a favelização das 
encostas da Serra do Mar, aumentando o risco de desJi ... 
zamentos~ 

Era o _que tinha a dizer. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Concedo a 
palavra ao nobre Senador José Ignácio Ferreira. 

O SR. JOS€ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB- ES. 
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. 
Senadores: 

I) Introdução: 
A despeito de todos os argumentos apresentados 

quando de pronunciamento que fiz em data de 29 de 
maio do corrente exercício, a respeito do processo de pri
vatização por que estava passando a Campanhia Ferro e 
Aço de Vitória- COFAVl, quer-me parecer haver ne
cessidade de retornar ao assuntd. 

2. -Naquela ocasião, foram listados argumentos 
sérios e suficientemente fortes para que a Secretaria de 
ControJe de Empresas Estatais - SEST, impugnasse 
qualquer_ movimento n_Çl senti~o de dar continuidade às 
investidas do Grupo Gerdau para a aquisição da COFA
VI. Acreditei que a demonstração clara e lógica da in
subsistência do arcabouço jurídico que serve de dlretriz 
para a privatização, pelo menos; fosse capaz de sensibili
zar as autoridades vinculadas ao assunto no sentido de 
sustar utilização de diplomas legais altamente questioná
veis. 

3. Verdade que, sem dúvidas, meu pronunciamento 
sensibilizou a alertou o Senado Federal para os perigos 
de uma generalizaçãO privatizante no setor da Siderarur~ 
gia sem consideraçõ_es específicas e da maior cautela ao 
lidar com empresas lucrativas, com conceito formado, 
em excelente posição de mercado. Nunca fui contra a 
privatização. Minha posição, neste plenário, insurgiu~se 
quanto à forma segundo a qual foi conduzido o processo 
da COFA-YI. 

4. Surpreendi-me, portanto, ao tomar conhecimento 
de que nova propost,a está sendo formulada para a aqui
sição da empresa. Informações que me chegaram às 
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mãos dão conta de uma nova oferta no vªlor de Cr$ 40 
bilhões. As condições de pagamento seriam de 10% à vis~ 
ta, carência de quatro anos, juros de 4%aa. e pagamento 
do saldo devedor_capitalizado em três prestações anuais, 
após corrigido monetaríamente. 

5. Ora, sem desejar entrar, por enquantO, no"lfl.érito -
do valor, sou obrigado a concluir que uma remut].eração 
de 4%aa parece inconcebível. O própi"iODoverno Fede- __ 
ral coloca seus títulos (ORTN's) a taxa de 6 a 8%, mais 
correção monetária; as operações envolvendo Certifica
dos de Depósitos Bancários não estão sendo reaU~a.Pas a 
menos de 20%aa -em termos reais. Cofili:fiiceitar juros 
de 4%aa? Seria, cm primeiro lugar um insulto à inteligên
cia dos economistas que- atuam riã Cõin"iSSão Especial de 
DeSestatização_; em segundo plano, uma ãfronta ao pró
prio Govern-o Federal, que estabelece patamar mínimo 
de remuneração para seus papéis, numa taxa aproxtnra-·-~ 
damente igual ao dobro da ofertada; em terceiro lugar, 
um flagrante desafio aos técnicos da SIDER,BRÁ~~ que_ 
zelosamente vêm defendendo critériOs cje remp.neração 
mais justos e coerentes para a operação._ 

6. Registre-se que estou supondo, apenas--paraele1lo~=
de explorar o tema, que haja amparo legal para a tran
sação ---e já ttVe if oportunidade de demonstrar neste 
plenário que o_ processo~de privatização, nos moldes em 
que vem sendo realizado, é ilegal. 

7. Tomando em conta, entretanto, a nova realidade 
decorrente da proposta dos Cr$ 40 bilhões, vejo-me na 
contingência de, mesmo considerando He_gal a operação, 
ingressar mais no seu mérito, apresentando argumentoS 
adicionais àqueles que trouxe a este plenãrio no dia 29 de 
maio do corrente ano. 

II) A posição da Secretaria de Controle de Empresas 
Estatals-SEST 

1. Documento publicado em 28 de fevereiro de 1984, 
pela Secretaria de Planejamento da Presidência da Re
pública, em entrevista do SecretáriO do Controle de Em
presas Estatais-SEST, Sr. Nelson Mortada ao Programa 
"Canal Livre" da Rede Bandeirantes de Televisão. ofere
ce interessantes ângulos de observação para o entendi
mento dos objetivos da SEST e das diretrizes maiores 
que subsidiam as análises de empresas que venham a ser 
privatizadas. 

2. Reproduzo a parte final da pergunta feita pelo jor
nalista Joelmir Betting ao Sr. Nelson Mortada, titular dª 
SEST, com o fito de situar mais claramente a ação gover
namental,: ( .... ) Agora, como é que você, politícarilente 
conseguiu, através da SEST, via SEPLAN, governar o 
Governo?, ásslrii se mariifestOil O Sr. Mortada: ••Eu até 
sintetizaria as críticas, digamos, que São diriS:idas às esta
tais, em dois grandes pólos. DOis grandes pólos que, 
para se ·achar um ponto de equilibrio não é realmente fá
cil. Tem-se, de um lado, um pólo em que, se a progra
mação for uma expansão muito grande dos investimen
tos, o Governo eStará tomando atitudes _:estatizantes. E 
realmente está. Se ele es_tá expandindo a capacidade pro
dutiva das suas empresas, ele está realmente estatizando 
mais a ativldade econômica. Se ele reduz Q investirilento, 
tem-se uma crítica, de um lado, dos interessados nas 
compras do Governo de que esta redução vai dimhiuir-
seu nível de atividade e que, então, está prejudicando 
todo o setor privado, todo o nível de ativ_idade e que tem 
um orçamento recessivo. Quer dizer, há necessidade d~ 
se encontrar um ponto de equilíbrio (grífo meu)_ E é este 
ponto de equilíbrio que nós estamos buscando. (grifo 
meu). Desde o iníCiO ôá criação da SEST, parece-me que 
um ponto politicamente Tiitpoftarik defítifdo pelo Go
verno é que a criação da SEST for feita objetivando prin
cipalmente conter a expansão das estatais. E neste ponto 
eu acho que nós já alcançamos este objetivo", 

3. No que tange aos setores siderúrgico e-elétrico, às 
fls. 26, do documento citado, assim se posiciOnou o Sr. 
Mortada: "Há uma característica própria no seta elétri
co: Hoje ele está empenhado em alguns grandes projetos. 
Só Tucuruí, Itaipu e as respctivas linhas de tiãnsmissão_ 

(o último grifo é meu) devem. absorver_ quase 70%, 80% 
das programações de investimento. Qu.e_r _di~er, nós esta
mos caracterízando um tipo de investimento em que é 
até uma vantagem fazer-se um esforço maior em conti
nuar a investir. Esses projetas, alguns deles quase no fim, 
Vão-começar a produzir agora. E importante não dimi
nuir consideravelmente o ritmo_ em que eles estão. "E 
prossegue, às fls. 27, .após rápida interceção:" Tome o 
exemplo de Itaipu. Itaipu é uma obra de 12 bilhões de 
dólares. Já se investiu, atê.agOra, em torho de 11_ bilhões 
de dólares. Faltam I ou 1,5 bilh.ões de dólares para ter~ 
min<J.r o projeto. Isto é, deve-se iniciar_ a produção de 
energia no ano que vem. Não se pode nem pensar em pa
rar uma obra dessas, porque os juros daquilo que já foi 
investido são muito maiores do que o que falta para ter
minar o projeto. Então, _isto determina um _certo _grau de 
prioridade, (grifos meus). 

4. Diante da exposição acima, permito-me repetir 
t_recho d()_ meu pronunciameiú.o anterior sobre a privati
zação da COF A VI, significativo no contexto esboçado 
pelo titular da SES'F: 
- Transferir uma empresa econômiCa e financeiramente 

viável, lucrativa, com um nome arduamente conquistado 
_ no inercado siderúrgico nacional e internacional, sim

plesmente por ter a maioria de suas ações nas mãos do 
Governo, e, ainda mais por uma ninharia, é procedimen
to que não ficurá sem conseqilências, sobretudo porque 
o Governo não ~ onipotente e incontrolado, Entregar a 
CO_F A VI no facilitá rio dessa privatização marcada pela 
ação do arbílrio e pela despreocupação com comporta
mentos éticos, .. é um ilícito e é uma imoralidade_, Sobretu
do porque tanto os tecnocratas do Governo quanto os 
empresários do Grupo Gerdau sabem que, colocada em 
marcha a sua Aciaria II, já em fase final de conclusão, e 
feitOS pequenos acertos em seu projeto e forma de recebi
mento de matéria-prima (providências-exclusivas de cu
nho governamental) a COFA VI poderá alcançar 650 mil 
.toneladas/ano de produtos acabados; sabem que a CO
F A VI tem condições de fornecer todo o aço necessário 
âs torres de transmissão de ITAIPU, de TUCURUI e de 
outras grandes hidrelétdc.as em construção; sabem que a 

_ instalação __ de uma usina de porte da COFAVI, atual
mente, não pode ser efetivada sem um investimento de 
pelo menos US$ 200.000.000,00, já que a pi'_e_y_isão é de 
US$ 500,00 por tonelada instalada. (grifos não constan
tes do pronunciamento origlnal). 

5. _ .Sr. Presidente, Srs. Senadores, compare-!ie as de
clarações do Sr. Nelson Mortada cQm o trecho anterior e 
ter~se-á a descoberto a causa maior da perseverança do 
Grupo Gerdau. O próprio Governo Federal já tornou 
público qile irá continuar seus mais significativos proje.:-
tos hidrelétricos. Este fato representa, por si só, a viabili
zação de lucros crescentes e constantes para a COF A VI. 
Veja-se que não se está_ diante da aquisição de uma em
presa com problemas; ao contrário: deseja o Grupo Ger
dau potencializar financeiramente s_eu.s inVeStimentos às 
custas do Governo Federal que tem na SIDERBRÁS seu 
maior representante no patrimônio presente e no poten
cial futuro da COFAVI. 

III) Os crit§rlos segundo os quais as empresas privadas 
examinam projetos de aquisição e fusão. 

,1. Gostaria, no momento, de trazer à tona alguns 
dos critérios mais críticós-ad-õtadõS-pelas empresas pri
vadas ao examinarem perspectivas de aquisição e fusão. 
Para tanto, n mais recente e atualizada teoria financeira 
foi pesquisada. 

2. De um modo geral, tentarei responder às segUintes 
questões: (a) por que as empresas desejain combi-nar-Se 
com outras? (b) Quaís-os pri"riCípa1s ·ga·nlladOres na hipó
tese de duas firmas se ftiõdirem? Os acionistaS: da adqui..: 
rente? Os acionistas da adquirida? Ambos?; (c) Qual o 
níVel de competitividade existente no mercado para ope
rações de aquisiÇão?; (d) Por quê muitas aqu"ísíções resul
tam em fracasso?; (e) POr quê raZões a admiil"istração de 
uma firma luta por uma aquisição mesmO qUando o 
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preço que oferece é superior ao preço prevalecente no 
merc_a_do?; (f) Será que empresas estariam dispostas a pa
gar ágio pela aquisição de outras- no caso positiVO, em 
que proporções?; (g) De quê formas é possível se estabe
lecer um preço para uma aquisição? 

3. Primeir~mente, existem dois procedimentos se
gundo os quais uma empresa pode se expandir: por alar
gamento de suas prÓprias bases no mercado ou por pene
tração no mercado, propiciada pela compra de outra em
presa. Assim, a primeira decisão que enfrenta a adminis
tração é descobdf qi.ial dâs duas opções é a mais rentá
vel. b_e uo1 ffiodo gerãl, os critérios para aproximação de 
preçOS- de aquisição implicam no cálculo do valor atual 
do flux_o de lu.cros esperados para a empresa num dado 
horizonte de tempo, e a uma dada taxa de juro. O que se 
faz é avaliar, tanto o projeto de expansão interna quanto 
o de aquisição, mediante um exame do potencial que a 
própria empresa ou aquela a ser adquirida apresenta em 
férh1oS de mercado. Desta forma, se a altet:nativa implica 
em adquirir uma firma em situação faJimentar, há que se 
verificai' quanto resta de dinheiro após pagos todos os 
credores e depois de vendidos todos- os ati vos aopreço 
corrente de mercado. Esta diferença representaria· o coo
ceito de patrimônio líquido, ou seja: o resíduo que pode
rá ou nã-o existir depois de acertados todos os itens pen
dentes para a firma. A suposição, neste caso, é a de que a 
empresa vai falir; n~o vai continuar no mercado; vai per
der sua imagem, sua clientela, seus fornecedores. 

4. Como se pode ver, a utilização do património 
líquido, como critério, está acoplada à suposição de que 
a empresã não dispõe de nenhum potencial de mercado. 
Em prevalecendo o contrário, os procedimentos seriam 
outros: Ievar-se-ia em conta a imagem da firma, o seu n> 

_lacionamento bancário, a sua tradição no mercado, a sua 
capacidade gerencial, as expectativas de ampliação na 
sua fatia de mercado. 

5. Em países nos quais o mercado acionãrio é bas
tante desenvolvido, pode-se utilizar o valor das ações em 
bolsa multiplicado pelo número de ações existentes para 
se chegar a um valor aproximado para a empresa. 
Imagina-se que o mercado está. suficienteinente_ informa
do a respeito das potencialidades e possíveis fragilidades 
da firma, para julgar, pelo valor atribuído à cada ação, 
se a empresa tem futuro ou não. 

6. Um procedimento mais analítico envolveria, con
forme já foi menclonàdo, um exame da capacidade pró~ 
pria de expandir-se vis-a~vis a alternativa de aquisição_ 
Em seguida, ter-se-la que estimar os lucros num horizon
te de tempo considerado adequado e chegar-se a uma 
taxa de juro que representasse a ·~taxa de atratividade" 
do caP-ital para a empresa. Em função desta taxa e do 
fluxo de lucros, poder-se-ia chegar a uma estimativa pre
liminar do valor do projeto. Evidentemente que outras 
considerações de ordem administrativa, legal, econômi
ca, etc, teriam que ser tecidas para "calibrar" o montan
te a ser negociado. As bases da decisão, entretanto, esta
riam sempre nas expectativas futuras e não no patrimô~ 
nio líquido, conforme já se demonstrou _anteriormente. 
Este, só é utilizado na hipótese de se lidar com empresas 
decididamente "doentes". 

7. No documento que juntamos a este pronuncia
mento e que consta anexo à Resolução n"' 1.992 da Dire
toria da SIDERBRÁS sobre a proposta da COSIGUA, 
no item n9 29, constam elencados vários parâmetros 
apresentadOs pela COSIGUA e questionados pela SI
DERBRÃB, dentre os quaiS Uma taxa de atratividade de 
JO%a.a; um horizonte de tempo de 15 anos, assim como 
outros dementas para efeito de projeção. Ora, em pri
meiro_ lugar, torna-se evidente que a COSIGUA vem se 
utilizando, como c;onhecedora íntima do universo finan
ceiro, de inStrumentos bem semelhantes aos descritos 
como aplicados pela iniciativa privada. Em segundo lu
gar, pof-f.azôes-que vale a pena examinar, conforme item 
28 do anexo acima referido, "( .... ) a COSIGUA adotou 
números para suas projeções de mercado interno total, 
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vendas da COFAVI aos mercados interno e externo, 
preços internos e externos e incentivos fiscais, sensiV'él • ." 
mt>llle infniores aos adotados pela SIDERBRÃS". (grigo 
meu). Em tert:eiro lugar, utilizou os critérios de que trata 
o Aviso fnterministerial n~> 1.205, de 7~12~81, qUe são: (a) 
Valor Putrimonial Atualizado (ou Valor do Patrimônio 
Líquido Real); (b) Valor de Reposição dos A,tivos Ope
racionais e (c) Valor de Retorno do Investimento, sele-. 
cion.:tnd<l exat::lmente 0- critério .do Patrimônio Líquido 
-nem mais nem menos aquele que normalrnente_se uti
liza quando uma empresa está à beira de um colapso eco-
nômico e financeirO.--

8. Aliás, na Nota aos Acionistas, publícada pe_lo 
Grupo Gerdau em 29-6-79, no Jomal do Brasil, o Qrupo 
deixa explícita a sua filosofia.- NO Hem-2: _''Deátro do 
programa de privatização do Governo do Presidente 
João Figueiredo, as Empresas signatárias vêm mantendo 
entendimentos visando à aquisição do controle acionário 
da Cia. Ferro e Aço de Vitória, COFA VI, que também 
a tua no setor de aços não planos. (grifo meu)". No item 
3: .... A responsabílidade pelo setor de aços não planos foi 
atribuída pelo próprio Governo Federai à iniciatíva pri
vada. Dentro dessa linha, todas as empresas de controle 
estatal do setor seriam privatizáveis. Entretanto a tran
sação com a COFAVI, apresenta, em relação às demais, 
justificativas de vârias- ordens, inclusive mercadológica, 
eis que sua linha de produtos amplia as atuaís linhas das 
signatárias. Além disso, a CúFAVftem um patrimônio 
líquido equivalente a um terço do patrimônio líquido 
consolidado da Metalúrgica Gc!-fâáU S.A. e suas contro
ladas e produz cerca de um sexto da tonelagem de aço, 
operando em setor de características tecnológicas idênti:.: 
cas, onde firmarão seu conceito. Os risCos de assunção 
da empresa nova estariam, portanto, minimizados": (gri
fo meu}. 

9. O Grupo Gerdau explicita, por conse~uinte,- sua 
preocupação com os riscos; afirma serem as tecnologiá.s 
afins; estabelece relações técnicas entre patrimónios 
líquidos - tudo buscando assegurar aos seus acionistU:s 
a maior rentabilidade e o menor risco. Por quê razões es
tranhar o procedimento intransigentemente adotado 
pela SIDERBRÃS no sentido de proteger também os 
seus acionistas- o povo brasileiro? O que fica difícil de 
entender é a posição da Comissão Especial de Desestati~ 
zação que não adota as medidas preconizadas pela SI~ 
DERBRÁS no documento anexo â Resolução n9 1.992, 
datado de 29~12-83, no seu item 48: ''Pr~pomos, pois, 
que a Diretoria (da SIDERBRÂS): 

a) declare encerrado o procedimento de lici~ 

tação aberto pelo edital de 14-1~83, para a alienação 
da participação acionária da SIDERBRÃS e CO~ 
FA VI, em resultado de a única proposta apresenta
da não estar nas condições fixadas- nas normas que 
regiam essa licitaÇãO; 

b) solicite de Sua Excelência o Ministro da In
dústria e do Comércio e da Comissão Especial de 
Desestatização orientação SObre a forma de prosse
guir na privatização da COFAVI, designadcimente 
quanto à eventual abertura de nova licitação.'' 

lO. Fica,_ por cons~guinte, claro o fato de-qU~ méSiti.O
supondo haver base legal para o processo de privati
zação - o que demonstrei inexistir - fica difícil 
entender-se o procedimento adotado pela referida Co
missão Especial. O enfoque adotado pelo Grupo Gerçjau 
é perfeitamente compreensível: defende a riqueza dos 
seus acionistas: A posição da SIDERBRÁS, também, é 
transparentemente clara: defende os interesses do parque 
siderúrgico e do povo brasileiro. Decorrido tanto tempo 
desde que o Grupo Gerdau, ainda em 28-6-79 manifesta
va seu desejo de adquirir a COFA Vi; já-era mais do que 
hora de se exibir uma posíção clara, inequívoca, termi
nal, insuspeita, em face, inclusive, do próprio regramen
to de Direito existente, que questiono, e também dos 
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fundiJ.Il)_entos de mora_lidade admin-isüativa inafastáveis 
em qualquer ca.so. 

____ IV) Considerações económico-financeiras à respeito 
do processo de privatização da COFAVI 

l. Analisando a privatização proposta do ponto de 
vista econômico e financeiro, reporto-me ao meu pro
nunciamento de 29~5-84, no qual, com base numa esti
mativa de USJ 500,00 por tonelada instalada, áemons
tra~eí que chegar-se-ia, para a COFAVI; a um valor de 
US.$ 200 milhões no que tange aos investimentos neces
sários a colocá-la instalada somente na parte de insta
lações e equipamentos. 

2. A COFAVI projetou seu fluxo de caixa no perío
do de 1985 a 2009, segundo critérios conservadores, che
gando aos seguintes números para expressar seu lucro 
depois do imposto de renda e antes dos dividendos (em 
cruzeiros milhões de dezembro de 1984): 

1985 4.857 
1986 6.460 
1987 14.416 
1988 1!.078 

1989 9.997 1999 25.549 
1990 10.721 2000 25.915 
!99\ 1\.313 2001 26.232 
1992 I I.S78 2002 28.242 
1993 11.686 2003 28.422 
1994 12.217 2004 28.484 
1995 12.781 2005 28.546 
1996 12.929 2006 28.607 
1997 20386 2007 28.668 
1998 25.009 2008 28.730 

2009 28.791 

3. Mesmo considerando as margens de c:_rro i~erentes 
a projeções - especialmente por período tão longo -

há que se admitir que aludidas projeções representam 
um conjunto de expectativas da empresa quanto ao seu 
desempenho nos próximos 25 anos. Poder-se-á questio
nar a validade das estimativas - os critérios utilizados 
poderão, sempre, ser solicitados â COFA VI e, s_e for o 
caso, ajustados. Mesmo assim, foi elaborada uma breve 
análise financeira para a sêrie de lucros em questão. 

4. Devo lembrar que já foi explicados que as empre
sas privadas utilizam, na avaliação de aquisições ou de 
projetas de expansão interna, projeções do desempenho 
futuro ou o preço de bolsa das ações em circulação, ima
ginando que, no primeiro caso, consigam exprimir com 
razoável grau de variabilidade o desempenho da firma e, 
no segundo caso, que o mer~do transferiu suas expecta
tivas para as ações mediante estabelecimento de preço 
sob as leis da oferta e demanda. 

5. O primeiro passo da anâlise consistiu em tomar 
como válida a taxa de juros de 10% de que trata o anexo 
à Resolu_ção n9 !.992' da Diretoria da SIDERBRÁS 
sabre a proposta da COSIGUA, item 29. Isto posto, 
descontou-se o fluxo de lucros no período de 1985 a 
2QOJ, e obteve-se um valor atual de Cr$ 109 bilhões, 
aproximadamente. Este valor representa o montante, em 
cruzeiros de dezembro de 1984, que a empresa teria se 
lhe fosse passivei optar entre receber os lucros ano a ano 
ou mediante remuneração de 10%aa, obtê-los, â guisa de 
ex_emplo, por empréstimo para pagamento no período 
considerado. 

O. ___ Observe-se que a oferta-da qual tomei conheci-
mento, mesmo levados em conta todos os questionam_en
tos já formuladOs, atingiu a cifra de CrS: 40 bilhões, fi
nanciados em 7 anos, a juros de 4%aa! Como se_ pode 
ver, o preço mínimo a ser estabelecido para a empresa 
deveria compor-Se dos USS 200 milhões deduzidos os dé
bitos segundo critérios a serem estabelecidos quanto a 
pfazos e_ t~xas de juros e acrescidos de USS 64 milhões, 
correspOJldentes à conversão dos CrS 109 bilhões à taxa 
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de CrS I .699,00 prevalecente nesta data para o dólar 
americano. 

7. Mesrno imaginando que os valores a serem dedu
zidos chegassem a USS 100 bilhões - hipótese muito 
pessimista ~ ainda teríamos um valor de venda para a 
CO F A V 1 em torno de USS 164 milhões, ou, à mesma 
taxa aplicada acima, CrS 278 bilhões de cruzeiros, im
portância superior em 595%' (cjuinhcntos e noventa e cin
co por cento) aos CrS 40 bilhões propostos. 

8. Examinando o assunto sob outro enfoque, tomou
se o fluxo projetado no período de 1985 a 2009, ajustou:
se a série, considerando os exercícios de 1991 a -1993 
como se gerassem lucros iguais a Cr.$ II bilhões; os anos 
de J 994 a 1996 com lucros de Cr$ 12 bílhões; os períodos 
de 1998 a 2000 com lucros de Cd 25 bilhões e, finalmen
te, os_anos de 2002 a .2009 com lucros de CrS 28 bilhões. 
Comparou-se esse fluxo com a proposta efetuada, Cr$ 40 
bil~ões, imaginando-se fossem pagos à vista. Procurou
se, então, descobrir a taxa de juros capaz de tornar todo 
o fluxo de lucros igual aos Cr$ 40 bilhões propostos e 
chegou-se a uma taxa de remun~_ração para a proponena 
te, a COStGUA, em torno de 25%aa (vinte e cinco por 
cento ao ano)! Com'efeito, vale a pena lutar às últimas 
conseqUências para viabilizar uma compra destas! Quem 
não desejaria pagar 4%aa e ganhar 25%aa, além de obter 
uma sêrie de outras vantagens de mercado!? Começam a 
ficar bem mais claros os motivos da insistência da COSI
GUA! 

9. Uma vez explorado o raciocínio anteriormente de
talhado, passou-se a verificar os impactos da aquisição 
tio -tocante ao mercado de fatores e de produtos. Mapas 
_de custeio da COFAVI apontam, em maio deste ano, um 
pe~c_entual de 47,6% para a participação da sucata na 
composição do custeio da produção. Deve-se por conse
guinte, verificar como se comporta o mercado deste pro
duto, tão importante para a elaboração do produto fmal 
da empresa. O gráfico n9 I, anexo, mostra como evoluiu 
o preço d2 sucata no período de janeiro de 81 a abril de 
1984. Os valores foram grafados tomando-se as mêdias 
quadrimestrais visando reduzir tendências mensais. _e 
perfeitamente claro que durante todo o período exami
nado a curva subiu a pique. No espaço de tempo com
preendido entre os quadrimestres 83/1 e 84/l, a curva 
toma forma muito mais acentuada. No gráfico n9 2, tam
bêm anexo, transformou-se os valores mêdios quadri
mestrais e números índices, valendo o primeiro quadri
mestre de 1982 como a base- 100- e os demais qua
drimestres expressos em função do seu crescimento a 
partir da base. Foram grafadas duas curvas: (a) a curva 
representãtiva da média quadrimestral do !ndice Geral 
de Preços, coluna 2, da Conjuntura Económica, Comu~ 
mente usado como indicador da inflação e (b) a curvare-
sultante do crescimento quadrimestral do preço da suca~ 
ta. A partir do quadrimestre 83/3 nota-se o preço da su~ 
caia avançando acima da inflação. Como interpretar is~ 
so? 

10. Uma possível interpretação diz respeito ao fato 
dos preços estarem subindo por insuficiência de oferta de 
sucata; outra, tem que ver com ·pressões da demanda. 
Evidentemente que há muitas outras variáveis no -contex
to. Estou-me restringindo somente a duas para facilidade 
de exposição. As duas razões acima podem estar ocor
rendo em separado e em conjunto. 

li. Na busca de um parâmetro comp2:rativo para 
poder melhor inferir sobre as razões supra, foram elabo
radas as tabelas I/4 e os gráficos 3j6, em anexo. Os grá
ficos e tabelas procuram retratar o mercado de produto 
final para perfis e barras redondas e e1Cplicitam a partici
pação das mais significantes empresas componentes do 
mercado. O gráfico 3 dfimonstra que na produção de 
perfis leves o Grupo o'erdau vem ganhando uma fatia 
cada vez maior do mer:cado a contar de I 980. A COFA
VJ, por sua vez, teve sua participação reduzi9a a partir 
de 1982. O &:rãfico n9 4 evidencia a importância da CO
FAVI na produção de perfis médios entre 1980 e 1984. O 
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gráfico n9 5 acusa a dominância do Grupo Gerdau no 
ramo de perfis levesjmêdios e barras redondas enquanto 
que o gráfico n9 6 evidencia total predominância da 
GERDAU na produção de barras redondas. 

12. Diante desses números, parece que se pode expli
car a subida do preço da sucata em decorrência de um 
motivo muito mais ligado à pressão de demanda, Com a 
penetru.çào do Grupo Gerdau no mercado de perfis, para 
cuja fabricação a sucata contribuí com mais ou menos 
47,6%, acelerou-se a demanda e subiram os preços. 
Deve-se notar que o Gi'upo Gei'dau tem-mUitO nlãiS"fle
xibilidade para absorver o custo da sucata de vez que 
seus preços finais não estão submetidos ao controle de 
preços da CIP, como é o caso da COFAVI. Pode-se con
cluir, então, sem muita margem de dúvidas, que GER
DAU está desde o .quadrimestre 83/3, contribuindo para 
que o preço da sucata dispare acima da inflação e, em 
conseqUência, dificultando o acesso da COFAVI ao mer
cado de fatOre$. 

13. A constatação acima não deve ser tida como no
vidade, uma vez que o próprio Grupo Gerdau, na nota 
aos acionistas pubticada em 29-6-79, no Jornal do Brasil, 
afirmava a afinidade tecnológica e mercadológica entre o 
GRUPO e a COFAVI. Informava, outrossim, ser míni
mo o risco a ser corrido pelos seus acionistas. Pudera! 
Comprar uma empresa que vale, na pior das hipóteses, 
Cri 278 bilhões por CrS 40 bilhões, prazo e juros -de 
4%aa. elimina completamente-o risco financeiro_ c; teduz 
a quase o risco de mercado! 

14. A mais recente teoria financeira apresenta alguns 
indicadores que podem levar empresas a se fundir: 

a) redução de custos; 
b) administração insuficiente por parte aa adquirida; 
c) elevação de receitas totaiS:; -
d) imposto de renda redüzido por parte da empresa 

adquirida; 
e) existência de mercado financeiro imperfeito. 
15. Exçetuando-se o ite_m __ (b), todos os demais cri

térios enquadram perfeitamente a COFAVI como poten
cialmente maximizadora de ganhos para a GERDAU. 
Há, por conseguinte, escora teórica suficiente para justi
ficar o desejo obsessivo de compra. 

V) Os aspectos mercadol6gicos inerentes à compra da 
Cofavi pelo Grupo Gerdau. 

I. Desejo agora examinar a "privatização" sob o' 
ponto de vista mercado lógico: como será o mercado afe
tado pela aquisição da COFAVI, fato que espero não 
ocorrer? Em primeiro lugar, haverá uma integração mui
to forte no mercado de fatores. CQmO jâ se viu, !1 sü.'Cata-ê 
matéria-prima disputada dentre outras, pelas duas em
presas. Com a compra, cessaria a disputa, o preço da su
cata tenderia a cair, uma vez que os vendedores iriam 
defrontar-se com um sólido e quase único comprador. 
ConsoHdar-se-ia um monopsônio, ou sejã, Um mono
pólio ou quase-monopólio no mercado de compra de fa
tores de produção. Em segundo lugar, a união GER
DAUfCOFAVI iria propiciar à GERDAU uma domi
nância quase absoluta no mercado de perfis leves (vide 
gráfico 3) e de perfis inédios (vide gráfico 4). 

2. Fato importante a destacar é, relembro, a ativação" 
de TUCURUI E ITAIPU, conforme declaração do pró
prio Secretário de- Controle de_ Empresas Estatais -
SEST, em documento já citado neste pronunciamento, 
às fls.27 do texto distribuído pela SEPLAN/PR em feve
reiro de 1984. A COFA Vl chegou, em passado recente, a 
oferecer 70% de sua produção à ELETROBRÃS. Os 
preços da COFAVI são controlados pelo_ CIP- uma 
das razões; inclusive, para sua reduzida margem de lu
cro. A união GERDAU/COFAVI está para ocorrer 
exatamente no período em que se irá exparidir a deman
da da ELETROBRÁS. Muita coincidência!! 

3. Acresça_:se ao acima exposto qge o Grupo G ER
DAU não está sujeito ao CIP e póde vender seus produ
tos a preço de mercado, por outra coincidência, preço 
que serã em grailde parte determinado pelo Grupo, uma 
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vez aglutinada sua fatia de mercado à da COFAVI. Se
nhores Senadores, não estamos diante de algo simples
mente grave e sim defronte de fato gravíssimo. O próprio 
do-ve"rno federal, pOr me!o d? ELETROBRÁS, irá ser 
tremendamente prejudicado ao adquirir material para as 
tinhas de transmissão de TUCURUI, ITAIPU e outras 
usinas por um preço muito maior do que aquele ofereci
do pela COFA VI! A COFAVI ê uma empresa, sob este 
aspecto, especialmente estratégica. O Sr. Nelson Morta
da, em sua entrevista, disse que "O objetivo da Secreta
ria de Controle das Empresas Estatais (SEST) é de que 
haja uma diretriz no sentido de aumentar a eficiêricia das 
empresas governamentais, restringindo-se o desperdí
cio." e prossegue: "Entendemos que aumentar a eficiên
cia quer dizer produzir a um custo menor por unidade de 
bem produzido- esclareceu". Pergunto, a Vossas Exce
lências, Senhores Senadores, como irã a ELETROBRÁS 
ser "eficiente" se a própria Comissão Especial de Deses-
tatização fecha os olhos para fatos de clareza solar, 
como os que vão referidos na esteira deste pronuncia
mento? 

VI) Os Impactos Organizacionais Vinculados à Com
pra da COFAVI Pelo Grupo GERDAU 

I. Uma vez enfocados, mesmo sucintamente, alguns 
(ILEGfVEL) em termos de mercado, da objetivada 
(????????) "privatização" da COFAVI, torna-se impor
tante demonstrar os'impactos que referido proceSSo des
feriu na estrutura organizacional da COFAVI. Verdade 
que a fronteira entre o econômíco; o "financeiro, o merca
dológico e o organizacional é mufto ténue. A abordagem 
em segmentos teve muito mais a finalidade de tornar a 
exposição mais palatáveL Deve-se ter em mente, entre
tanto, que o "fenômeno privatização" vem, d_esde a data 
na qual o Grupo GERDAU publicou sua nota aos acio
nistas, datUda de 28-6-79, no Jornal do Brasil de 29-6-79, 
afetando de maneira muito forte todo o desempenho da 
empresa. 

2. Apena_s para ilustrar os efeitos psicológicos- ine
rentes a um take over, reproduzo a seguir tradução de ar:. 
tigo publicado na conceituada revista do "Massachusetts 
Institute of Techiiology", a "Sioan Management Re
view", em edição do inverno de !982, sob o título: "A 
compra da CONOCO 1fOS i'etOi'nóspara·os Acíon-istas", 
escrito por Richard S. Ruback. O material ê longo, em 
razão do que descreverei somente a parte atinente a()/ 
apêndice n9 1: "Cronologia de eventos na aquisição da 
CONOCO": 

Maio de 1981: A empresa Dome Petroleum Ltd, ten
tou adquirir a participação de 53% que a CONOCO ti
nha na empresa Hudson Bay Olil and Gas Company. A 
DOM E apresentou uma proposta inicial no sentido de 
comprar 20% das ações ordinárias da CONOCO pelo 
preço de USS: 65,00 por ação. ( .... )e a DOME conseguiu 
comprar os desejados 20% de participação. A CONOCO 
eventualmente trocou suas ações na Hudson Bay pelas 
ações que estavam em poder da DOME e recebeu parte 
em espécie. A cronologia de eventos a seguir foi extraída
do The Wall Street Joumal e as datas listadas correspon
dem àquelas nas quais os artigos foi"am publícados. Uma 
vez que o Wall StreetJournal é um jornal matutino, a in
formação contida nos artigos estava quase sempre dis~ 
ponível um dia antes da publicação. 

22-Junho-1981: A CONOCO rejeita uniã proposta 
efetuada por uma empresa não identificada para com
prar aproximadamente 25% de suas ações por US$ 70.00 
cada. O Wall Street Journal informa que ê possível que a 
empresa adquirente seja a SEAGRAN. 

CONOCO anuncia que entrou- em cOnta to com em
prC:sa Cs-tr .... ogeira de proporções equivalentes à sUa ares
peito de uma possível fusão empresariaL Empresas do 
ramo petrolífero, de mineração ou do s-etor químico são 
possíveis compradores. Um porta-voz da DU PONT 
nega qualquer movimento de sua firma como proponen
te. 

Junho de 1984 

24-Junho-1981: A empresa SEAGRAN ê identifica
da como aquela que tentou contactar a CONOCO. A 
compradora infOrma que pretendia comprar ações no 
m"erci_d~ secundáriO. Levanta-se uma especulação a res
peito da firma DlAMOND SHAMROCK, da CITIES 
SERV!CES e da NEWMOND M!N!NG como possl
veis sócios na fusão. Porta-vozes de cada empresa nega
ram esses fatos. 

26-Junho-198[: A SEAGRAM anuncia uma oferta 
para 41% (35 milhões de ações) da CONOCO ao preço 
deUS$ 73.00 por ação. O menor número de ações aceitá
vel seria de 28 milhôes. Os entendimentos entre CITIES 
SERVICES e CONOCO são revelados. Aludidos enten
dimentos são cancelados diante da oferta da SEA
GRAM. 

19-Julho-1981: A CONOCQ apela para a justiça ob
jetlvaõdo bloquear a oferta da SEAGRAM, até um limi
te_ de USS I bilhão. Ralph E. Baylei, "Chairman" da 
CONOCO diz que o preço oferecido pela SEAGRAM, 
de US$ 73.00 por ação é "inadequado". 

6-Ju(ho-1981: A SEAGRAM age contra-atacando a 
CONOCo-cõtt'i:o fito de neutralizar o movimento desta 
firma na Justiça, de modo, inclusive, a prevenir qualquer 
oposição pela CONOCO no tocante a sua oferta de USS 
73.00 por ação. 

7-Julho-1981: A OU PONT concorda em comprar a 
CONOCO mediante uma parcela em espécie e outra em 
ações. A oferta envolve o preço deUS$ 87.50 por ação, 
em "cash" para 40% (34,4 milhões de ações) da CONO-
COe uma relação de -1,6 ações da OU PONT para a co
bertura do saldo remanecente. A proposta se configura 
como a maior fusão }amais ocorrida na hi!)tória empresa
ria{ norte-americana (grifo meu). 

A SEAGRAM informa oficialmente que ainda não 
decidiu se vai ou não competir com a oferta da DU 
PONT. 

A TEXACO anuncia que estava envolvida em nego
ciações com a CONOCO. As conVersações foram inter
rompidas quando a fusão DU PONT-CONOCO foi 
anunciada. CONOCO apresenta à Securities Exchange 
Comissióti" (O equivalente a nossa Comissão de Valores 
Mobiliários) um documento informandQ que recebeu 
outra oferta de_ USS 85,00 por açào para todas as suas 
ações. A proponente não identificada poderia ser a TE
XACO. Rumores de uma fusão entre a TEXACO e a CI
TlES SERVICES são revelados. 

8-Julho-1981: Há relatórios de acompanhamento no 
tocante à fusão CONOCO-DU PONT. As razões invo
cadas são citadas. A TEXACO lança rumores de que dis
põe de USS 5. bilhões, por rOeio de Uma linha de crédito, 
para uma aquisição. 

9-Julho-1981: É editado u_m artigo a respeito da pro
teção dos saláriOs da alta administração da CONOCO 
em caso de fusão. Os detalhes deste plano foram anun
ciados mais ~edo e tornados públicos em 6 de julho de 
!981. 

10-Julho-1981: Tanto a Hfederal Trade Comission" 
quanto o Departamento de Justiça desejam reexaminar a 
fusão DU PONT-CONOCO. Os Senadores Metzem
baum e Kennedy requerem seja o processo apreciado 
peta Comissão de Justiça do Senado. 

O "Cha(rman" da DU PONT, Edmund Jefferson, díz 
que a fusão entre a OU PONT e a CONOCO não irão 
afetar o projeto de diversificação da DU PONT. 

13-Julh_o-1981: A SEAGRAM anuncia uma oferta 
para compra de 51% da CONOCO a US$ 85.00 por 
açào. A oferta não especifica qual a parcela que irá ser 
negociada "casill" e a trocada por ações. Não há desejo 
da SEAGR~M adquirir os restantes 49% da CONOCO 
se a sua oferta for bem sucedida. 

14- Julho-1981: A MOBIL dá sinais de que estâ inte
ressada pe!U-CONOCO. As características da pr~osta 
não são reveladas. 
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Um artigo no .. Heard of the Street" informa (jue os 
analistas 11 ão estão muito reguros a respeito da oferta da 
DU PONT pra compra da CONOCO. 

15- Jtllho·l98l: A OU PúNT eleva o preço de sua 
oferta para US$ 95,00 por ação,_ adqufrindo 40% das 
ações da CONOCO "cash" reStante mediante troca de 
1,7 ações da DU PONT para cada uma. da CONOCO. 
Esta proposta foi anunciada antes da "New York Sceuri
tes ExchaJlge" (bolsa de Valores de New York) ter fecha
do seu movimento de 14 de julho de 1981. A oferta da 
DU PONT foi declarada perfeita pelas autoridades fede
rais que examinam processos de fusão. 

A MOBIL anuncia uma oferta para compra da CO
NOCO. Os detalhes não foram explicitados. 

O Departamento de Justiça irá investigar a compra da 
CONOCO. O Advogado-assistente Cbef, Sr. William 
Baxter diz que uma fusão horizontalizaóa (*)como a da 
CONOCO MOS! L ou CONOCO TEXACO podem ser 
impedidas pelo Departamento de Justiça. Ao mesmo 
tempo, os proponentes rivais poderiam tentaf impedir 
que a MOBIL ou a TEXACO adquirissem a _CON'OC6 
mediante ações judiciais invOcando a legislação antitrus
te. 

(*) uma fusão horizontal acontece exatamente no caso 
GERDAU-COFAVI, quando há expansão da linha de 
produtos finais e concentração de mercado. (nota mi
nha) 

20- julho-1981: A MOBIL envia uma oferta de USJ: 
90,00 por açào para compra de 50% da CONOCO no· 
dia I 7 de julho de_ 1981, sexta-feira. Concomitantemente 
a MOBIL propõe complementar a oferta em espécie 
(cash) com uma fusão, na qual as ações resta)ltes da CO
NOCO poderiam ser negociadas por USS 90,00 em ações 
preferenciais ou debêntures. 

O Departamento de Justiça diz que irá escrutinizar a 
proposta de fusão.A_MOBlL garante que sua proposta 
não irá ferir a legislação antitruste. 

22-julho-198-E A Diretoría da CONOCO rejeiút 
por unanimidade a proposta da MOBIL, citando dificul
dades diante da legislação antitruste. Os diretores da 
CONOCO reiteram seu apelo ã oferta da DU PONT. 

A GULF OIL levanta uma linha de crédito de US$ 5 
bilhões, presumiveJmente para tentar adquirir Umft em~ 
presa não identificada no si!ior petrolífero, nos EUA. 
Fontes da GULF informam que a empresa-alvo é a Co
NOCO. 

22- juJho-1981: AMOBIL coloca em sua disponibi
lidade a Hnha de crédito dos USS 6 bilhões. 

A DU PONT anuncia que está alocando verba de 
US$ 85 milhões para expandir a pesquisa científica liga
da à vida animal e vegetal. 

23 -julho-1981: A MOBILe a SEAGRAM conside
ram a possibilidade de elevar suas ofertas de compra 
para a CONOCO. 

A CONOCO entra êom ação fudicial invocando a lei 
antitruste em relação a MOBIL para neutralizar a pro
posta desta. No documento encaminhado à justiça, a 
CONOCO afirma -que uma fusão entre ela e a MOBIL 
irão reduzir a competitividade na indústria energética. 

A CONOCO anuncia qué sua IucratiVidàdC··-cresceu 
317% desde o segundo trimestre de 1980. o crescimento 
foi principalmente devido à venda da Hudson Bay Ojl & 
Gas Co_ Sem esta venda os lucros da CONOCO áci;"Ce: · 
ram 36% 

24-Julho-1981: A SEAGRAM faz uma revisão na 
sua proposta para adquirir a CONOCO ·efevando o_ 
preço para USJ 92,00, pof parcela-de 51% da CONOC~ 

Os ganhos da TEXACO se elevaram em 11% no se
gundo trimestre. 

27 -Julho-1984: Um artigo indica que a MOBIL, 
DU PONTe a SEAGRAM, podeiãõ elevar suas ofertas 
para compra da CONOCO. 

28 -Julho-1981: A DU PONT eleva sua oferta na 
qual propõe, uma elevação do número de ações pelas 
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_quais estaria disposta a pagar USJ 95,00 cada, pa"ra aqui
sição de 45% das ações da CONOCO. 

A MOBIL eleva sua proposta para U~$ 105,00 por 
ação para um limite de_até 50% das ações dã CONOCO, 
mas reduz para US$ 85,00 por ação o valor de compra 
das ações preferenciais e das debêntures que irão ser ore: 
Tecidas para adquirir os restantes 50% das ações da CO
NOCO, a serem oferecidas na proposta de fusão subse
qUente à compra dos primeiros 50%. 

Os Diretores da CONOCO apoiam a oferta da DU 
__ PONT. Objetam _quanto à oferta da MOBIL com base 

em argumentos antitruste. 
A oferta da SEAGRAM é criticada tendo em vista ser 

condicionada a provável litigação. 
A DU PONT se opõe a uma tentativa da "United 

Steelworkers of America" para sindicalizar suas fábri~ 
c as. 
29-Julho~l98l: A DU PONT anuncia que recebeu 

__ "tenders" (ações com características especiais) para mais 
da metade {143,7 milhões de ações) ordinárias da Có~
NOCO._ Estas ações com base em data de24 julho de 
1981, irão permitir uma eScolha entre pagamento em es~ 
pêcie ou em ações. As ações "tendered" adicionais serão 
compradas cash até que 45% da CONOCO seja obtido. 
As remanecentes ações ''tender" serão trocadas por ou~ 
tras ações. 

Os acioriístas da CÜNOCd podem optar por uma 
operaçiío "tender" com a SEAGRAM e receber USS 
92,00 por ação em espécie, valor que excede os US$77. 78 
das 1,7 ações da DU PONT que seriam obtidas na hipó
tese de negociar com a mesma." 

3. A crono~ogia segue apontando fatos nas datas de 
30:-1; 3I-7; 3-8; 4-8-8!, até o dia 5 de agosto de 1981, data 
na qual a proposta da DU PONT é aceita corno segue: 
"A MOBIL ofereceu pagamento de US$120.00 por cada 
ação da CONOCO. Entretanto, no foro l~gal, a MOBIL 

-perde para a oferta da DU PONT. Esta, aumenta sua 
ofertu em cash para 45% da CONOCO a US$98.00 por 
ação. A DU PONT concorda em pagsr US$ 275 milhões 
pela parcela relativa a uma joint venture entre a MON
SANTO e a CONOCO. O Departamento de Justiça ga
rante totallegalidade.para a oferta da DU PONT". Are
lação di"eventOs continua no dia 5 de agosto e se estende 
até data de 28 de agosto de_l981_, ocasião na qual os prin
cipais eventos terminam. Procurei relatar neste_ pronun
ciamento somente os fatos mais marcantes até a data da 
aquisição e preferi não detalhar os demais, posteriores a 
tal data". Para os motivos que me levaram a inserir neste 
trabalho a batalha CONOCO-DU PONT bastam os fa-
tos relatados. 

4. ·srs. Senadores, ao transcrever urna parcela dos 
movimentos de mercado que se desencadearam para a 
_aqUisição da empresa CONOCO desejei demonstrar de 
que maneira uma compra de uma empresa acontece em 
países nos quais o mercado é foi-te, especialmente os Es
tados UriidOs- -da América do Nofte. Todos puderam 
acompanhar alguns detalhes das marchas e contra~ 

marchas necessárias a que se- efetive uma aquisição, Fi
cou, outrossim, clara, a disputa entre as compradoras e o 
direito da adquirida de aceltar ou não_ suas propostas, 
apelando inclusive para o Poder Judiciário. Cada empre
sa busca maximizar o ganho dos seus acionistas, de 28-6-
79. Cõli _efeito, assim procedem as empresas privadas. 
Estão corretas ao defender seus acionistas. 

5, Cabe registrar que todo o "affair" CONOCO-DU 
PONT ocorreu no lapso de tempo compreendido entre 
22 de junho de 1981 e o dia 28-8-81 - um período de 2 
meses._ Durante tal espaço de tempo, conforme Vossas 
Excelências puderam observar, ficou absolutamente cla
ro como evoluíram as ofertas; de que forma se elevaram 
os preços das propostas, como ações judiciais foram in
terpostas e resolvidas. O procedimento, Senhores Sena
dores, a luta renhida balizada por regramentos Jurídicos 
e fundamentos éticos absolutamente nítidos, é caracterís-
tico de um país liberal. · 
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6. Imaginem V. Ex~s o efeito psicológico que deverá 
estar afetando tanto o Grupo GERDAU quanto a CO
FA VI no perrodo de CINCO ANOS, precisamente de ju
nho de 1979 a junho de 1984! Observe-se a ausência de 
competidores, a inexistência de contrapropostas, a mo
rosidade d()yrocesso! Não se deseja comparar os EUA 
Com- o Brasil. As culturas são diferentes. Mesmo assim, 
dura;He cinco anos, um só proponente assediando uma 
empresa lucrativa não parece coisa muito desejável. 

7. Evidentemente que, nesseS cinco ~nos, as açõeS da 
G ER DA U devem ter recebido impactos positivos decor
rentes de uma_ aquisição por CrJ 40 bilhões (oferta atual) 
para uma empresa que vale, no mínimo CrJ278 bilhões, 
conforme demonstrado cálculos financeiros efetuados 
neste pronunciamento, evidentemente, foram elaborados 
com muito mais profundidade pelos_ analistas de merca
do que, em conseqüência, devem ter contactado seus 
clientes para adquirirem ações da GERDAU. Não dis
ponho_ de umã série histórica das ações do Grupo desde 
junho de 1979, mas, com toda a certeza, o mercado cap
turou a essência da aqUisição: uma operação altamente 
lucrativa. Os meus cálculos apresentados anteriormente 
apontam um retorno de 25% aa. em termos reais, contra 
um custo de aquisição de 4% de um preço de CrS 40 bi
lhões, a prazo, inferior em 595% aos CrJ 278 bilhões ob
tidos a partir de dados da COFAVI. Mesmo consideran
do qualquer viés de metodologia para o cálculo ou al
gum pequeno erro de aproximação, a diferença é muito 
grande! 

8. Quais teriam sido os reflexos desses Jongos e peno
sos 5 anos de "negociações" sobre a COFAVI? Em pri
meiro lugar, houve, sem a menor dúvida, uma grande de
sestabilização na esfera decisória da empresa. A diretoria 
passou a enfrentar incertezas contra as quais não podia 
se rebelar. O exemplo da CONOCO demonstrOu que a 
sua diretoria tinha e usou de sua voz ativa para bloquear 
legalmente ofertas, para recusar propostas! Não foi este 
o caso da COFAVI. 

9. Como desejar que uma empresa siderúrgica, cujo 
processo produtivo e cuja expansão de mercado são lon
gos, pudesse, a contar de junho de 1979, planejar com a 
mesma tranquilidade com que planejava antes da publi
cação da nota da GERDAU? Impossível. Se a COFA VI 
pode manter~se à tona após 1979 isto pode ser creditado 
ao espírito de luta dos COFA VIA NOS que nunca aban
donaram a chance de defender sua empresa. Não se pode 
deixar sem especial registro o posicionamento sereno da 
SIDERBRÁS, que acertadamente considera encerrado o 
procedimento de Iicítação por não ter a COSIGUA- ú
nica licitante habilitada - obedecido às normas regra
deras de tal procedimento. 

lO. O moral dos servidores da COFA V( iambém, 
afetotl-se negativamente. Uma coisa é trabalhar-se para 
uma empresa cujo futuro está dependendo do seu traba
lho, de sua pfõdutividade, do seu conceito de qualidade 
de produto, do carinho que os operários e funcionãrios 
normalmente dedicam a uma empresa. Outra bem dife
rente é trabalhar-se para uma empresa cuja propriedade 
vai mudar, cujas normas de conduta e de trabalho pode
rão ser alteradas. Um novo empresãrio, principalmente 
um grupo forte como o GERDAU tem sua filosofia de 
trabalho, sua cultura empresarial- ponto central de seu 
sucesso. O choque cultural entre os funcionários de em
presas que se fundem, dependendo da maneira pela qual 
se procede a fusão, pode ser catastrófico! Imaginem Vos
sas Excelências a tensão, a ansiedade, a insegurança de 
todos os COFAVIANOS durante cinco anos! 

11. Será que a COFAVI, após e. fatídica publicação 
no jorna!_ do Brasil em Junho de 1979, pode dispor dos 
ffiesmos canais de captação de recursos antes ao seu al
cance? Qual o gerente de Banco que se irá arriscar a ne
gociar linhas de crédito com uma administração que 
pode mudar de uma hora para a outra? Claro que duran
te cinco longos anos a COFA VI vem lutando para obter 
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recursos com uma dificuldade superior à de qualquer ou
tra empresa do seu porte e do seu ramo de negócio! 

12. A demonstração mais cabal do que acabo de afir
mar está no fato de que a SIDERBRÁS- mesmo a SI
DER BRÁS - não alocou nem um único ceiitavo na 
rubrica "investimentos de manutenção" para a COFA
Vf, no exercício de 1984. Lógico. A incerteza também 
atinge os admin.isJradores da SIDERBRÃS. De que for
ma, psícologícamente, podem reagír os díretores da CO
FAVI ao verem que não irão dispor de verba nenhuma 
para manter, tãp -somente manter, seu equipamento fun
cionando'? 

13. Qual o comportamento dos fornecedores de in
sumos ao perceberem que uma empresa está padecendo 
durante 5 anos de um processo de "privatização" ainda 
que altamente questionável? Os fornecedores tenderiam 
a facilitar as compras da COFA VI mediante contratos 
de longo prazo ou seriam levados a_exigir pagamentos à 
vista- diante do fato de que no pr,óXiino trrineStre os 
proprietários poderiam não ser os mesmos ... ? 

VII) Conclusões 
í. Por tudo quanto foi ana[isado neste prottuncía

mento, reitero, Senhores Senadores, minha posição já 
anteriormente assumida em plenário, no sentido de que 
se dê fim a essa· "privatização" ignominiosa que vem mi
nando as bases psicológicas e empresariais de uma em
presa estatal rentável -a única do setor siderúrgico que 
apresentou resultados positivos de maneira constante, 
regu/ur. 

2. Não ê possível permitir-se que a ELETROBRÁS, 
que irá desencadear seus pedidos para torres de trans
missão a partir deste exercício, passe a despender valores 
muito maiores para adquiri-las. A COFA VI oferece o 
proâuto em tempo hábil, com padrões de quaHdade in
questionáveis, a preços controladoS PelO CIP: Tãl não 
será o caso se a empresa for absorvida pelo Grupo Ger· 
dau! Quem irá-arcãr Coin o prejUízo decorrente do dífe
rencial de preços a serem pagos pela ELETROBRÃS se
não já espoliado povo brasileiro? 

3. De quê forma admitlr-se que uma empresa que 
vale no mínimo Cr$ 278 bHhões seja transferida ao setor 
privado por um montante de CrS 40 bilhões? Considere
se, ainda, o juro de 4%a a. e o prazo de 7 anos. 
Acrescente-se, ainda, o fato de que, com base nos lucros 
projetados pela COFA VI para o perfodo 1985 a 2009, 
mesmo com todas as discrepâncias inerentes a projeções 
de longo prazo, quando contrapostas ao preço de Cr$ 40 
bilhões (supondo-o à vista) resultem numa remuneração 
de vinte e cinco por cento ao ano (em termos reais)! 

4. Considerem, Srs. Senadores, o efeito mónóPolísti
co que irá representar para, não só a ELETROBRÁS, 
mas todo o País, a detenção por parte do grupo Gerdau 
do seu mercado e do da COFAVI! São mercad,os alimen
tados pela mesma tecnologia. o que iruplica e'm sinergia 
tremenda. O conceito de sinergia advém de situações nas 
quais o teta é maior do que a soma das partes. Vale di
zer. a abswção da COFA VI irá representar não a soma 
dos dois mercados para a Gerdau, mas, um valor muito 
superior, em função da maior capacidade de controle e 
subsequente elevação de preços, do controle sobre o 
mercado de suc_ata, do maior domínio sobre a captação 
de recursos, etc. 

5. Finalizando, lanço um repto: se a proposta da 
Gerdau é tão boa quanto se afirma; se os cinco anos de 
luta não atingiram a eficiência e a -eficácia da COFAVI; 
se não houve restrições no mercado de sucata; se não 
existiu pressão psicológica para os COFAVIANOS; se a 
forma de aquisiÇão é conSiderada justa pelo grupo Ger~ 
dau, pergunto: será que o grupo Gerdau concordaria em 
vender uma de suas empresas exatamente nas mesmas 
condições e dentro dos mesmos critérios que propõe 
para a absorção da COFAVI? Caso a resposta fosse po
sitiva, em tese, evidentemente, então poder-se-ia concor
dar com os termos e critérios adotados. Na hipótese con
trária, a mais provável, deve-se repelir, de pronto, tal 

proposta. Deve-se encerrar esse suplício de 5 anos de 
uma vez por todas. Deve-se deixar que a COFAVI conti
nue contribuindo para o sucesso dos plnnos de eletrifi
caçUo da ELETROBRÃS. Deve-se_ permitir que uma 
empresa estatal lucrativa e socialmente produtiva conti
nue a funcionar em paz. Deve-se atentar para a posição 
estratégica da COFAVI no fornecimento de material à 
ELETROBRÁS. Deve-seeY:itar formação de grupos que 
venham a concentrar horizontalmente o mercado e, em 
conseqUência, ganhar controle absoluto sobre os preços, 
desvirtuando as bases de funcionamento de uma econo
mia de mercado, como ficou ilustrado sobejamente no 
caso CONOCO-DU PONT. 

6. Reitero, Sr. Presidente e Srs, Senadores, o que 
afirmei ao final de meu pronunciamento de 29-5-84:_se 
não for detido o processo de absorção da COFAVI pelo 
grupo Gerdau. irei bater-me junto ao Poder Judiciário. 
Haverei de pleitear, se necessário, Senhor Presidente, 
como parte legítima, no exercício do direito de cidada
nia, a anulação dos atas lesivos ao patrimõniO público 
que se-pretende praticar. E, igualmente, haverei de force
jar pela responsabilidade civil e criminal de quantos se 
tenham direta ou indiretamente enovelado nessa trama 
infernal que infelizmente é apenas mais uma em meio a 
tantas outras urdídas no hermetismo dos gabinetes deste 
País dos escândalos, da corrupção e da impunidade. 

GRÁFICO N' I -

Mli:DIAS QUADRIMESTRAIS- PREÇO SUCATA 

4.!37,73 3.418,98 5.986,67 9.162,18 10.637,60 !!.674,92: 17.366,!2 24.180,72 24.173,07 22.635,25 37.256,29 73.!91,84124.695,42 

Fonte: Dados sobre preço médio mensal da sucata rece.: 
bida pela COF AV1 - Jan-80-Abr~84 
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GRÁFICO N• 2-

EVOLUÇÃO DO PREÇO DA SUCATA ADQUIRIDA PELA COFAVI 
!GP- FGU-

Col. 2 

SUCATA: 100 !39 139 130 215 421 718 

TOP, 100 128 1:57 209 304 4l! 570 

Fonle: Gráfico n~ I 
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GRÁFICO N9 3 

PARTICIPAÇÃO DAS EMPRESAS NA PRODUÇÃO OE PERFIS LENES 
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GRÁFICO N9 4 
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GRÁFICO N• 5 
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GRÁFICO No 6 
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TABELA N• I 
PARTICIPAÇÃO DAS EMPRESAS NA 

PRODUÇÃO DE PERFIS LEVES 
EM(%) 

ANOS 
DISCRIMINAÇÃO __________ _ 

COFAVI 
GERDAU 
HimeNeves 
Outras 

(•) Janciro/M<~r~o 

I980 I98I I982 I983 I984(*) 

22,8 20,3 21,3 
14,8 12,8 13,8 
7,9 9,9 (7,8 

54,5 57,0 47,1 

16,7 . 14,9 
23,2 23,2 
9,8 22,0 

50,3 39,9 

Fonte: IBS Estatística- vârios exemplares a contar dc_ __ Fcvereiro/81 

TABELA N• 2 
PARTIOPAÇÃO DAS EMPRESAS NA 

PRODUÇÃO DE PERFIS Ml:DIOS 
EM(%) 

ANOS 
DISCRIMINAÇÃO __________ _ 

COFAVI 
CSN 
Outras 

(•) J<!neiro/Março 

1980 I981 I982 I983 1984(') 

62,0 52,0 48,0 42,0 54,0 
26,0 24,0 32,0 29,0-12,0 
12,0 24,0 20,0 29,0 34,0 

Fonte: IBS E&tatística - vârios exemplares a contar de Fevereiro/SI 
Não houve produ~iio de PerfiS Ml:dios na~ ErnÚ-Csas do GiilPõ Gcr· 

''" 
TABELA N• 3 

PARTICIPAÇÃO DAS EMPRESAS NA 
PRODUÇÃO TOTAL DOS PEI!FIS 

(LEVES/MllDJOS) E BARRAS REDONDAS 

Em(%) 

REALIZADO PI!EVISAO 
Discriminação 

198I I982 1983 1984 1986 1987 

DIÁRIO DO CONGRESSO-NACIONAL (Seção ll) 

PRIVATIZAÇÃO DA COFAVI 
ANEXO À 

RESOLUÇÃO N• 1.992 DA DIRETORIA DA SI
DERBRÂS SOBRE A 

PROPOSTA DA COSIGUA 

1- HlSTOR!CO 
/l-APRECIAÇÃO DA PROPOSTA 
lll- CONCLUSÃO 

29 de dezembro de 1983 

HISTOR!CO 
I. Nas "Diretrizes Gerais do Governo", publicadas 

em março de 1979, fixava-se, entre outras, a meta de "li
mitar ao- estritamente indispe-nsáVel a interVeiiÇão do Es
tado no domínio econômico", nesta linha, previa-se, nos 
"Desdobramentos" das referidas diretrizes para o Minis
tério da Indústria e do Comércio, a adoção_de providên
~:ias de caní.ter administrativo e legislativo com o objeti
vo de transferir, para o setor privado, aS empresas side
rúrgicas estatais de não planos, 

A fim de dar cumprimento- a- es"ta oríentaÇão, a:~r
DERBRÁS tomou a iniciatiVa de_ enviar ao Ministro da 
lndi1stria e do ComÚciO, -e-m 4 de jui1ho desse -artÕ, uma 
"Nota" (doe. n~' I anexo), na qual sugeria que o Gover
no: 

_ a) ex.p"edisse um documento com as linhas gerais de 
execução da anunciada polrticã -de desestatização; 

b) publicasse, quanto antes, a lista das empresas es
tatais susceptíveis de privatização; e 

c) definisse os critérios de avaliação destas, "a partir 
não somente dos registras contãbeis, mas considerando
se o intangível referente a dispêndios efetuados parare
cuperação de empresas anteriorment~ sob o controJe pri
vado, como a ÇOSIM e a COF'AVI, bem como investi
mento_s realizados no desenvolvimento de produtos e se~ 
posicionamento comercial no próprio mercado". 

Nesse documento, a SIDERBRÁS indicava ainda as 
empresas sob seu controle di reta que, dentro da referida 
orientação, poderiam ser privatizadas (COFAVI, CO
SIM, USIBA e AÇOS FINOS PIRA TINI), salientando 
ser a COPA VI a única que atê-então havia apresentado 
resultados positiVos e desfrutava de mercado estável. 

COFAV! 7,0 1,5 6,5 5,8 11,0"' 12,0"'* 

2. No final desse mês de juáho de 19/9, a imprensa 
publicou uma "Nota aos Acionistas", subscrita pelas ad
minis.trações da- Metalúrgica Gerdau S.A, Siderúrgica 
Riograridense S.A., Sideiúrgica AçonoTte S.A. e Siderúr
gica_ Guaíra S.A., em que estas anunciavam o prOPósito 
de adquirir 51% do cripital votarite- da COFAVI (doe. n9 
2). Explicava-se, nessa "Nota", suscintamente, as pr1nci-

GERDAU 28,4 28,2 35;2 J5,9 3!,0 31,0 
US!BA 9,9 11,5 10,6 9,2 9,0 9,0 
Outras 54,7 52,8 47,7 49,1 49,0 48,9 

- -pais razões da escolha da COFAVI ~ntre as diversas pro
dutoras estatais de aços não planos, propunha-se a ava
liação pelo patrim6nio líquido c•uüábil corrigido e 

(**) Consideramos uma produção de 300 t com plena produÇao du Aciilria 11. atribuía-se à participação de 51% dJ capital votante o 

(") Considctamos uma produç~o de 265,000 t com o infcio d~ 51_peração da 
Aciãria U. 

Fonte: IBS Estatística- vlirios exemplares a contar de Fcvereirof81. 

TABELA N• 4 
PARTIOPAÇÃO DAS EMPRESAS NA 
PRODUÇÃO DE BARRAS REDONDAS 

Em(%) 

ANOS 
Discriminação 

1981 1982 1983 I984(') 

COFAVI 1,7 2,5 4,1 2,3 
USIBA 12,0 14,1 12,0 10,8 
GERDAU 32,7 32,3 37,8 39,0 

valor de Cr$ 500 niilhões. 
3. Este documento não consubstanciava, (armai

mente, uma oferta pública para a aquisição do controle 
acionário; ele próprio esclarecia ter apenas o intuito de 
informar os acionistas dos entendimentos, que estavam 
sendo feitos com o Govefno; para ulterior apresentãçãO 
daquela proposta, que tOdavia nunca Chegou a ser publi
cada. 

Não obstante isso, a SIDERBRÃS estudou o assunto 
com a devida atenção e transmitiu ao Ministério da In
dústria e do Comércio as seguintes conclp~ões: 

a) em face do disposto nas Leis n~'s 5.919/73 e 
-- 6.159/74, a alienação do controle da COPA VI ou outras 

subsidiárias só se"ria possível mediante autortzação es
pecífica do Poder Legislativo ou modificação daquelas 
Leis, segundo anteprojeto que sugeriu (doe. n~> 3); 

-----------------~-~- b) embora sem ter procedido a avaliação rigorosa da 
COFA VI, o preço anunciado pelas empresas do Grupo 

Outras 53,6 51,1 46,1 47,9 

(•J Janeiro;Março 

Foute.' IBS Estatfstlca - vários- excmplarcsa contar de FCvúeírD/8 [ 
Gerdau situava-se visivelmente muito baixo do seu valor 
real. 

Junho de 1984 

4. Durante quase dois anos, a politica de desestati
zação não teve andamento significativo, pelo menos no 
setor siderúrgico, o qual começara entretanto a sofrer os 
efejtos negativos do esforço financeiro dos investimentos 
an_teri_ormente programados e do agravamento da cOn
jLiritura interna e exierna. 

Em maio de 1981, o Ministro da Indústria e do Co-__ 
mérciO relatou ao Presidente da República as dificulda
des por que atravessava o Sistema SIDERBRÁS e, como 
medida de atenuação destas, defendeu a conveniência e 
oportunidade de transferir para a iniciativa privada as 
partici!JáçõeS da SIDERBRÃS na COSIM, COFAVI e 
USIBA, sem deixar de assinalar a necessidade da prévia 
modificaçãO das citadas leis, conforme projeto que apre
sentava (doe. n'? 4). Todavia, essa modificação só veio a 
ocorrer quase um ano depois, como se dirá adiante. 

5. Em junho de 1981, o Governo resoJveu acelerar o 
processo de desestatização e publicou o Dec, 86.215, de 
15-7-81, que estabelece os princípios e diretrizes que de
verão- nortear essa política e os procedimentos a que ela 
se sujeitará. Pouco tempo depois, foi publicada a primei
ra lista das empresas privatizáveis (L. M. n~' 313, aprova
da por despacho presidencial de 31-8-81), entre as quais 
se contava a_COFAVI (doe. nl' 5). 

Completando estes diplomas, foi expedida, em 14 de 
setembro, a Portaria Interministerial n~' 121. 

6. Tendo a Comissão Especial de Desestatização so
licitado diversas inforf!lações acerca das empresas sob 
controle da SIDERBRÃS, esta enviou ao MIC um docu
mento, que veio a ser anexado ao Ofício SG/327, de ll-
9-81, dirigido ao Presidente daquela Comissão (doe. n~' 

6), no qual destacou, entre outros, os seguintes pontos: 

a) os interesses específicos da União, institucionaliza
d_os na SIDERBRÃS e cuja prossecução constitui o õbje
to principal desta, não justíficam a aliénação parcial das 
participações acionárias, a não ser em casos excepcioa
nais, e mesmo então só como meio de legitimar através 
de acordos de acionistas, a reserva de uma parCela do po
der de controle; 

b) o poder de controle constitui intangível de relevan
te valor na determinação do preço de venda das partici
pações acionãrías; 

c) a natureza de sociedade de economia oiista, que 
tem a SIDERBRÂS, com a presença, embora diminuta, 
de acionistas privados, exdui a aplicação de critérios de 
avaliação que conduzam a preços manifestamente desfa
voráveis à vendedora, não obstante a relevância das ra
zões de interesse público que estão na base da política de 
desestatização; 

d) nesta linha, a SIDERBRÁS propôS que se toinas
sem, como critérios de determinação do preço, à escolha 
da vendedora "o valor de retorno do investimento, ova
lor atual do capital aplicado ou o valor do patrimônio 
líquido (tomadas em consideração as contingências e 
ajustado o ativo imobilizado pelos valores reais atuais), 
acrescido qualquer deles de elementos relevantes do fun
do de comércio (poder de controle, clientela, tecnologia) 
e da valorização emergente dos investimentos em curso". 

7. Em 5-l J-8!, a Diretoria da SfDERBRÁS consti
tuiu -ínternamente, o Grupo Permanente de Avaliação de 
Empresas "com o _objetivo de preparar a execução, den
tro do sistema SIDERBRÃS, das mêdidas que vierem a 
ser adotadas ao abrigo do Dec. _S6.215/8l", 
esclat-eceildo-se que essa tarefa tinha prioridade sobre as 
demais dos membros do Grupo. 

E, enquantq aguardava a n_1odifTcação legislativa que 
lhe permitiria iniciar o procedimento de privatização da 
COFAVI e da COSIM, a SIDERBRÁS prosseguiu na 
aplicação, às empresas sob seu controle indireto, das me
didas previstas no Decreto n~' 86.215, do que veio a resul
tar a redu.çào do_ número delas de onze para três. 

8. Em meados de dezembro de 1981, a SIDERBRÃS 
recebeu cópia do Aviso Ministerial n9 1.205, de 7 desse 
mês (doe. n~' 7), em que a Comissão Ministerial criada 
pelo Decreto n'i' 86.215 solicitava do Ministro da Indús-
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tria e do Comércio que determinasse a elaboração, no 
prazo de 60 dias, da "avaliação técnica, econômico· 
financeira e comerciill" da CO.f'AVI e de outras empre· 
sas aí mencionadasA 

A respeito dos critérios de avaliação, estabeleciam-se, 
nesse A viso, as seguintes dirctrizes: 

"5. -As avaliações deverão obedecer, em princí
pio, a 3 (três) critérios básicos de apuração de valor, 
observadas, a critério da Comissão Espedãl, as pe
culiaridades de cada empresa;-

I. Valor Patrimonial Atualizado, que consiste 
no levantamento dos bens, segundo os valores con
tábeis devidamente ajustados pelos coeficientes de 
correção monetária e tri"Xas de depreciação contá
bei.s e reais; 

II. Valor de Reposição dos Ativos Operacio
nais, que se baseia no .custo de reposição dos bens 
avaliados, levando-se em conta também as depre
ciações acumuladas em termos contábeis e_ reais; 

III. Valor de Retorno do Investimento, que se 
fundamenta nas expectativas de lucros futUros da 
empresa sob avaliação, cOnsideradas as especificida> 
des do seu produto e as condições de mercado~ ca
bendo à Comissão Especial fixar, em cada caso, a 
taxa e o prazo de retorno. 

6. Em consonância com o disposto no artigo 51', 
item V, do Decreto n~' 86.215/81, os valores obtidos 

de acordo com os critério~ acima enunciados cÕn§
tituem, para fins ·de julgamento das propostas de 
compra, elemento meramente subsidiário e indicati
VQ, tendo em vista o objetivo prioritário de 
viabilizar-se a transferência do controle acíonário, 
sem prejuf~o do interesse. da Administração." 

9. A modificação legislativa, necessária à privati
zação das empresas sob controle direto da SI
DERBRÁS, veio a operar-se pela Lei n~" 6.982, de 13-4-
82, que, a tal respeito, aCrescentou o seguinte parágrafo 
ao art. 3"' da Lei n"' 5.919/73, com a I'edação da Lei 
6.159/74: 

"§ 2q Cabe ao Poder Executivo decidir sobre a 
conveniência, oportunidade e condições da transfe
rência para o setor privado do controle acionárío 
das empresas de que trata este artigo." 

10. Entretanto, haviam~se iniciado os trabalhos de 
avaliuç.ào da COFAVI, e o respectivo laudo (doe. n9 8) 
foi enviado pela SIDERBRÂS ao Ministro da Indústria 
e do Comércio, com o expediente n"' PRE-031/82, de 7-5-
82 (doe. n"' 9), no qual se destacava que a avaliação fora 
feita de acordo com os. três critértos definidos no Aviso 
Ministerial n"' 1.205, os quais tinham conduzido aos se~ 
guintes valores, em moeda de 31-12~81, sem considerar 
deduções: 

QUADRO N• I 

CR!Tl:RIO Cr$(000) ORTN(OOO) uss (000) 

Patrimônio Líquido Real . , 17.556.234 12.703 
17.847 
13.537 

137.372 
193.006 

-- 146.395 
Reposição dos Ati vos Operacionais . . 24.666.178 
Retorno de Investimento ........••. . ~-18.709229 

11. Enviado o laudo à CED,entendeu esta que os cri
térios adotados deveriam ser corrigidos nalguns pontos, 
e, pelo oficio n"' 103/CED, de 7-7-82 (doe. nl' JO), so1ici
tou do Presidente da SIDERBRÁS que mandasse refa
zer a referida avaliação, com aS modificações que ;pOO
tava. 

A Diretoria da SIDERBRÁS assim fez, sem deixar, 
todavia, de manifestar a sua incOnformidade com algu
mas das modificações determinadas pela CED (OP 

347 j82, de 20-8-;82, doe. n"' II). O Presidente da CED 
cont~tou os argumentos da SfDERBRÁS, pelo Ofício 
SGfn"' 121-82, de 30 desse mês (doe. n"' 12), ao qual aque
la respoqdeu pelo OP/n~' 436/82 (doe. n"' 13). 

12-. As modificações de critério determinadas pela 
CED, levaram a valores sensivelmente inferiores aos da 
avaliação da SIDERBRÃS, mesmo sem consíderar de
duções: 

QUADRON• 2 

CRITERIO 

Patrimônio Líquido Real 
Reposl~ão dos Atívos Operacionais 
Retüfnõ do Investimento 

13. Entretanto, a SIDERBRÃS constituiu intern.a~--
mentea Comissão de Privatização da COFAVI e da CO
SIM (doe. n914) e preparou cuidadosamente as normas e 
condições que deveriam reger o procedimento de lici
tação, para alienação da suá. participação na COFAVI. 

A importância da operação, a neceSsidade de garantir 
eficazmente o respeito pelos princípios básicos de qual
quer licitação,. a relevância dos vários interesses públicos 
implicados e a consideração dos legítimos interesses da 
SIDERBRÁS e dos candidatos levaram a pôr especial 
cautela na redação desses documentos, na preparação 
dos quais intervieram, não só a Comissão de Privati-

Laudo inicial 
Cr$(000) 

17.556234 
24.666.178 
18.709.229 

Laudo corrigido conforme 
a orientação da CED 

CrS(OOO) 

10.40J.OÓO 
19234.000 
13.277.000 

zação e a Consu[toria Jurídica da SIDERBRÃS, mas 
também a Comissão de Acompanhamento (criada pela 
Portaria n9 22lj8I-SG/MIC) e a Consultaria Jurídica 
do Ministério da Indústria e do Comêrcio. 

Assim, em 12 de julho, a SIDERBRÃS enviou à CED, 
para apreciação desta, os seguintes documentos:_ "Edital 
de Pré-qualificação", "Normas Reguladoras da Prê
qualificação", "Informações sobre as Condições Gerais 
da Venda", e "Informações sobre a SIDERBRÁS e a 
COFA VI" (doe. n• 15). 

Sobre estes documentos, a CED promoveu reuniões a 
nível técnico, que decorreram no MIC nos dias 28 e 29 de 
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setembro e 14 de outubro, das quais resultou nova ver
são. 

Todavia, em 24 de novembro, a CED enviou à SI
DERBRÃS outro texto, com diferenças significativas 
(doe: nl' 16), algumas das quais não foram aceitas peJa 
SIDERBRÁS. 

A versão definitiva (do. n9 l7), remetida à CEDem 7-
I-83 (doe. n9 18) e da qual foi dado conhecimento ao 
BNDES e ao GERES (na qualidade de importantes acio
nistas da COPA VI), foi publicada na imprensa, a partir 
do diu 18-I-83. 

14. Várias empresas solicitaram o envio dos doeu·_ 
mentOS-aã licitaç.ào, mas só duas efetivamente se candi
datãram: a Sederúrgica 1 .L. Aliperti S.A e a Companhia 
Siderúrgica da Guanabara - COSlGUA. 

A Comissão de Privatização emitiu, em 13 de abril, 
parecer no sentido de a ALIPERTI não ser habilitada, 
porque, não obstante possuir dimensão económica e ou~ 
tros requisitos estabelecidos nas normas de pré~ 

qualifiCação, não respeitou todas as exigências destas; 
assim, não assumiu expressamente as obrigações enun~ 
ciadas no item 2.7 (manter a CÓFA VI em funcionamen~ 
to e dar prosseguimento ao atual plano de expansão, 
manter o nível de emprego em condições compatíveis 
com os íridices de produtividade de setor e, por último, 
manter durante dez anos o seu controle em mãos decida
dãos brasileiros); não apresentou o parecer dos auditores 
independentes sobre as demonstrações financeiras; não 
apresentou declaração fundamentada de que preenchia 
os requisitos das alineas c e d (idoneidade e bem sucedida 
experiência empresarial e capacidade técnica compatível 
com o acervo tecnológico da COF A VI) e não declarou 
expressamente que aceitava todas as obrigações impos
-·t~s.nos 'docunientos de pré-qualificação. 

Apesar de se poder tratar de lapsos na redação dos 
seus documentos de habilitação e apesar de a ALIPERTl 

~~~-:ter reiterado grande i.ntçresse em ser qualificada, a Co
missão de Privatização entendeu que as condições esta
belecidas nas normas da licitação tinham de ser cumpri-_ 
das escrupulosamente e, por conseguinte, pronunciou-se 
no sentido de aquela candidata ser excluída. 

Os documentos apresentados pela COSIGUA foram 
JulgadoS suficientes. 
c-- 15. O parecer da Comissão de Privatização (doe. n~' 

19) foi aprovado pela Diretoria da SIDERBRÃS (doe. 
h"' 20), que comunicou essa decisão ao M1C, sugerindo 
que, por ter havido apenas um caqdidato, se admitisse 
desde logo a negociação direta (doe. n~" 21), sugestão com 
.a qual concordaram o MIC (doe. n~' 22) e a CED (doe. n~> 
23). A decisão sobre o julgamento da pré-qualificação foi 
publicada no Diário Oficial e não houve, contra ela, 
qualquer reclamação ou recurso. 

16. A mencionada negociação direta restringia~se, 
obviamente, aos pontos que não haviam sido definidos e 
fixados nas normas e condições da pré-qualificação~ pois 
essas noriíl;ils e condições tinham de ser respeitadas até o 
fíril -do procedimento licitatório, sob_ pena de qualquer 
interessado, real c:) I:!_ ~!JJ?9S_to, poder_ yi.r_ a alegar que, se 
sóiibe·sse q·ue·as·condições de licitação ou de venda eram 
diferentes das anunciadas, ter-se-ia candidatado à prê
qua!ificação. 

Tendo isto em consideração, a SIDERBRÃS convi
dou a COSIGUA, por carta de l"'-8-83 (doe. n~' 24), a 
apresent<lr proposta que respeitasse inteiramente as con~ 
díções estabelecidas nos documentos "Normas Regula
doras da Pré-qualificação" e "Informações sobre as 
CÕndicões Gerais da Venda", com exceção apenas das 
que tinham por finalídade assegurar a comparabilidade 
das propostas e a igualdade de tratamento dos candida
tos habilitados, as quaís se tornaram inúteis pelo fato de 
ter sido apenas a COS1GUA a obter essa qualificação. 

E esclarecia-se que, por esta circunstância, se abriria 
negociação direta restrita às seguintes matérias: 

a) preço, condições de pagamento e garantias a pres
tar; 
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b) qualquer cláusulas estat)elecida~ nes~a s:arta que 
não constassem das "Normas Reguladoras da Pré
qualificação" e das "lnformaç9_es sobre as Condições 
Gerais de Venda". 

17. No dia 31 de outubro, a COSI_GUA_j!.presentou a 
sua proposta (doe. n9 25). 

Sobre ela s..e pronunciou desfavoravelmente a Comis
são de Privatização (do_c. n9 26). 

II - APRECIAÇÃO DA PROPOSTA 
A) PREÇO 

18. A COSIGUA propõe-se comprar a participação 
da SIDERBRÃS na COFA VI pelo preço -de Cr$ 
7.722.406.906,00, em moeda de 31-7-83. 

Como se demonstrará adiante, este preço, ainda que 
fosse corrigido até a data do efetivo pagamento, seria ex-
tremamente ba_ixo. - - -----

Sucede, porém, que os prazos de pagamento sem cor
reção monetária, propostos pela COSlGUA, reduzem 
esse preço ao valor real, em moeda de 31-7-83, de Cr$ 
2.090.933.000,0lf, conforme se demonstra no anexo ry _ 
do doe. n9 26. 

19. Para mostrar que- CSte preço é, simplesmente: irri
sório, basta assinalar que ele: 

Em 1000 ORTN 
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a) representa menos da décima parte do valor do pa
iTimôrlio líquidO contábil (incluídos neste os adhnta
mentos para futuros aumentos de capital) e menos da vi
gésima parte do valor do património líquido real, corres
pondente à participação da SIDERSRÁS em julho de 
1983; . . . 

b) é inferior ao-faturamento bruto da--COFÁVI nesse 
mês de julho, que foi de Cr$ 2.373.215 mil; 
-~ ç)_ está em manifesta desproporção com o lucro líqui

do no corrente exercício, que atingiu, em n_oveml:::lro, a ci-
fra de Cr$ 777.918 miJ; --

d) corresponde a 5,6% do investimento já aplicado na 
exp<lnsão da usina e a l!lenos de 10% do já pago; 

e) é muito inferior ao valor contábil dos estoques, o 
qual era de Cr$ 3.618.221 míl em julho de 1983 e de Cr$ 
4.104.560 m11 em novembro. 

20. _ Estes tópicos são, por si, suficientes para mostrar 
qu_e q_preço proposto pela COSIGUA é absolutamente 
ínaCCit~vel. 

Se outro fosse o proponente, seria até legítimo duvidar 
d_a, wiçdade ct_a proposta, principalmente tendo em con
ta que não estão em causa meros interesses particulares, 
mas a venda de Oens que, ef!1 última análise, pertencem à 
Nação. -

Nem se pretenda diminuir a importância da questão 
com_ o argumento de a carta-convite da SIDERBRÁS 

QUADRO N• 3 

Junho de 1984 

admitir a negociação direta do preço: mesmo que não 
houvesse, cOmo há, razões decisivas para rejeitar a pro
posta: a verdade é que a inconcebível exigüidade do 
preço oferecido tornaria muito difícil partir dele para ne
gociações sérias e construtivas. 

B) CRITiCA À AVALIAÇÃO FEITA PELA COSl
GUA 

8. I) Os valores atribuídos pela COSIGUA à COFA
VI segundo os critérios- de avaliação 
- 21. A proposta da COSIGUA contém a avaliação da 
COFAVI segundo três critéfio"s, nenhum dos quais re
presenta o do patrimônio líquido real: 

a) pelo critério que designou por patrimônio líquido 
ajustado (patrimônio líquido contábil, deduzido do im
posto de renda diferido e do "excesso de gastos pré-
operacionais"), a COFAVI va_leria, em 31-7-83, Cr$ 
14.992.040 mil; 

b) pelo critério da reposição dos ativos operacionais, 
valeria Cri 12.544.360_ mil; e 

c) pelo critério do retorno do investimento, na moda
lidade "mais favorável" (ou menos desfavorável) à ven
dedora, valeria Cr$ 9.729.528 mil. 

- 2-i O qti8.dro seguinte permite comparar com -est3s 
as avaliações feitas pela SIDERBRÁS: 

Patrimônio 
líquido 

Reposição dOs 
ativos imobili
lizados 

Retorno do 
investimen
to 

A vai ação feita pela 
SIDERBRÁS reportada 
a 31-12-81 

Avaliação, com as mo
dificações indicadas 
pela CED, reportada 
a 31-12-81 

Avaliação da SJDER
BRÁS reportada a 
30-4-83 

Avaliação da SIDER
BRÁS reportada a 
31-7-83 

Avaliação da COSI
GUA, report'-lda a 
31-7-83 

12.7Q3 

527 

11.745 

11.955 

3.192(1) 

17.847 13.537 

- 13.916 9.606 

2Ll86 10.944 

7.823 

2.755 2.136 

(I) Não se trata, como foi dito, do património Hquido real, mas do patrimônio líquido contá
bil com certas deduções (imposto de renda diferido ~."excesso de gastos pré--operacionais."). 

23. A COSlGUA calculou a participação da SIDERBRÃS na COPA VI em 79,52%, ci~e cor-_ 
respondia realmente em julho de 83, à sua posição no cãpital fotãl da empresa; só que, consideran
do (como_c_onsidero_u) os adiantamentos para futuros aUmentos de capital como se fossem já parti
cipação a:cionâria, teria de corrigir aquela posição para 86%. -Átuãlmente, esta é de 8-8,04%. 

Aplicando, aos valores do Quadro n9 3, esta última percentagem, temos: 
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QUADRO No 4 

I) VALOR DA PARTICIPAÇÃO DA SIDERBRÁS 

I' avaliução, repor-

Património 
líquido R.e"al -

ORTN(OOO) 

tadau3J-12-81 ll.l83 
2~ avuliaçiio, repor-
tada a 31-12-81 6.627 
A valíução reporta-
da a 30-4-83 10.350 
Avaliação reportu-
daa31-7-83 10.525 
Avaliação da COSIGUA ref. a 31-7-83 2.898 

II) PREÇO OFERECIDO PELA COSIGUA: 

Reposição d_gs ati
vos imobilizados 

ORTN(OOO) 

15.712 

12.252 

!8.652 

2.426 

Retorno do 
investimen

to 
ORTN(OOO) 

~-11.9 18 

8.457 

9.635 

6.886 
1.880 

-Preto nominal: Cr$ 7.722.406.906,00 = 1.695 mil ORTN 
-Preço real: Cr$ 2.090.933,000,00 = 459 mil ORTN 

B.2) A escolha do critério relevante para a determi
nação do preço 

24. A COS1GUA baseou o preço proposto exclusi
vamente no critério do retorno de investimento. 

Recorde-se, a propósito; qúe a-C-ómissão Ministerial, 
ao fixar os três critérios (pati'lmónlo· Hqiildõ reãl~ r~iorno 
do investimento e reposição dos ati vos operacionais), sa
lientou que estes constituíam simples parâmetros indica
tivos a ter em conta na fixação do vaJor das empresas 
privatizáveis: nunca se arvorou qualquer deles em cri
tério decisivo, embora o do patrimônio líquido real tives
se, na prática, certa predominâ~cia. 

Esta orientação é, aliáS, bein compreensível, quandq 
se considera que a avaliação duma empresa não é ope
ração sujeita a regras precisas;- qtie -leVem a resultados 
cientificamente exatos; não só a determinação do valor 
de alguns elementos ou resultados implica freqUente 
dose de subjetivismo, como a própria escolha do critério 
assenta em opções básic.:is diferentes; dependf:ndo da ati
tude e dos propósitos do comprador e do vendedor rela
tivamente à empresa que se aliena. 

De resto, essa orientação governamental teve o alcan
ce de precaver contra o sofisma de considerar "preço de· 
mercado" o determinado a posteriori, em face da mani
festação concreta dos reais interessados na compra. Ain
da que fosse legítimo falar de "preço de mercado" a res
peito do valor de uma empresa como a COFA VI, é sabi
do que o preço assim definidO-não exprime neCessaria
mente o preço justo; por isso, mesmo na hipótese Qe ven
da judicial forçada a lei defende o proprietário contra o 
risco do aviltamento do preço oferecido por um concor
rente único. 

Mas é claro que a decisão polítíca de pi-fvcüizar a CO
F A VI estJ.longe de implicar uma venda forçada, a qual
quer preço, do seu controle: já noutros casos, a Adminis
tração adiou, para melhor oportunidade, a alienação de 
empresa cuja privatização decretara. 

25. Poderia pensar-se que a COSIGUA, ao basear a 
sua proposta exclusivamente no critério do retorno de 

investimento, o fazia por uma "questão de· princípio": 
sendo, como ê, empresa privada voltada para o lucro, só 
lhe interessaria a COFA VI como fonte de rendimentos 
futuros e na medida destes. Mas não foi assim. 

Na verdade, quando em junho de_l979, o Grupo Ger-
--d~ anunciou aos seus acionistas o propósito de comprar 

a COFA VI, declarou que o respectivo preço seria calcu
lado pelo valor do patrimônio liquido real (cfr. doe. n~ 
2).: como, até essa altu'ra, a C:OFA VI seffipre tinhã dado 
lucros, o critério do retorno do investimento mostrava-se 
desinteressante para a compradora. 

Sucedeu, porém, que, a partir de então, a situação da 
COFA VI (como de outras siderúrgicas estatais) se dete
riOrou progressivamente. -0 esforço financeiro exigido 
pela implantação do projeto de expansão, a alta das ta
xas de juros, a necessidade de recorrer a novos financia
mencos mais gravosos, o tabelamento de preços em 
níveis insuficientes, a impossibilidade (dadas as suas res
ponwbilidades de empresa estatal) de adotar práticas 
correntes que permitiam compensar com os lucros na 
distribuição a insuficiência dos ganhos na produção, os 
efeitos da recessão interna e externa e outros fatos fora 
de seu controle, provocaram a diminuição dos resultados 
e a acumulações de prejuízos, situação que se manteve 
até o inicio do segundo semestre do corrente exercício. 

Foi ern face dessa nova conjuntura, que a COS1GUA 
abandonou o critério do patrimônio líquido real, que an
tes propusera, para adotar o do retorno do investimento. 

26. Este último critério, todavia, s6 proporciona re
sultados confiãveis enquanto a situação -da empresa e da 
economia em que ela se insere, se mantiverem estáveis. 
Baseando-se esse critério, não no valor atual de venda 
(ou de compra) dos bens e ativos operacionais, mas nas 
perspectivas de rentabilidade futura da empresa, ele não 
se compadece com evoluções anômalas: previsões feitas 
para JS ou mais anos, a partir de uma situa"ção excepcio
nal, ficarão distorcidas pela potencialização irrealista de 
resultados excessivamente pessimistas ou excessivamente 
otimistas. 
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Por isso, a SlDERBRÃS considera inconsistente a 
adoção do c.ritério único do retorno do ínvestimento, 
que avalia as potencialidades da COFA VI com base nos 
resultados dos exercícios de 1980 a 1982, período em que 
a_economia brasileira foi marçada por uma tendência ge-

. icii"rê"cessiva e em que concorreram na empresa circuns
tâncias desfavoráveis, mas de caráter transitório ou con
juntural. 

27. A prova cabal da i~adequação, nas circunstân
cias apontadas, do critério do retorno do investimento, 
está no fato de, nos últimos meses, em curto lapso de 
tempo, a situação da COFAVl haver registrado uma re
cuperação notável, que inverte por completo as perspec
tivas de rentabilidade em que se firmou a COS1GUA. 

Na verdade, o patrimônio líquido contábil (não in
cl_uindo os adiantamentos para futuros aumentos de ca
pital) cresceu 19 I% de janeiro a novembro e 91% de julho 
a novembro, enquanto, em iguais períodos, a variação 
da ORTN foi. respectivamente, de 122% e de 42%. -.. - -· - ---

Por outro lado, a margem bruta (relação entre o lucro 
bruto e a receita líquida de venda) passou de 12% para 
19%, o que revela sensível melhoria da rentabilidade ope
racíonal. 

Também o lucro líquido registrou os seguintes valores 
nos últimos meses: 

-setembro: CrS 166.536 mil 
-outubro: CrS 61.717 mil 
-novembro: Cr$ 67l.I85 mil 

Registra-se, ainda, que, no mês de novembro, já houve 
geração de caixa positiva. 

Esta viragem na evolução da COFAVI não só confir
ma os perigos da avaliação pelo retorno do investimento, 
como mostra que, no caso concreto, ficaram completa
men~e desvirtuadas as conclusões da COS1GUA quanto 
ao valor que atribuiu à COFi\ VI. 

B.3) As premissas em que assentaram as projeções da 
COSIGUA 

28. Independentemente da falibilidade do critério do 
retorno de investimento e_ abstraindo mesmo da referida 
mudança de perspectivas, a verdade é que a COS1GUA 
partiu de premissas que explicam o desvio das suas pro
jeções. 

Assim, a COS1GUA adotou números para suas pro
jeções de mercado interno total, vendas da COFAVJ aos 
mercados interno e externo, preços internos e externos e 
incentivos fiscais, sensivelmente inferiores aos adotados 
pela S!DERBRÃS. 

A influência de tais fatores, julgados insuficientes nas 
projeções, provocou grandes desvios na previsão da ge
ração de caixa, com a conseqüente subavaliação da em
presa. 

29. Mesmo considerando o critério inadequado, a 
SIDERBRÃS, partindo das seguintes premissas: 

-Vendas de 320.000 t/ano, a partir de 1989; 
-Taxa de atratividade:; lO% a..a. 
-Período de projeção: 15 anos após i intrada em 

operação da expansão 
- Preço interno: crescente até atingir US$ 340/t a 

partir de 1986, 
- Preço de exportação: crescente até atingir USS 

270ft, a partir de 1998, 
fez esta projeção: 
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VENDAS(\0-1 t) RECEITA LIQUIDA (lO' US$) GERAÇÃO DE (I O' USS) CAIXA 

MJ ME MI 

1984 100 60 30.900 
1985 119 61 38.556 
1986 133 107 45.220 
1987 141 129 47.940 
1988 149 -_!~_L 50.660 
1989 !58 )62 53.720 
1990 168 !52 57.120 
1991 178 142 60.520 
1992 189 131 60.260 
1993 200 120 68.000 
1994 212 108 72.080 
1995 225 95 76.500 
1996 238 82 80.920 
1997 252 68 85.680 
1998 267 53 '90.780 
1999 284 36 96.560 
2000 300 2Q-_ 102.000 
2001 320 108.800 

Resulta daqui o valor de u_Ss 116.411 mil que, acresci
do do resíduo de ati vos (USS 2.070 mil) e diminuído dos 
investimentos na expansão (US 17.000 mil), do saldo de 
financiamentos da expansão (USS 25.000 mil) e das con
tas operacionais em atrãso (US$ 4.000 mil), conduz ao 
valor líquido da empresa de USS 72.481 mil (correspon
dente a Cr:ti 44.352.574 mil ou 9.739 mil ORTNs, em 
moeda de julho de 1983). 

30. A COSlGUA fez ainda diversas críticas à locâ.Ii
zacão e às instalações industriais~d~ÇOFAVI; essas 
críticas, porém, são inteiramente improcedentes (como 
sedemonstr.:t nos anexos VII e VIII do doe. n9 26) e só se 
explicam pelo natural propósito de qualquer compiador 
de tentar desvalorizar o objeto da venda. 

C) REAJUSTE DO PREÇO 
31. A COSIGUA propôs que o preço seria reajusta

do, entre 31-7-83 e a data da assinatura do contrato, pela 
variaçãõ patrimonial da empresa, na forma fixada na mi
nuta daquele cont_rato. 

E acrescentou: "Fica, por via de conseqüência, atendi
da a exigência de correção monetária do preço a que alu
de o item IO.c da Carta-Convite". 

32. Quanto a este ponto, a SIDERBRÁS observa: 
a) o item IO.c da Carta-Convite não constitui matéria 

susceptível de negociação, pois já constava do item 2.1. 
das "Informações s-obre as COndições Gerais da Venda"; 
a COSIGUA poderia ter proposto qualquer esquema de 
revisão do preço para atender à eventualidade de modifi
cação relevante do patrimônio mas, não poderia ••substi
tuir" por esse esquema, a correção monetária do preço 
pelo índice da ORTN; 

b) é -inteiTa:meflte descabido «substituir" a correção 
monetária pela variação do patrimõnio da empresa, pois 
não há qualquer relação entre a evolução de uma e de 
outra; a solução proposta levaria ao absurdo de, no caso 
de ser negativa a variação patrimonial, o preço baixar 
duplamente, em valor nominal e em resultado da desva
lorização monetária; 

c) as regras, estabelecidas no capítulo III das minut_as 
de contrato, para cálculo da referida variação patrimo
nial, são indefensáveis: 

cl )a variação tomaria como termos Q patrimõnio 
Hquido contábil em 31-7-83 e o patrimôhici líquido con
tábil ajustado em 31-12·83; dada a definiÇão deste no 
item 3.2.3 da mesma cláusula, é evidente que a variação 
seria sempre inferior à real, em prejuízo da SI
DERBRÃS; 

c:Z )o acrêscimo (favorável à SIDERBRÃS} seria 
pago em seis anos, não se contanto correção monetária 

ANO 

ME TOTAL VALOR 

13.800 44.700 8,1 3.621 
15.433 53.989 8,1 4.373 
27.071 72.291 17,4 12.579 
31.218 79.158 17,1 13.615 
40.!96 90.856 17,1 15.536 
43.124 96.844 16,9 16.367 
38.623 95.743 16,8 16.085 
39.213 99.733 16,7 16.655 
36.176 100.436 16,6 16.672 
31.560 99.560 16,6 16.527 
28.944 101.024 16,5 16.669 
25.460 101.960 16,5 16.823 
21.976 102.896 15,2 15.640 
18.224 103.904 15,2 15.793 
14.310 105.090 13,4 14.082 
9.720 106.280 13,4 14.242 
5.400 107.400 13,4 14.392 

108.800 13,4 14.579 

durante o primeiro; mas o decréscimo (favorável à 
COSIGUA) seria deduzido na primeira prestação, um 
mês após o contrato, e, sendo ela inSuficiente, seria logo 
pago pela SIDERBRÁS; 

c3)_ o Conceito de patrimônío líquido ajustado fixado 
em 3.2.3 não co.rresponde aos Usos contãbeis e ·contém 
conceitos demasiado vagos. 

D) cOND!ÇOES OE PAGAMENTO 
33. Os prazos e condições de pagamento são inad

missíveis e são-no de forma evidente. 
A SIDERBRÁS só aC:::eiüiría-pagamento diferido nas 

seguintes condições: 
a) ser substancial a parte paga à vista; 
b) não ser demasiado longo (como é na proposta da 

COSIGUA) o prazo de pagamento diferído; 
c) não_ envolver este qualquer diminuição do valor 

real do preço à data da proposta;-· -
d) impHcar a falta do pagam~nt_o de qualquer das 

prestações a automática antecipação do vencimento das 
restantes, além de juros de mora e multa, a discutir. 

E) PONTOS NÃO NEGOCIÁVEIS _EM QUE A 
PROPOSTA DA cOSIGUA SE AFASTOU DAS 
CONDIÇ0ES PRiõ- FIXADAS 

34. Ficou perfeitamente claro nos itens 2, 3, 4 e 5 da 
carta-convite (doe. n~ -24), que a proposta da COSlGUA 
teria de respeitar as regras, condições e requisitos estabe
lecidos nas ••N armas Reguladoras da Pré-Qualificação" 
e nas "Informações sobre as Condições Gerais da Ven
da". 

Isso não ocorreu, e não ocorreu relativamente a pon
tos importantes. 

35. Asslin, no item 2.7 das "Normas Reguladoras da 
Pré-0...:dlificaçào", detenninava-se: 

.. Os candidatos deverão as~umir expressamente 
as seguintes obrigações, nos exatos termos em que 
vão enunciadas: 

a) manter a empresa em funcionamento e dar 
prosseguimento ao atual plano de expansão, men
cionado nas "Informações sobre a SIDERBRÁS e a 
ÇOFAVI"; 

b) manter a nível de emprego em condições com
patíveis com os índices de produtividade do setor; 

E no item 9, alínea g, da carta-convite dispunha-se que 
"a proposta deverá conter: ... g) ~ declaração de que a 
COSIGUA. assume as obrigações Previstas no item 2.7 
das "Normas Reguladoras da Pré-Qualificação". 

36~ Quando se çandidatou à pré-qualificação, a. 
COSIGUA assumiu esses compromissos, sem qualquer 
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ressalva; e aconteceu qtie a outra ·candt(fãta, a SIDE
RÚRGICA ALIPERTI, foi exluída, além de outras ra
zões similares, por não ter feito tal declaração. 

Mas, agora,; na sua proposta, a COSIGUA não aceita 
mais assumir essas obrigaç~es nos termos em que deveria 
fazê-lo, pois condiciona-as à obtenção, não só do '"'refi
nanciamento da dívida atual da COFAVI", mas também 
dos recursos necessários ao cumprimento de tais obri
gações. 

Com efeito, diz na alínea a do n'i' 7 da proposta: 

••i:, condição para a celebração do Contrato de 
Promessa de Compra e Venda pela COSIGUA, es
tarem assegurados à COFAVT, pelo BNDES ou ou
tra instituição financeira, o refinanciamento da dívi
da atual e dos recursos necessários a viabilizar as 
exigência-s c.Ontidas no item 9.g da Carta-Convite e 
nas "Normas Reguladoras da Pré-Qualificação", 
no item 2.7;" 

37, Não pode haver qualquer dúvida de que o objeto 
da licitação sempre se restringíu à compra da partici~ 
pação da SIDERBRÁS no capital da COFAVI; isso de-
corre, manifestamente, de todos os documentos cfa pré
qualificação (cfr., por ex., o item 1.1. das .. Informações 
sobre as Condições Gerais da Venda"). 

Ora, a COSIGUA condicionou a sua proposta à com
pra simultânea da participação do BNDES, pelo mesmo 
preço e nas mesmas condições de pagamento. É o que 
declara na alínea b do n9 7: 

••:t condição para a celebração do Contrato de 
Promessa de Compra e Venda, pela COSfGUA, a 
alienação, para a mesma, da participação acionãria 
que o BNDES detém na COFAVI, pelo mesmo 
p'[.eço e em idênticas condições de pagamento fixa
das para as ações da SIDERBRÁS." 

E isto, acrescente-se, com a particularidade de algu
mas cláusulas da proposta, desfavoráveis à parte vende
dora (como a do reajuste do preço), se aplicarem apenas 
à SIDERBRÃS e não ao BNDES. 

38. Já acima se referiu que a proposta .. substituiu", 
pela· variação patrimonial, a correção monetária do 
preço, imposto pelo item 2.1 das .. Informações sobre as 
Condições Gerais de Venda", que constituía ponto sub
traído da negociação direta; a obrigatoriedade da cor
reção monetária sobre toda a parte do preço paga diferi
damente constava também do item lO c da carta-convite. 

39. No item 3.5 das .. Informações sobre as Con
dições Gerais da Venda" estabelecia-se que: 

••os candidatos habilitados poder"ão ·obter, a par
tir da abertura da fase de licitação e compra, as in
formações que desejarem sobre a COFAVI_, pelo 
que, na proposta que apresentarem, deverão renun
ciar expressamente ã futura invocação de qualquer 
ignorância ou erro sobre a situação real da empresa, 
salvo provando que as inform·ações eram inexatas." 

A exigência desta declaração foi repetida na alínea i do 
n9 9 da Carta-Convite. 

A proposta da COSIGUA não respeitou esta exigên
cia, porque, na alínea d do n'i' lO, condicionou a süá re
núncia à exatidào das .. declarações de fato", que, no 
cap. I do contrato de compra e venda, prevê sejam pres
tadas pela SIDERBRÁS; ora, a amplitude de algumas 
dessas ·~declarações" torna praticamente inoperante 
aquela renúncia(cfr. por ex., os n9s. 1.2.3 e 1.2.4 do cita
do capítulo). 

40. Exigia a carta-convite a declaração expressa de 
ace-itação das regras da licitação co_nstantes dos já referiw 
dos docu,mentos. Também aí a COSIGUA fez, no n9 lO, 
alínea e, restrição ampla a esse compromisso: 

••A COSIGUA aceita todas as condições relativas 
à venda estabelecidas nas .. Normas Reguladoras da 
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Pré-Qualificação", nas "Informações sobre as Co.O
dições Gerais de Venda", na Carta-ConVite -e nos 
dispositivos legais apllcáveis, nomeaâamenti:: os 
constantes do Decreto n\> 86.215, de 15 de julho de_ 
1981 e da Portaria Interministerial n9 121, de 14 de 
setembro de 1981, exceto pelas disposições que te-. 
nham sido modificadas expressa ou implicitamente 
pela presente Proposta e seus anexos", (sem grifo no 
original). 

41. No item 4-5 das informações sobre as "Con
dições Gerais de Venâ:i'\ relativamente ao período entre 
a aceitação da proposta (que corresponderia à promessa 
de compra e venda, no esquema da COS1GUA), 
estabelece-se; 

"Durante o tempo necessáriO para a realização 
dos a tos referidos no item anterior, o candidato ven
cedor tem o direito de acompãnhar a atuadío-da ad
ministração da COFA VI, e dependerá de expressa 
concordância dele qualquer ato que exceda os limi
tes da gestão ordinária." 

Esta solução, que constava também do item 18 da 
Carta-Convi te aceita pela COS!G U A, conforme se vê no 
cap. IV da minuta de contrato de compra e venda e na cl. 
6.3. do cap. VI, que contêm, de resto, estipulações com 
as quais a SIDERBRÃS nunca poderia concordar. 

lll- CONCLUSOES 

42. O que ficou dito não pretende esgotar todos os 
pontos em que a proposta da COSIGUA se mostra ina
ceitável; mas é suficiente para mostrar que sobram ra
zões para a rejeitar. 

43. O histórico, com CjUe se iniciou este documento, 
evidenciou a forma sêrÍ<l e eficaz como, no seu âmbito, a 
SIDERBRÁS se empenhou na exeCução da política de 
privatização do Governo; das vinte empresas sob seu 
controle direto ou indireto restam doze, das quais dl!as, 
a COFA VI e a COSIM, em processo de privatização. 

No que respeita, especifícamente, ao procedimento ~e 
alienação da participação acionária na COFAVJ, a SI
DERBRÁS atuou com as cautelas impostas pela impor
tância da operação e que têm sido reiteradamente reco
mendadas pelo Egrêgio Tribunal de Conttts da União, 
mas sem causar embaraços ao desenvolvimento dos ob
jetivos do Governo na progressiva redução da inter
venção do Estado na economia._ Aliãs, a Diretoria da 
Empresa manteve sempre, como de resto lhe competia, a 
mais franca e aberta colaboração com a Comissão Espe~ 
cial de Desestatízação e com o Ministério da Indústria e
do Comércio. 

44. Em especial no que concerne à aValiação da sua 
participação na COFA VI, obviamente um dos mais rele-
vantes e delicados pontos de todo este processo, a SI
DERBRÁS teve_ sempre o cuidado, não sÇi __ Q_e adotar os 
critérios indicados pelo Governo, maS também de proce-
der às avallações com a maior objetividade e seguindo 
práticas correntes em operações similclres, procurando o 
justo equilíbrio entre o propósito de não dificultar a 
aquisiç-ão da empresa pelo setor privado e a preocupação 
de evitar subvaliações que pudessem envolver dilapi
dação dessa parcela do patrímônio público que lhe foi 
confiada. 

Quanto a este ponto, a Dtreforía da SlDERi3RÃS en
tende que o critério do patrimônio líquido real é, nas cir
cunstâncias concretas da COFAVI, o que exprime maior 
adequação à ccJm:posíção dos interesses de vendedor e 
comprador. Na verdade, o critêrío do retorno de investi
mento, pelas razões apontadas, peca por defeito, e o da 
reposição dos alivos operacionais, além de não fazer 
muito sentido no caso, peca por excesso. 

O valor do patrlmônio líquido, não apenas o contábil, 
mas este corrigido pelo valor atual dos bens e com a de~ 
vida ponderação dos intangíveis relevantes, é ainda o 
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que mais se aproxima do que pode considerar-se o preço 
justo e razoáVel. -

45. A proposta da COS!GUA, quanto a este ponto, 
apresentou um preço tão fora de propósito que dificil
mente serviria sequer para começo de negociações. 

Sob este aspecto, a Diretoria da SIDERBRÃS mani
festa a sua inteira concordância com a conclusão do pa~ 
recer da ComissSo de Privatização (doe. n9 26). 

46. Acresce, porém, como ficou dito, que a proposta 
da COS!GUA não respeitou as regras estabelecidas des
de o início para o procedimento de licitação, cuja inob
servância levou a excluir a outra candidata, a Siderúrgica 
AL!PERT!. 

Observe-se que, nalguns desses. pontos, a COS!GUA 
se havia comprometido, nos documentos que apresentou 
na fase de pré-qualificação, a aceitar as referidas exigên
cias, mas veio agora a pôr-lhes ressalvas e condições. Por 
outras palavras, se a COSIGUA tivesse feito as decla
rações, que agora fez, na fase de prê~qualificação, tería 
sido excluída, como foi a ALIPERTI. 

Por isso, não pode a SIDERBRÃS aceitar a proposta 
da COSIGUA nem sequer como base para entabular 
con-versações, porque aquela concorrente afastou con
dições que eram inegociãveis: se a SIDERBRÁS o ftzes
se, cometeria um ato ilegal e injusto, contra o qual pode
riam fundadamente insurgir-se, não só ALIPERTI, 
como outros eventuais interessados. 

Vejam-se, neste sentido, os Pareceres n~"s 225/83 e 
488/83 da Consultorioa Jurídica (doe. n~" 27). 

47. Nestes termos, resta declarar extinto o processo 
de licitação em curso e decidir se se abre ou não nova Ii-
citação. 

Quanto a esta decisão, a respectiva competência é con~ 
junta da SIDERBRÁS e da CED, ou melhor, serão ne
cessárias resoluções concordes de ambas. 

Uma das alternativas à licitação será a negociação di
reta, que terá de se desenvolver simultaneamente com os 
interessados que apareçam, pois ê óbvio que não seria le
galmente possível restringi-la à COS!GUA. Com a ex~ 
tinção do processo licita tório- aliás, por razões exclusi
vamente a _eJa_imputáveis- cessa a situação de ser o úni~ 
co caJ)didato com acesso à negociação: tendo perdido o 
direito de exclusividade que a pré-qualificação lhe confe
riu, não pode manter essa posição de vantagem, que pas
saria a constituir privilégio sem fundamento jurídico 
nem moral. 

E óbvig_ que a COSJGUA, se cogtinuar io_teressada na 
-corilpni dã COF A VI, terá todo o direito de negociar com 
a SlDERBRÃS aS condições do contrato, em igualdade 
com outros eventuais interessados. 

48. Propomos, pois, que a Dlretoria: 
a) declare encerrado o procedimento de Jicitaçào 

aberto pelo edital de 14-I-83, para a alienação da partici
pação acionária da SIDERBRÂS na COFAVI, em resul
tado de a única proposta apresentada não estar nas con
dições fixadas nas normas que regiam essa licitação; 

b) solicite de S. Ex~ o Ministro da Indústria e do Co
mércio c da Comissão Especial de Desestatização, orien
tação sobre a forma de prosseguir na privattzação da 
COFAVI, designadamente quanto à eventual abertura 
de nova licltaçào. (Muito bem!) 

Em o que tinha a dizer (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Lenoír Vargas)- Concedo a 
p<tlavra ao nobre Senador Cid Sampaio. 

O SR. CID SAMPAIO (PMDB- PE. Pronuncia o 
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, no 
início desse ano o Sr. Ministro da Fazenda declarou, na 
TV, que sua poHtica para resolver a inflação e a críse es
tava correta e teoricamente certa, mas os fatos e a reali
dade é que eram incoerentes. Agora em um pronuncia
mento lapidar, também publicado na imprensa, ele afir
ma que a inflação brasileira ''é que é sem vergonha''. 
De5graçadamente para o Brasil as soluções que vêm sen
do adotadas, quer no relacionamento externo com o 
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FMI e nossos credores, quer na política econômica inter
na. se vêm p;tutando nesses mesmos padrões, Elas, pre
tensiosamente impostas, escondem a verdade e buscam o 
engodo. 

As informações são contraditórias e manipuladas. Te
mos passado pelo dissabor de vê~las contestadas e des
masQradas, vulnerando a própria credibilidade do país. 
Com o FMI, retratamo-nos em cartas sucessivas. Os da
dos estatísticos relativos à inflação, ao índice de custos 
de vida e variação salarial chegaram a ser oficialmente 
contraditados na sucessão de Ministros e o público bra
sildro tem tomado conhecimento pela imprensa, de 
ameaças de renúncias de técnicos, que se recusam a ma
nipular números, para respaldar a falsidade de infor
mações oficiais. 

O mais grave para o país é que os setores econômicos, 
muitas vezes responsáveis pela estabilidade social de 
grundes contingentes populacionais, estão sujeitos aos 
mesmos métodos. 

Os tecnocratas conscientes, sempre convencidos de 
que estão teoricamente certos, falseiam números, distor
cem informações para justificar e para valorizar suas de
cisões onipotentes. Eles conduzem, muitas vezes, a de
sastres que arruinam economias e impõem sofrimentos 
desesper'Jdos à população de regiões inteiras. 

E o mais grave é que, os que usam o poder como se o 
exercessem por delegação de Deus e fossem seres excep
cionais, superiores ao bem e ao mal, não respondem pe~ 
los desacertos e pelo falseamento dos números que mani
pulam. O país à deriva, com a estrutura produtiva 
desarticulando-se, o desemprego crescendo, marcha para 
um colupso e os super-homens, julgando-se insubstituí
veis e intangíveis, continuam a afirmar não encontrar 
nos fatos a_ coerência e os atributos que, na realidade, a 
eles mesmos faltam. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, represento um Estado 
onde mais se (ez refletir a crise que arruína o Brasil. Ele 
está inserido numa região difícil e na atual conjuntura re
gride, tornando-se, absoluta e relativamente mais pobre. 
A sua economia degrada-se, comparativamente, à pró
pria região. 

Em Pernambuco somente 10% da sua área territorial 
está na zona úmida, preponderantemente cultivada com 
cana, grandemente acidentada e de baixa produtividade 
agrícola. 

Para buscar então a prosperidade, em um pedodo de 
urbanização __ acelerad..t, como a que ocorre em todo o 
Brasil, h.í de _estar presente a opção industrial. 

Os dados estatísticos, no entanto, demonstram que a 
atividade industriai cm Pernambuco decresce percen
tualmente, em. relação ao Brasil e ao Nordeste. Entre 
1950 e 1980, considerado 1950 com o índice igual a 100, 
o valor do crescimento da produção industrial, em 1980, 
correspondeu em Pernambuco a 791,4; no Nordeste, 
1.434,2 e no Brasil !.688,1. 

O valor da produção industriai per capita cresceu, per~ 
cenlualmente, de 1950 para 1980: 

PernambU(.!O 436,2% 
Nordeste 746,4% 
Brasil 733,9% 
A distribuição percentual do rendimento mensal da 

população ativa era: até 1 saJário mínimo: 

1970 1980 
Brasil ... ·-·. ___ ....•. 57,27% 27,6% 
Nordeste·~-·-··....... 73,08% 51,1% 
Pernambuco......... 72,00% 50,9% 

Na atividadt: primúriu os que ganhavam até um sa
l.íríÕ-mínimo cm 1980 representavam no Brasil49,27%, 
no Nordeste 65,67% e em Pernambuco 67,27%. 

O incremento do emprego industrial, em percentagem, 
foi entre 1950 e 1980: Br::!Sil 404%, Nordeste 344,2% e 
Pernambuco 166,9%. 

Em Pernambuco, para um crescimento entre 1950 e 
1980 de 397,7% de sua população urbana o emprego in-
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dustrial só cresceu 166,9%. O que equivale dizer que a 
população urbana cresceu 120,3% á-iriais do que o em
prego industrial. 

Entre 1950 e 1980 m_igraram do Nordeste 12,1 milhões 
de pessoas. De Pernambuco 1.278.000, cerca de 20% da 
população atual. Migram os mais aptos, os mais moços, 
os que têm força e ânimo para correr um risco, Ficam oS 
velhos, os doentes e as crianças. 

E mister considerar-se que esses mlmeros não refletem 
ainda o agravamento da situação econômica e social dos 
três anos de seca, que se sucederam nos anos de 1979 a 
1980. 

E o que é mais aterrador, é que em levantamento que 
se processaram na área assolada pela seca, constata-se 
que dos que nasceram e sobreviveram, nos S anOs de ca· 
Iam idade, cerca de 90% são carentes física e mentalmen
te. São atrofiados, raquíticos, cegos, nanicos e- mental
mente débeis. 

Isto constitui, talvez, a maior carga social que se há de 
impor a coletividade nordestina. 

Na região entre 1970 a 1980 desapareceram 13.738 pe
quenas e médias empresas, ou seja, 55,8% das empresas 
existentes em 1970. 

Na área nordestina e essencialmente em A lagoas e em
Pernambuco, é a zona da mata onde a produção agrícola 
é mais regular, maior e onde é menos intensa a influência 
das estiagens. 

Nos 5 anos de seca, foi quase exclusivamente a cultura 
da cana, nessa zona, que absorveu o contigente de mão
de-obra que migrou do semi-ãrido. Só na zona da mata 
forãm mantidos os níveis de rendas e salários em toda a 
região assolada pelo flagelo da maior seca do século. 

É nesse conjunto desolador onde a crise e a política 
económica antínadonal e descriminativa- ao-governo, a 
recessão e o sol secaram os salários, o emprego, a terra e 
o próprio homem. E agora, através de mais uma mistifi
cação, o governo pretende liquidar economicamente, 
também, a agricultura da zona da mata. 

O Brasil tem conhecimento que a atividade açucareira 
é administrada pelo governo. Por ele são fix_<idos os con
tingentes de açúcar a produzir e a exportar os salários 
nas áreas agrícola e industrial, a forma de pagamento e o 
preço da matéria-prima (cana).- o preço de venda e asco
tas mensais de comercialização. 

No exercício dessas suas atribuições, o Ministério da 
Indústria e Comêrcio, através do Instituto do Açúcar e 
do Álcool (na realidade, as autoridades financeiras), rea
justam os preços da cana e do açúcar para adequá-los às 
taxas de inflação. 

Agora em junho para a safra 1984/85, foram determi
nados os seguintes reajustes: 

Cana ...... . 

Açúcar ..... 

São Paulo e Paraná 
Nordeste 

São Paulo e Paraná 
Nordeste 

AS RAZOES 

48% 
30,6% 

48% 
34% 

Para compensar as desigualdades, de topografia de so
lo, de qualidade da terra. da pluviometria, de menor ca
pitalização, de inexistência de infra-estrutura técnica 
(fábricas de equipamentos agrícolas e oficinas) e públi
cas, ausências de estradas e sua conservação peJo municí-_ 
pio, dos custos sociais com casa para trabalhadores e en
cargos de conservação, lenha, etc, a cana no Nordeste 
tem incluído no seu preço, coeficiente de equalização 
que, em graus diferentes, também compõem os preços de 
cana no Estado do Rio, Espírito Santo e Minã:.S. 

A existência desses "subsídios", como são chamados, 
não Significa -ser o--serõr subsidiado, como adiante de
monstrarei. 

O subsídio para o Nordeste, como os demais, foi insti
tuído com base em levantamento de custo em 1971 e re-
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presenta uma transferência de renda, das regiões indus
trializadas e melhor dotadas agricolamente, para as 
áreas mais difíceis pelas suas condições. Essas áreas em 
contnipartida, por se constituírem em reserva de merca
do para toda a produção industrial e especificamente ins
trumentos e equipamentos agrícolas, tratares e cami
nhões, devolvem mais do que recebem, na diferença de 
preço que pagam, relativamente aos vigorantes no mer
cado internacional. 

Todavia, como essas transferências têm o apelido de 
''subsiâio", os nossos tecnocratas teimam em eliminá-lo. 
Eles são insensíveis aos problemas das áreas mais pobres 
e a necessidade de manter a paridade de rendimentos nas 
ativi"dades produtivas desenvolvidas em todo o País, até 
para mantê-lo uno e povoado. 

Desse modo, aproveiümdo o lusco-fusco desse fim de 
noite- de arbttrio no Brasil, dizendo terem'sidO os novos 
preços da cana resultante de levantamentos de cu-stos dã 
Fundação Getúlio Vargas, foram os reajustamentos às 
taxas de inflação <lo Nordeste comprimidos. 

Pela análise dos números, verifica-se, no entanto, que 
o critério a dotado foi reajustar o pTeço base da cana an
teriormente vigente nos mesmos 48% fixado para São 
Paulo, não corrigir o antigo subsídio de eqUalização e 
reduzindo-o em 15%. 

O preço da cana anteriormente vigorante para a safra 
_1983/84 era, em São Paulo, de Cr$ 13.732,"95, que reajus
tado em 48%, passou a ser CrS 26.575,51. O preço da 
cana no Nordeste era composto do preço oficial de Cr$ 
13.732,95 adicionado do subsidio Cr$ 5.898,05, perfa. 
zendo CrS 19.63 1,00. O atual reajustamento processou
se, elevando-se em 48% a parte oficlal e adicionando 85% 
do subsídio anterior, não reajustado, perfazendo Cr$ 
25.593,92. 

Disto resultou uma compressão de 18% no novo preço 
da cana do Nordeste. Conscientes Oa iniquidade que co
meteram, as autoridades escamotearam o cálculo feito e 
i~f!?rmaram ao _seta r de produção, que os novos preços 
resultãvam de 1evaniaffiento de custos pro-cedidos Pêlã 
Fundação Getúlio Vargas e levaram para a reunião com 
os produtores, onde a comunicação fõl f{:it:à, três econO
mistas daquela organização, incumbidos de legitimar a 
informação Talsa. · 

Nos comentários dos dados que deviam Iegitiinar, os 
custos levantados, .informaram que haviam adotado a 
produção média para a região de 59 toneladas de can<t 
por hectare. Na revista Agroanálise, de abril de 1984, es
tá publicado o resultado do levantamento procedido 
pela mesma Fundação Getúlio Vargas, em Pernambuco, 
com os seguintes resultados: 

Anos de: 75/76- 42 tjha- de 76/77- 51 tonfHa 
77/78 - 53 tfha; 79j80- 50 tjha; 80/81 -53 tjha; 
81/82-47 tjha; resultando uma média de 50_t. por hec
tare. Supor que a média subirá para 5 t. por hectares na 
vigência de uma seca, seria supor manipulações, que não 
faço a injustiça de atribuir à iniciativa da Fundação Ge
túlio Vargas. 

Se voltamos a análise dos números, verificaremos-qUe 
a cana no Nordeste teve seu preço elevado de CrS 
19.631,00 para Cr$ 25.593,92, ou seja, 30,06%. Em São 
Paulo a elevação foi de Cr$ 13.732,95 par-a Cr$ 
20.5_75,57, ou 48%. A diferença em números redondos foi 
de 18%. 

Na produção média de cana por hectare no Nordeste, 
número pelo qual se deve dividir os custos levantados 
para encontrar o preço_ da cana, manipulou-se um núme
ro de..l8_% mais alto do que a média dos anos anteriores. 
Assim, como esse processo espúrio procurou-se dar co
bertura a um cálculo premeditado e arbitrário dos res
potfSáveis pela economia agroindustrial do Brasil. 

Não me parece que alguém, com o menor sentido de 
responsabilidade, ppudesse supor que a economia cana
vieira absolvesse, por incremento da produtividade, em 
uma safra, a diferença a mais do aumento do salário 
mínimo, que cresceu no Sul 70,13% e no Nordeste 
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93,36%; da diferença a mais nos juros de financiament(l 
agrícolas, que se elevaram oficialmente de 35% ao ano 
pam 129% ao ano (na realidade, como o B<tnco do Brasil 
suspendeu os financiamentos agrícolas a juros oficiais, 
elevam-se para 183% ao ano) e, ainda, suportasse uma 
redução de seu apurado líquido, por tonelada de cana, 
de 18% em relação aos mesmos preços do Sul do Brasil. 

Conscientes do crime que cometem, sem autoridade 
para praticá-lo, às claras, o Instituto do Açúcar e do Ál
cool, como execulor da politica financeira do governo, 
para salvar a face, informa aos produtores, ameaçados 
de ruín~. que o novo preço resultou de levantamentos de 
custos feitos pela Fundação Getúlio Vargas. 

O desrespeito às normas éticas e a licença a que se per
mitem os que se crêm donos da verdade, na presunção de 
que està~ sempre certos, é que conduzem esse país a de· 
sordem moral e económica e o levará a convulsão soçial. 

Na realidade, o móvel da poHtica adotada é o horror a 
pal~vra subsídio, mesmo que no caso da cana e do __ açú~ 
car, em última análise, o setor nada receba do erário 
público. Se projetados (safra 83j84) o montante dos 
"subsídios" a conceder inclusive a gravosidade do açú
car exportado e do álcool hidratado e, do mesmo modo, 
os recolhimentos ao IAA; e ao CNP, através do álcool 
anidro em todo país, os saldos favoráveis dos recolhi~ 
mentos ao governo são no montante de 444 bilhões e 588 
milhões de cruzeiros. O fato de o bal_anço relativo ao 
Nordeste apresentar um deficit de 40,269 bilhões, signifi
ca exclusivamente que houve uma transferência de renda 
das áreas mais ricas do País, onde são favoráveis as con
dições naturais, para as regiões mais pobres e menos fa
vorecidas. 

É de considerar-se que no balanço de pagamentos e de 
recebimentos, o açúcar exportado pelo Nordeste, como 
o do Sul, recebe o valor PVU (posto vagão usina) e o fre
te médio do Nordeste é de 60 km, representando 1/3 do 
frete pago pelo açúcar exportado do Sul a uma distância 
de 400 km. Isto torna o preço dos açúcares exportados 
pelo Nordeste equivalente aos dos exportados pelo Sul. 

Desse modo, ~ última análise, até a própria renda 
que se transfere do Sul para o Nordeste é recebida indire
tamente pelos produtores do Sul. 

Ainda, o que cumpre esclarecer é que, se eventualmen
te as exportações são deficitárias, se for feíto um levanta
mento dos saldos das exportações entre 1971 e 1982, 
constata-se que houve um saldo favorável de um bilhão, 
cento e oitenta e sete milhões de dólares, que corrigidos 
da inf!a'Ção americana, equivale a dois bilhões e vfn_te e 
quatro milhões de dólares de saldo obtido pelo governo 
entre o que pagou pelo açúcar e recebeu pela sua expor
tação. 

Fica então patente que o setor não é subsidiado; are
dução de preços imposta ao Nordeste é perversa e vai 
responder pela aceleração do processo de rutura social. 

Em última análise, a sociedade brasileira está perplexa 
e não crê mais que só por incompetência o Pafs chegue 
ao caos que hoje o atemoriza. 

Perante a história e o futuro os seus artífices haverão 
de responder. (Muito bem!) 

Era !:> que tinha a dizer. 

O SR. PRESIDENTE (lenoir Vargas)- Concedo a 
palavra ao nobre Senador João Calmon. 

O SR. JOÃO CALMON (PDS- ES. Pronuncia o se
guinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: Neste 
País traumatizado com frustração do anseio nacional p~
las eleições di retas para a escolha do sucess_or dQ Presi
dente João Figueiredo, o Poder Executivo federal conti
nua insensível às justas reivindicações dos professo..res 
das Universidades Federais autárquicas, dos servidores 
das Universidades e dos médicos residentes. Como presi
dente da Comissão de Educação e Cultura do Senado, 
acompanhei duas vezes, ao gabinete da eminente Minis
tra da Educação, os representantes das três categorias 
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em greve. Apesar da colaboração de outros parlamenta~ 
res, que também pediram audiência ao Presidente daRe~ 
pública, tent<:mdo uma solução para o angustioso proble
ma, nada de concreto foi conseguido. As aulas conti· 
nuam suspensas, há hospitais que deixaram de prestar 
assistência e parece certa a perda do primeiro semestre 
letivo e do vestibular do meio do ano. 

Delineia-se uma crise sem precedentes, afetando cente
nas de milhares de estudantes e de suas famílias. Já visitei 
as Universidades Federais autárquicas dos Estados do 
Rio, do Espirita Santo, do Paraná, de Santa Catarina, 
do Rio Grande do Sul, de Minas Gerais, de PernambUCo 
e do Ceará, e observei a extensão e a profundidade da 
crise que atormenta esses estabelecimentos de ensino e 
seus admiráveis colaboradores. 

Não se trata de uma simples reivindicação de salários 
condignos, mas, também, um esforço gigantesco para a 
salvação da Universidade brasileira, que está sendo im
placavelmente trucidada pelos atuais detentores do Po
der. 

Os professores, servidores emêdicos residentes perma
necem em Brasília, representados pelos Comandos da 
greve, greve pacífica, sem passionalismo. Depois de al
guns cantatas, foram surpreendidos com a seca com~ni
cação da ilustre Ministra da Educação de que o diálog_o 
terminara e que os grevistas deveriam esperar a remessa 
de um projeto de lei do Congresso Nacional. 

Lamento profundamente a atitude da Ministra da 
Educação, que não pode esquecer sua condição de vete
rana professora, com larga experiência como reitora da 
Universidade Mackemzie e como Secretária da Edu
cação do Estado de São Paulo. A posição da Ministra de 
Estado ê efêmera. A eminente educadora não pode rene
gar o seu passado, compactuando com o tratamento de
sumano que está sendo dispensado a professores, médi
cos e servidores. 

Desta tribuna, de onde nunca neguei à professora 
Esther Figueireso Ferraz os aplausos pelos esforços que 
realizou em favor da aprovação de minha proposta de 
emenda â Constituição, transformada no § 4~> do artigo 
176 da Constituição, renovo-lhe um dramático apelo 
para que reveja sua posição, reabrindo as negoc.iaçôes 
com a ANDES e a FASUBRA, entidades que represen
tam os professores e os servidores. 

O fulgurante currlculum da ilustre mestra não pode ser 
manchado pela intransigência e pela insensibilidade que 
caracterizam os tecnoburocratas da Secretaria de Plane
jamento. Era o que tinha a dizer. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Concedo a 
palavra ao nobre Senador Mauro Borges. 

O SR. MAURO BORGES (PMDB- GO. Pronunci• .. 
o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Merece a atenção do Senado Federal um drama insti
tucional que se desenrola às suas portas, aqui na Capital 
do País. 

Trata-se da greve dos professor~ da Universidade de 
Brasília. De certo modo está aí refletido em microcosmo 
o drama geral da sociedade brasileira: por um lado, uma 
comunidade que luta por participar, por controlar seu 
destino; de outro lado, o autoritarismo e suas manobras 
para perpetuar-se. Um observador sensível e progres.sjsta 
não pode senão desejar que a comunidade consiga reali
zar os seus anseios democrático-s;·e que-nessa realizãção, 
consiga também demonstrar que seu autogoverno fun
ciona melhor que o modelo autoritário. Este1 mesmo de· 
posto, estará apontando, acusador, para os defeitos que 
puder detectar na vida democrática. 

Vejamos o que ocorre· na Universidade de Brasília. 
Nela, a comunidade acadêmica, a exemplo do que já se 
fez em algumas outras universidades do Pafs, reali:;::ou 
eleições para a escolha de um reitor, ou melhor, de uma 
lista de nomes indicáveis para o cargo de.reitor. Não 
existe Jei que reja este tipo de eleição, mas pela seriedade 
e profundidade do processo havido na UnB, o que se deu 
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foi mãis que meramente eleições "simuladas" para rei
tor, e sim uma irrecusáveJ e irrefutável sondagem de opi
nião. Inicialmente, candidatos foram indicados pelos 
vários departamentos acadêmicos da universidade. De· 
pois, a lista assim constituída foi votada pela totalidade 
do corpo docente, que soma na UnB cerca de 800 profes
sores. Adicionalmente, com índice de ponderação menor 
que o dos. professores, foi colhido o voto do corpo estu
dantil. Tudo iSto em eleições muito concorridas, em que 
as regras foram cuidadosamente estabelecidas e contro
ladas pela comunidade acadêmica. Do processo, resul
tou uma lista de 18 nomes, inclusive alguns de professo
res ligados a outras universidades, até no exterior, como 
por exemplo Celso Furtado. 

Pela lei, o Presidente da República deve nomear o rei
tor, escolhendo-o dentre uma lista de seis nomes indica
dos pelo órgão de cúpula da Universidade. A Ministra 
da Educação, em recente parecer, confirmou os diplo
mas legais que indicam como órgão eleitor da lista sêxtu.
pla um colégio que incorpora o Conselho Diretor e o 
Conselho Universitário. Este último ê um órgão amplo, 
em que estão representados institutos, departamentos e 
congregações de carreira·. Ora, o atuai reitor, Sr. José 
Carlos de. Azevedo, reluta em acatar o parecer da minis
tra. Indignada, a comunidade docente, através de asso
ciação própria, declarou-se em greve, interrompendo as 
aulas. 

A posição do atual reitor, que já ocupa o cargo por 
tantos longos anos, é de que a lista sêxtupla seja elabora
da pelo Conselho Diretor, órgão restrito, destínadO à 
agilização administrativa. Ora, esta solução seria a conti
nuidade do estilo "de cima para baixo''. Por outro lado, 
a continuar o impasse que se formou, se irá protelando 
qualquer solução, o que muito bem serve a um espírito 
de continuísmo, muito conhecido na política brasileira. 

Nós, dá PMDB, não cultivamos maniqueísmos nem 
atitudes inquisitoriais, como os donos do regime de 64. 
Por isso, podemos nos permitir reconhecer o valor de ad
versários políticos. O Sr. José Carlos de Azevedo é admi
nistrativamente eficiente e intelectual de direita articufa
·do, cuja tese insistente em defesa da qualidade do ensino 
superior acolhendo como relevante. No entanto, está ele 
identificado com a face mais autoritária, rcacionária e 
manipuladora do regime que ora agoniza. O atual reitor 
deve, finalmente, ir embora e ser substituído por alguém 
de imagem totalmente diferente que, sem abdicar de ser 
o administrador maior dessa comunidade universitária, 
reflita melhor as suas características e aspirações. 

Declararam-se os professores da UnB em greve. Agre
ve é um instrumento extremo, a ser usado com extrema 
prudência. Só coletividades profissionais conscientes, 
coes-aSe ·oim liberadas têm sabido usá-lo positivamente, 
recorihecendo a hora de começar, o tom e~ato da exor
tação â solidariedade e unidade de ação e a hora de en
cerrar tal manifestação de protesto e resistêncía. No mo
mento da~ paixões é preciso estar alerta e evitar a ditadu
ra de assembléias ou as imposições de grupos minori
tários mais atuantes, tipos esses, igualmente, de autorita· 
rísrilo e manipulação. No atual caso concreto, foram 
muito felizes os professores, por poderem, a par de con
duzir um admirável processo democrático, contar com a 
aliança potencial da Ministra de Educação e do Conse
lho Universitário da UnB. Esperamos que haja suficiente 
habilidade e flexibilidade de transformá-los em aliados 
de fato, estruturando as reivindicações da comunidade 
acãdêmica em um terreno de possível aceitação comum e 
sem perder de vista que as reivindicações não visam ape
nas. efeitos retórico, mas um resultado final prático, a es~ 
colha de um nome pelo Presidente da República. 

EVidentemente. o processo democrático exige aper~ 
feiçoamento constante. Foram tão graves os vícios e da
nos acumulados na universidade em vinte anos de auto· 
ritarismo que hoje nos basta o ar arejado da partici
pação. Como acreditamos que logo se firmarão na socie
dade brasileira os princípios democráticos, seremos cada 
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vez mais, a sociedade e os grandes partidos políticos qúe 
a representam, solicitados a meditar a agir em prol do 
bom funcionamento do organismo social. No caso da 
universiade, é interesse maior da sociedade que ela atue 
eficientemente como centro de transmissão e produção 
de saber. Assim, nos seus processos de gestão internos 
será necessário que a seleção de lideranças venha cada 
vez mais refletir tanto a legítima vida associativa da co· 
munidade universitária como os requisitos de alto saber. 

Portanto, os eventos que perturbam, na capital nacio
nal fundada para ser modelo, a sua Universidade criada 
no mesmo espírito, não deixam o Senado alheio nem 
tranquilo, Percebemos bem nesse conflito o reflexo e per
fil do processo nadonal. A sua linha de evolução deve, 
pois, ser de nosso vivo interesse. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem!) 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. 
MAURO BORGES EM SEU DISCURSO: 

Carta aberta dos Professores da UnB aos pais 
dos alunos e à população em gerai 

A UnB está em greve. 
Os professores da Universidade de Brasília sentem-se, 

então, no dever de levar aos pais de seus alunos e à popu
lação em geral, esclarecimentos fundamentais para a 
compreensão do que realmente se passa na UnB. 

O Sr. José C"arlos Azevedo está na Administração 
Central da UnS há 16 anos. No momento, está em curso 
o processo de escolha de um novo Reitor, a ser nomeado 
pelo Presidente da República a partir de lista de seis no
mes, elaborada por um Colégio Eleitoral Especial, com~ 
posto pelo Conselho Universitário e pelo Conselho Dire~ 
tor da Fundação Universidade de Brasília-FUB (Lei 
7.177j83). 

O Conselho Universitário, órgão máximo deliberativo 
da UnB, é formado pelo Reitor, Vice-Reitor, Decanos1 

Di retores de Faculdades e Institutos, representantes das 
Congregações de Carreira, representante dos órgãos su
plementares e um representante da Associação de Ex
Alunos da lJnB, num total de 28 membros, sendo 25 
professores da Universidade. O Conselho Diretor da 
FUB é composto por 6 (seis) membros efetivos, nomea
dos pelo Presidente da Repií:blica, dos quais apenas dois 
residem em Brasília. 

O Reitor José Carlos azev~do, ignorando os dispositi
vos legais e despacho específico da Sra. Ministra da Edu
cação e Cultura (Diário Oficial de 18~6-84), em resposta 
à consulta feita pela própria Reitora da Un.B, insiste em 
levar à Consultaria Geral da República, pedido de escla
recimento sobre a composição do referido Colégio Elei
toral Especial. No seu despacho, a Sra. Ministra Esther 
de Figueiredo Ferraz diz literalmente: "( ... ) não se faz 
necessária audiência à Consultaria Geral da República, 
que já se pronunciou sobre a matéria, pelo Parecer L-
167, aprovado pelo Presidente da República em 4-l-78". 

Os professores da UnB entendem que, com esta ma
nobra, repudiada por todos os segmentos da Universida
de, o Reitor José Carlos Azevedo pretende: 

I. Excluir do processo de escolha do próximo Reitor 
o órgão máximo da UnB (Conselho Universitário), limi
tando esta decisão a um órgão distante da comunidade 
universitária (Conselho Diretor). 

2. Desrespeitar a vontade dos alunos c professores, 
que votaram macicamente em seis candidatos a Reitor 
nas eleições realizadas e em 23 e 24 de maio. 

3. Manter-se no poder até que a conjuntura política 
naCional se define, de preferência em favor do Sr. Paulo 
SaHm Maluf, em _c_uja campanha está profundamente en
gajado (revista Veja n~' 824, de 20-6-84, pág. 24). 

Assim sendo, os professores decidiram, em Assemble
ia Geral, paralisar as suas atividades reivindicando: 
-a convocação do Colégio Eleitoral Especial com

pleto, de acordo com a Lei e o parecer do MEC, no me
nor prazo possível; 
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-elaboração, por parte deste Colégio~ da lista de seis 
nomes, de acordo com os anseios da comunidade univer~ 
sitúriu, expressos na eleição de maio; 

- reposição das aulas, para complementação do se
mestre letivo, após a volta à normalidade das_ at_ividades 
na UnB, contra a tentativa do reitor de reprovar em m-as
sa os alunos. 

A UnB é de toda a comunidade. Ela não pode estar a 
serviço de projetas políticos e pessoais. O apoio da popu
lação brasiliense ao esfon;o dos professores e dos ~l_u_nos 
em fazer da UnB uma Universidade autônoma, livre e 
democrática, contra o obscurantismo, o fechamento e o 
elitismo do Sr. José Carlos Azevedo, é fundamentaL 

Tem sido ele o único responsável pelo estado de crise 
permanente que vem assolando esta Universidade nos 
últimos 16 anos. Precisamos re-sgatar a UnB para os seus 
mais altos objetivos, todos voltados para os legítimos in
teresses da sociedade brasileira. 

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Nada mais 
havendo a tratar, vou encerrar a presente sessão, desig
nando, para a sessão ordinária de 19 de agosto, a seguin
te: 

ORDEM DO DIA 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câma
ra n9 5, de 1981 (n9 3.035/80, na Casa de origem), alte
rando o art. 19 da Lei n~' 6.226, de 14 de julho de 1975, 
que dispõe sobre a contagem recíproca de tempo de S~r
viço Público Federõ:~l e de õ:~tividade privada, para efeito 
de aposentadoria, e dá outras providências, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n~'s 971 e 972, de 
1981, das Comissões: 

- de Segurança Nacional; e 
- de Finanças. 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câma
ra n~> 10, de 1981 (n~' 1.529(79, na Casa de orfgem);que 
dispõe sobre a aposentadoria, com proventos integrais, 
dos ex-combatentes segurados da Previdência--S-óÇi<i;l;
tendo 

PARECERES _ _FAVORÁVEIS, sob n~'s 354 e355, de 
1981 , das CórhiS-sões:-- --

-de Legislação Social; e 
- de Finanças. 
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Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câma
ra n'i' 44, de 1981 (n~' 587j79, na Casa 'de origem),_ que 
veda aos veículos de comunicação de massa (rádio, tele
visão, cinema- Jornais, revistas cartazes, anuários ou 
qualquer outro tipo de publicõ:~ção) aceitar a autorização 
ou a veiculução de anúncios e de comerciais que não se
jam negocbdos, produzidos, criados, fílmados , grava
dos, copiados - imagem e som - por profissionais e 
empresas brasileiras, tendo 

PARECERES, sob n9s 186 e 187, de 1983, das-Comis~ 
sões: 

-de Economia, favorável, com voto vencido doi:Se
nadores Bernardino Viana, José Lins e Lenoir Va_rgas; e 

-de Finanças, favorável. 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câma:.. 
ra n~' 53, de 1977 (n9 227 f75, na Casa de origem), que dis
põe sobre condições a observar na renovação de contra
tos de atletas profissionais, e dá outras providências, ten
do 

PARECERES FAVOR,\ VEIS, sob nos 1.360 e 1.361, 
de 198 (, das Comissões: 

- de Legislação Social; e 
- de Educação e Cultura. 
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Votação, em turnO único, do Projeto de Lei da Câma
ra n9 6~. de 1979 (n~> 4.257 j77, na Casa de origem), que 
autoriza a alienação de imóveis resid-enciais da Rede Fer~ 
roviária Federal ã. seUs ocupantes, tendo 

PARECERES, sob nos 335 e 336, de !980 e 635 a 637, 
de 1981, das Comissões: 

de Transportes, Comunicação e Obras Públicas, ]9 pro
nunciamento: contrário; 2~' pronunciamento: favorável ao 
Projeta e à Emenda de Plenário; 

--de Finanças, ]9 pronunciamento: favorável; 2~' pro
nunciamento: favorável à Emenda de Plenário· e 

de Constituição e Justiça, pela constitucion~lidade e 
juridlddUde do Projeto e da Emenda de Plenário. 
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Votação, em turno ún1co, do Requerimento n9 784, de 
1983, de a'utoria do Senador Henrique Santillo, solicitan
do, nos termos dos arts. 75, e, 76 e 77, do Regimento In
terno, a criação de uma comissão especial mista, com
posta _de l_l_(onze) senadores e II (onze)_ deputados, pa
ra, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, com a colabo
ração das entidades mais representativas da sociedade ci
vil, discutir e apresentar soluções para a crise 
económico-financeira do País. 

(Dependendo de Parecer da Comissão de Economia) 
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Votuçào em turno único, do Requerimento n9 104, de 
1984, dos Sen_adores Nelson Carneiro e Humberto Luce
na, solicitando, nos termos do art. 371, c, do Regimento 
Interno, urgência para o Projeto de Lei do Senado n~' 

290, de 1983, de autoria do Senador Nelson Carneiro, 
que revoga a Lei n9 7.138, de 7 de novembro de 1983. 
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Votução, em turno único, do Requerimento n~' 840, de 
1983, de autoria do Senado( Humberto Lucena, propon
do a inserçã-o- em Ata, de um voto de aplauso aos termos 
da carta com que o ex-Ministro H_élio Beltrão se demitiu, 
e um yoto de louvor pela sua eficit!nte gestão nos Minis
t~_rios da Previdência e Assistencia Social e Extraordi
nárjo p-ani Oe5burocratização, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob n"' 302, da Comissão 
- de Constituição e Justiça. 

Votução, em turno único (apreciação preliminar daju
ridicidade, nos termos do art. 296 do Regimento Inter
no), do Projeto de Lei da Câmara n9 79, de _1979 (n"' 
1.511/75, na Casa de origem), que acrescenta parágrafo 
ao art. 59 da Lei 3.807, de 26 de agosto de 1960, que dis
põe sobre a Lei Orgânica da Previdência Social, alterada 
pela Lei n~' 5.890, de 8 de junho de 1973, tendo 

PARECERES, sob n9s 692 e 693, de 1982, das Comis
sões: 

-de Legis~ação Social, favorável, nos termos de 
Sllbstitutivo que apresenta; e 
~de Constituição e Justiça, pela injuridicidade do 

Projeto e ôo Substitutivo da Comissão de_ Legislação So
cial, com voto vencido, em separado, do Senador Franco 
Montara. 
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Votação; em primeiro turno, do Projeto de Lei do Se
nado n9 145, de 1981, de autoria do Senador Nelson Car
neiro, que-atribui às Secretarias de Agricultura dos Esta
dos, dos Territórios e do Distrito Federal a competência 
exclusiva para fixar as quotas de farelo de trigo cabentes 
a cada prOdutor rural, tendo 

PARECERES, sob n"'s 248 a 250, de 1982, das comis~ 
sões: 
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-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 
juridicidade, e, no mérito, favorável, com as Emendas 
n9s I e 2-CCJ que apresenta; 

-de Agricultura, favorável ao projeto e às emendas 
da Comiss~o de Constituição e Justiça; e 

de Serviço Público Civil, favorável ao projeto e às 
emendas da Comissão de Constituição e Justiça. 
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Votução, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Se
nado n"' 76, de 1983, de antoria do -Senador Nelson Car
neiro, que acrescenta dispositivo à Lei n"' 5.107, de 13 de 
setembro de_ 1966, visando restabelecer o privilégio da in
denizaçào dobrada ao trabalhador que conta mais de 10 
anos de serviço e é despedido sem justa causa, tendo 

PARECERES, sob n's LOIS e 10!9, de 1983, das Co
missões: 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, 
juridicidade e no mérito, favorável, com voto vencido 
dos Senadores_ Helvídio Nunes e José Fragelli; e 

-de Legislação Social, favorável. 

O SR PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Está encer
rada a sessão. 

( Lemnra-.se a sessão às 19 horas e lO minutos.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR
GABRIEL HERMES NA SESSÃO DE 26-6-84 E 
QUE , ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR 
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE: ' 

O SR. GABRIEL HERMES (PDS- PA. Pronuncia 
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs._Senadores: 

Ontem, cm São Paulo, a Federação do Comêrcio da
quele Estado, a Associação dos Empresários da Arna_zô
nia - c-ongregando cerca de 300 e_mpresãrios paulistas 
com atividades agropecúarias e industriais na Amazônia 
-, as Federações das indústrias dos Estados do Pará 
Mala Grosso e GOiás, o Centro de Comércio do Estad~ 
de São Paulo, a SUDAM -Superintendência de Valori
zação da Amazônia, e outros órgãos, promoveram pro
veitoso seminário sobre a problemática da Amazônia. 

Na ?POrtunidade, Sr. Presidente, foi feito um exame 
geral do cenúrio amazónico, nele incluído os vales do 
Tocantins e do Araguaia. Teses diversas foram deba_tidas 
e estudos apresentados, em busca de s_oluções possíVeís 
par:.t assegurar a ocupação demográfica, a preservação 
das condições ambientais e o desenvolvimento económi
co da grande região centrada pelo Rio AmazonaS~ 

Dessa reunião participei, Sr. Presidente, representan
do a Federação das Indústrias do meu Estado, como pre
sidente da Federação das Indústrias e dos Centros das 
Indústrias do Pará e, ainda, atendendo a convite com 
que fui distinguido, como Presidente da Comissão de 
Minas c Energia do Senado. 

Apresentei, na oportunidade, diversos trabalhos perti
nentes aos rms da reunião, elaborados no âmbito da 
FlEPA, e tambêm participei dos debate.-. travados em 
torno dessas teses e das provenientes_ de outras fontes. 

Entre_c_ss__cs_estudos, Sr. Presidente, destaco um traba
lho preparado pela Federação das Indústrias do meu Es
tado, intitulada "Estratégia e ocupação da Amazônia, a 
Consciência da opção" e outra, do Centro das Indús
trias, tumbêm do Pará, "Amazônia, uma Estratégia para 
o Desenvolvimento Equilibrado e Auto-sustentável". 
Todos os demais trabalhos, outross.im, exprimiram va
liosas esclarecedoras abordagens em torno do importan
te tema que ali nos reuniu. 

_Reunirei esses trubalhos, posteriormente, em volume 
cuja ediç5ô vou promover, destinada a ampla divulgação 
nas classes empresáriais do País, para qu_e todos co
nheçam as riquezas e as extraordinárias oportunidades 
oft!recidas em toda a região de Carajás, de Tucuruí e em 
toda imensa Amazônia brasileira- sem dúvida, a mais 
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preciosa reserva de recursos naturais deste Continente e, 
talvez, a maior ainda exitente no globo terrestre. 

Segue o Projeto de Lei por mim apresentado, ofere
cendo nova redação ao art. 18 do Decreto-lei n9l.376, de 
12 de dezembro de 1974: 

PROJETO DE LEI DO SENADO No , DE 1984. 

Dá nova redação ao artigo 18 do Decreto-Lei n9 

1.376, de 12 dezembro de 1974. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 19 O artigo 18 do Decreto-lei fl~-i.376, de 12 de 
dezembro de 1974, passa a vigorar com a seguinte re-
daç-ão. , 

"Art. 18. As agências de desenvolvimento re
gional e setorial e as entidades operadoras dos fun
dos, assegurarão às pessoas jurídiCas, ou grupo de 
empresas coligadas que, isolada ou conjuntamente, 
detenham pelo menos 51% (cinqUenta e um porcen
to) do capital votante da sociedade titular do proje
to beneficiário do incentivo, a aplicação nesse proje
to de recursos equivalente a 40% (quarenta por cen
to) em 1984 e a 20% (vinte por cento nos anos subse
qUentes dos valores dos Certificados de IncentiVos 
de propriedade dessas pessoas jurídicas, obedecen
do o limite de incentivos fiscais aprovado para o 
projeto; limite esse que não poderá ser superior ao 
montante da correspondente contra-partida de re
cursos próprios. 

§ 19 As pessoas jurídicas que usarem a modali
dade de investimento prevista neste artigo deverão, 
quanto ao restante de suas deduções do imposto de 
renda, optar pela aplicação no mesmo fundo. 

§ 29 Na hipótese prevista neste artigo, os ban
cos operadores anteciparão, em negociação direta, a 
permuta dos títulos pelos Certificados de Investi
mentos, pelos respectivos valores nominais. 

§ 3~' Nos casos de participação conjunta, será 
obedecido o limite minimo de 20% (vinte por cento} 
do capital votante para cada pessoa jurídica adonis
ta do grupo de empresas coligadas. 

§ 49 Consideram-se erripresas coligadas, para 
os fins deste artigo, aquelas cuja maioria do capital 
votante seja controlada, direta ou indiretamente, 
por uma mesma pessoa física ou jurídica, compreen~ 
dida tambêm esta última como integrante do gru
po." 

Art. 29 Esta Lei entra em ~gor na data de sua publi
cação. 

Art. 311 Revogam-se as disposições em contrário. 

JUSTIFICAÇÃO 

Com o presente projeto pr~:tendemos viabilizar estra
tégia mais adequada aos interesses econômicos da Re
gião Amazônica. assegUrando às pequenas e médias em
presas incentivos fiscais que lhe permitam atuar com 
maior desenvoltura na execução de projetas próprios, 
aprovados pelas Agências de Desenvolvimento Regio
nal. 

Nesse passo, vale ser destacado estudo efetuado pela 
Federção das Indústrias do Estado do Pará~ FIEPA, o 
qual mediante observações bem fundamentadas, aborda 
proficientemente a questão. E. do seguinte teor esse docu
mento: 

"A busca do desenvolvimeto sócio-económico 
regional, desejando alcançar neste, os desejáveis 
efeitos da diminuição, em termos relativos e absolu
tos, das desigualdades espaciais da económia brasi
leira, tem sido considerado teoricamente como o 
objetivo consensual da Politica Regional no Brasil e: __ 
cuja institucionalização deveria estar abri~ada nos 
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grandes planos nacionais a partir das concepções lo
cais. 

No entanto, pelo menos, em termos da Amazó
nia, este consenso conceitual, na prática ainda não 
se consolidou. Esta diversidade e até mesmo antago
nismo, começa a oferecer a partir do momento em 
que se descute as estratégia (no sentido de um cami
nho para atingir objetivos) e os .instrumentos 
(meios), ou seja, o conteúdo deste desenvolvimento. 

De um lado extremo encontramos as posições 
que tendem a: marginalizar os intereses regionais 
diante dos interesses nacionais e setoriais; transfor
mar, a Amazônia em um simples "almoxarifado" de 
recursos naturais, energéticos e de insumos básicos; 
absolutizar a prioridade da implantação de grandes 
projetas e minimizar a necessidade de viabilizar pe
quenos e médios empreendimentos; visualizar a eco
nó mia regional basicamente pelo ângulo da geração 
de divisas; considerar os recursos públicos constan
tes dos incentivos fiscais e financeiros como "di-
nheiro carimbado" etc. 

Estas posições caracterizam um "colonialismo 
interno" reproduzindo no âmbito nacional aquele 
tipo de relações que existem entre os Países do Nor
te e dO Sul. 

No outro extremo encontramos as posições que 
tendem a: considerar qualquer ação ecoriômica na 
Amazônia como uma agressão ao seu -meio
ambiente físico e social; negar em qualquer hipótese 
a validade de Grandes Projetas na Região, mesmo 
que eles sejam tecnicamente, economicamente e so
cialmente indicados; validar exclusivamente o estí
mulo aos pequenos empreendimentos particular
mente na área rural;rejeitar qualquer tipo de incen
tivOs governamentais COJ!l o intuito de apoiar e esti
ffiular os investimentos das empresas privadas, mes
mo que aprovação destes esteja submetida a cri
térios e conseqUentes decisões e controle do _poder 
público etc. 

Consideramos gue esta simultânea e oposta radi
caliZaÇão de posições é indesejável, desnecessária, 
inconveniente e prejudicial aos interesses maiores da 
Amazônia e do BrasiL 

A definição de um caminho ou outro a tomar 
rumo a um objetivo significará, por certo a modifi
cação qualitativa e quantitativa deste objetivo. As
sim, se tomássemos como substrato para a definição 
.de uma .estratégia, uma das duas perspectivas radi
cais, evidenciadoras apenas de interesse parciais, 
faríamos com ônus do total esmagamento de signifi~ 
cativa parte dos interesses presentes na realidade 
amazônica. 

Em termos da população regional temos nossas 
legftimas, indesdízíveis, justas e prioritárias àpecta
tivas destacando-se entre outras as seguintes: consi
derarmos um imperativo a criação, nestes vales do 
norte do Pais de uma eoonômia complexa, integra
da, moderna, dinâmica, harmonizada tecnologica
mente e operacionalmente ao seu meio ambiente 
físico, social e cultural; é-nos inafastâvel a maximi
zação das chances reais de investimentos para o em
presariado local composto quase que exclusivamen
te de pequenos e médios empreendedores e geração 
de empregos condignos para a população ativa 
amazônica, seja no campo ou na cidade; queremos 
desenvolver ainda mais nossas habilidades técnicas, 
nosso -universo cultural, nossos conhecimentos ge
renciais e tecnológicos; aspiramos por condições de 
vida e de trabalho mais condizentes aos padrões das 
regiões centrais da economia brasileira. 

Os referidos interesses locais mais os interesses 
nacionais, ao serem harmonicamente operacionali
zados, ao mesmo tempo que são atendidos, propor
cionam reais e diferenciadas contribuições ao pro-
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cesso integrado e global de desenvolvimento da Re
giZio. 

Nesse sentido, dentro de um consenso social e 
político, acreditamos ,ter chegado o momento de 
atentar parl::l a evidência de que, qualquer definição 
de uma estratégia global para o desenvolvimento 
económico <":fa Amazónia deve passar necessaria
mente por uma priorização efetiva, real, evidente da 
harmonização dos grandes com os pequenos e mé
dios empreendimentos, guiado por padrões de cri
térios bem definidos da ação coordenadora da Polí
tica Regional, sem que isso signifique o abandono, a 
proibiçiio sistemática, absoluta e sem parâmetro dos 
grandes projetas. Na verdade, paradoxalmente, a 
própria imperatividade de um proíeto de porte, 
pode ser a sua intrínseca capacidade de criar indis
cutíveis condições para o norescimento de pequenos 
e médios empreendimentos. 

Tomamos esta opção de estratégia para a ocu
pação da Amazónia plenamente conscientes de que 
esta_ nos parece a melhor maneira de definirmos um 
caminho para o desenvolvimento de nossa Região. 
Estu opção viabiliza entre outros inafastáveis objeti
vos, os seguintes: 

- Melhor distribuição da renda inter-regional e 
interpesSoaf no Pais; 

- Nível mais adequado de retenção da proprie
·dade dos fatores de produção e suas rendas na Ama
zônia; 

- Maior geração de empregos por unidade de 
capital pelos projetas aprovados pela SUDAM; 

-Maior e mais adequado adensamento econô
mico na região; 

- Desenvolvimento de setores e subsetores eco
nômicos, além de microregiões da Amazônia, nos 
quais não seja o grande empreendimento a escala 
ideal de investimento; 

-Maior efeito multiplicador dos investimentos 
incentivados pela SUDAM, via concretização dos 
encadeamentos do grande, do médio e pequeno em
preendimentos; 

- Maximização da utilização dos investimentos 
públicos em infra-estrutura na Amazônia; 

-Desenvolvimento das "externalidades econó
micas" pelo estímulo ãs aglomerações dos grandes, 
médios e pequenos empreendimentos; 

-Democratização de recursos públicos aplica
dos na Política Regional do País, dada a predomi
nância das pequenas e médias empresas na econo
mia amazôriica- e nacional. 

O evidenciamento de uma estratégia global desta 
natureza, requer, por certo, necessários ajustamen
tos, aperfeiçoamentos e até mesmo modificações 
nos instrumentos da Política Regional. Desta for
ma, nada seria mais oportuno do que discutir os in
centivos fiscais constantes do Decreto-lei n9 
1.376/74, um dos instrumentos básicos do atual 
processo de ocupação da Região e que vem ultima
mente se destacando nas preocupações e nas discus-

- sões conjuntas, do empresariado da Amazónia, do 
Centro-Sul e de autoridades do Ministério do Inte
rior, particularmente através da própria SUDAM. 

O mínimo que se pode esperar de uma política 
econômica é a necessária coerência entre seus objeti
vos, estr-.ttégias e instrumentos. ConseqUentemente, 
torna-se óbvia a necessidade de analizarmos se o 
Decreto-lei n~" 1.376/74, na sua atual forma e opera
cionalização, está coerentemente afinado com o tipo 
de estratégia que propomos. Não vemos melhor ma-

- neira para tornar consciente esta nossa opção para a 
Amazônia. 

O referido_ Decreto-lei n9 1.376!74, alterando o 
Decreto~lei n'i> 756/69, propunha modificações na 
sistemática de ap!icuçào dos incentivos do Imposto 
de Renda relutivo às pessoas jurídicas, visando eii. 
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minar distorções então identificadas na mecânica 
dessa aplicaçii.o. Mas especificamente buscava a eli
minação das práticas irregulares de intermediação, 
causadora principal de grave desequilíbrio entre de~ 
manda e oferta dos recursos e filtrações de renda 
para o Sul em detrimento do Norte e Nordeste. 

No seu conteúdo o Decreto-lei n'1 1.376/74, con
têm "sistemática especial", constante do artigo 18 
do mesmo, permitindo às Pessoas Jurídicas possui
doras de "projeto próprio", aprovado pelas Agên
cias de Desenvolvimento Setorial ou Region<~l, a 
aplicação di reta nestes projetas de seus incentivos 
fiscais. 

Estas empresas favorecídas pof esta "Sisteril.áticil 
especial'' do urtigo 18, deixam de ser cotistas dos 
Fundos sendo aquinhot~das pela atribuiç1io definiti
va da propriedade das açõcs correspondentes da 
empresa que recebe a aplicação dos incentiv_os, 
ações estas intcgralizadas com recursos públicos de
duzidos do Imposto de Renda. 

No que se refere a Amazônia (FINAM), a con
centraçüo no artigo 18 atinge volume crescente dos 
incentivo_s, agora alcançando cerca de 80% nó-total 
dos mesmos. Esta absurda situação tende a repetir
se igualmente no Nordeste (FINO R) atingindo nes
te exercício 35% do total dos_recursos, podendo-se 
já verificar até mesmo situação análoga, desde que 
se considerem separadamente as opções das empre-. 
sas estatais (obrigatoriamente para os art. 49 e 17) e 
as opções de outras empresas, nas quais a distorção 
concentradora no artigo 18 já se manifesta. 

Os bcneficiári_o_s deste "Império do art. 18" são 
exatamente os grupos económicos de maior porte e, 
assim, detentores de vultuosas deduções de Imposto 
de Renda, conformando-se, sem que na prática se 
possa utilizar devidos e necessários critério-s, a-apro
priação por esses grupos de enonnes- somas-de re
cursos públicos, a título de Incentivos Fiscais. 

A tendência de utilização desse privilégio- Pelos 
grupos- de grande porte, especialmente os do pode-. 
rosa Setor Financeiro do País, se vem mostrando in
suportavelmente crescente, aumentando a concen
tração da Renda Nacional, a dominação das proje
tas incentivados por uma minoria. Neste sentido, 
pela carência de meios, este processo tem c:a_usado a 
crescente marginalização das médias e pequenas 
empresas locais e_nacíonais_dos__benefícios dos in
centivos e mesmo impedindo pela jã iriaceitâvel ab
soluta liberalidade dos termos do art. 18, a fixação 
de políticas adequadas pelas Agências de Desenvol
vi~ento~ fator particularmente desastroso para as 
Políticas Regionais, 

Além dessa concentração inaceitável, a faculdade 
de escolha de projeto próprio ou de terceiros para a 
aplicação direta das deduções tributárias (artigo 18) 
-tão negativa em conhecidas experiências anterio
res sob u égide_du Lei_n9 5.174/66 e do Decreto-lei n9 
756/69- já vem gerando, expressivamente, por sua 
expansão e pela facilidade que permite o exíguo li
mite de participação do controle acionário de ape
nas 5% (cinco por cento) por empresa ou grupo de 
empresus coligadas para ensejar essa aplicação dire-
ta, o relorno à intolerável prática de c_obrança de co
missões e exigências de vantagens, às vezes extorsi
vas por intennidiúrios implicando em criminoso 
desvio de meios destinados ao fomento da economia 
em favor de atividade marginal, exatamente dis
torção que o Decreto-lei n9 1.376/74 pretendeu eH
minar completamente. 

Esse comportamento ilícito se traduz na cobrança 
de comissões ou -na exigência de a sociedade titular 
do projeto devolver no futuro parte do investimen
to, com correção monetária, para que empresas de
tentoras __ de deduções do imposto de renda partiCi
pem do empreendimento submetido às agências c!_e 
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desenvolvimento, com base no ~rt. 18, com apenas 
5% do capital votante, e apliquem aquelas deduções, 
muitas vezes de grande valor no projeto beneficiário 
de incentivos fiscais. Isso, que infelizmente vem se 
expandindo, é, no míntmo, inadimissfvel. 
--Na prática, portanto, o art. 18, uma "sistemática 

especial" do Decreto-lei n9 1.376(74, inviabiliza não 
só a própria correção do desequilíbrio entre a pro
cura e oferta de Incentivos Fiscais como a das-"prá
ticas irregulares de intermediação". 

Entendemos que a intenção do governo ao criar a 
"sistemática excepcional" do art. lS no Decreto-lei 
referido, no momento em que tal fato se deu, Pôde 
respaldar-se em condições objetivas bem defintdas 
das realidades regionais e setoriais. Estas, naquele 
momento, exigiam respostas de curtíssimo prazo as 
quais estariam garantidas pelos estímulos extraordi
nários constantes do Art. 18. Por outro lado, a si
tuãção económica e fi_n_ancei_ra_do País ainda permi
tia, naquele momento, tais sacrificios. 

Na atualidade, no entanto, não só a situação da 
economia brasileira é outra bastante diferente, co
mo, ao nosso ver, não mais encontramos motivos na 
realidade das regiões e setores objetivos do Decreto
lei n9 1.376/74 que justifiquem a atual Concentração 
de recursos públicos em estímulos tão generosos, 
como os do art. 18, no sentido de induzir investi-
mentos nos mesmos. 

Os incentivos fiscais são e ainda serão por muito 
tempo não só necessáriO- Com·o indispensáVeis à 
_Amazônia e ao NOrdeste. No entarito, tem-se evi
denciado que tão mais reprodutores serão estes be
nefícios quanto maiores forem as reais possibilida
des das agências de desenvolvimento poderem esta
belecer na aplicação dos mesmos, mais vantajosos 
critédoS seletívos de projetbs visando atin&ir OS ob
jetivos tr<içados pelas mesmas agências, o- Que é pro
fundamente inviabilizado pela concentração da mo
dalidade prevista no Art. 18. 

Tal concentração impõe um verdadeiro dirigiSmo 
dos investimentos com apoio de recursos e outros 
benefícios governamentais em setores, áreas e esca
las nem sempre condizentes co_m os parâmetros 
mais desejáveis e indicados pelo próprio governo, 
critérios que indubitavelmente devem originar-se 
das legítimas e maiores aspirações regionais e nacio
nais. Por outro lado, gera grave problema de falta 
de reCUrsos disponíveis para atender os cronogra
mas de projetas de reconhecidos interesses para o 
desenvolvimento regional e que não dispõem de 
acesso ao art. 18. 

I:. notório, que desta forma, é igualmente imposta 
uma absurda inversão na própria hierarquia entre 
instrumentos, estratégias e·Objetivos da Política Re
gional e Setorial fiO País. Assim, torna-se patente 
que o art. 18 parte do conteúdo de um instnunento 
(Dec. Lei n9 1.376/74), tende a transformar-se no 
conteúdo por inteiro deste instrumento, ameaçando 
impedir que se viabilize a operacionalização d_e 
princípios fundamentais da política regional, tam
bém afirmados e confirmados pelo próprio Decreto
lei n9 1.376/74, tais como: 

-"Caberá às Agências de DesenvolVimento Re
gional e Setorial definir prioridades, analizar e apro~ 
var projetas para a aplicação dos incentivos fiscais, 
acompanhar e fiscalizar a sua execução, bem como 

.autorizar a liberação, pelos bancos operadores, dos 
recursos atribuídos aos projetas, observado o dis
posto no art. 49 deste Decreto-lei" (Art. 89 do De_c, 
Lei n9 1.376/74); 

-'-'Dentro das respectivas áreas de afüãÇão, a 
SUDENE e a SUDAM envidarão esforços especiais 
no sentido de assegurar a adequada participação 
das Unidades da_ Federação menos desenvolvidas 
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nos Incentivos Fiscais" (Art. 89, § 3Q do Dec. lei n9 
1.376(74). 

Considerando que representa um dos principais 
instrumentos de Política Regional, considerando os 
efeitos perversos causados pela concentração da 
modalidade de aplicação prevista pelo Art. 18, não
nos resta outra alternativa, senão a de considerar o 
Decreto-lei n9 1.376/74, na sua atual forma incom
patível com o estabelecimento tanto para a Amazô
nia, como muito provavelmente para o Nordeste, de 
uma eStratégia de ocupação centrada na harmoni
zaç-ão dos grandes com os pequenos e médios em· 
preendimentos. 

Tal conflito, resume-se no fato de que, no atual 
momento, torna-se cada vez mais difícil as agências 
coordenadoras do desenvolvimento no Nordeste e 
principalmente na amazônia implementarem uma 
estratégia desta natureza, basicamente por três fato
res: 

1-A condição concedida pelo Art. 18 para que 
as peSSõas jui-fdicas apliquem suas deduções fiscais 
em- Projetas próprios, afasta cada vez mais intensa
mente as grandes empresas detentoras de grandes 
volumes de isenções fiscaiS-de aplicação nos fundos, 

-optando as mesmas prefeiencialmente pelos seus 
próprios projetas. 

2- Q próprio esvaziamento dos recursos dos fun
dos. 

3 -A situação óbvia de que é impraticável a con
secução de novos investimentos, através de dedução 
de seus próprios volumes fiscais, pelas pequenas e 
médias empresas que compõe a quase totalidade do 
universo do empresariado regional da amazônia e 
do Nordeste e seguramente a maioria absoluta do 
empresariado nacional e que são parte indispensável 
para um real desenvolvimento econõmico destas re
giõeS, coni.o do próprio País. 

Indubitavelmente modificações no Art. 18 do De
cret'? Lei n9 1.376(74 que gerassem o reforço do pa
pel dos Fundos (FINAM, FINO R e FISET) fazem
se indispensáveis. Estas modificações não teriam ne
nhum conteúdo de regionalismo pueril e sectário 
desde que resguardam-se o livre acesso das empre
sas nacionais (inclusive as regionais) em pleitear re~ 
cursos dos referidos FUNDOS e objetivassem re
fo.rçar ainda mais os aspectos de seletividade e crite
riosidade dos incentivos governamentais visando a 
concret_ização de um efetivo desenvolvimento. 

O fortalecimento do Art. 17 não deve acarretar 
qualquer temor aos grandes investidores, pois estes 
certamente não teriam receio de competir com ou
tros empresários, em justas igualdades de condições, 
na aprovação de projetas pelas agências de desen
volvimento setorfal e especial do País. Como um de
talhe que inclusive descaracteriza qualquer regiona
lismo extremado de nossa parte apresentamos o fato 
de que mais de 60% dos projetas aprovados pela 
SUDAM, com recursos do Art. 17 favoreceram em
presários C:e fora da_ região. 

A possibilidade já aventada de que quaisquer mu
danças que impliquem na desconcentração dos re-. 
cursos incentivados da prerrogativa do Art. 18 do 

_ pe_creto-le_i n9 1.376/74, "provocariam imedia_ta re
tr<!çào por parte dos investidores, em relação as 
âteas que tais mudanças viessem a ser realizadas" 
nos_ (;)portunizam dizer que não propomos modifi
cações no Decreto-lei n9 1.376/74, que atinjam ape
nas a Amazônia. A situação do Nordeste (FINOR) 
foi de leve discutida e avaliada mas o suficiente para 
acreditarmos que o nosso desejo também o é da 
maioria absoluta dos empresários e políticos daque
la região, conclusão que inferimos de c_ontatos já 
realizados com os mesmos. 

Tais ameaças representam a própria demons
tração do esvaziamento que o art. 18 causou ao 
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Decreto-lei n~> 1.376/74 como- instrumento de uma 
estratégia de desenvolvimento regional consciente e 
coerente. 

Na prática, os empreendimeiltos dos grandes gru
pos econômicos do País que se utilizam de prerroga
tiva do Art. 18 do Decreto-lei n91.376j74, deixaram 
de ser veículos de operacionalização de Política Re
gional para tõro-arem~se no objcto principal da mes
ma, impondo cada vez mais intensamente a esta 
política sua transformação em simples meio de de
senvolvimento dos referidos grupos. A ampla liber-
dade de ___ escolha do direcionarnento de recursos 
públicos deduzidos do Imposto de Renda, nào pode 
ser garantida aos investidores pois o que deve Preva
lecer é o concenso social, concretizado em diú:trii: 
sócio-econômico do governo~- d~de que tais m,::ios 
são tributáveis e não priVados e se destinam a pro
mover a atenuação dos desníveis regionais e não ex
clusivamente aos anseios de lucratividade dõs- gru
pos mais poderosos economicamente. · 

Consideramos, portanto, que por estas e por to
das as demais razões expostas neste documento que 
é urgente, a reformulação do Decreto-lei n9 
1.376/74, com vistas a compatibilizar a faculdade de 
escolha de projeto próprio ou de terceiros para a 
aplicação de deduções tibutárias (A.rt. 18), que deve 
subexistir apenas em casos excepcionais que exijam 
grande apartes de recursos próprios e por isso justi
fiquem tratamentos diferenciados, como estimula 
ao investimento, limitado o número <te empresas 
participantes pela elevação do pessoal e capital vo
tante, obstando assim a intermediação ilícita. 

Nestas reformulações são exigências mininii.S--i 
inafastáveis: 

- Gãrantir a aprovação e o atendimento dos 
cronogramas dos projetas que, não dispondo de 
acesso ao Art. 18, sejam de reconhecido interesse 
para o desenvolvimento regional; 

-Limitação da aplicação direta de deduções tri
butárias do imposto de renda ~m .. projetas pró
prios" (Art. 18), por cada pessoa jurídica em 40% 
(quarenta por ~ento}deseu valor em 1984 e em 20o/o 
(vinte por cento) nos exercícios subseqifenteS, de
vendo o restante da dedução, no caso de exercício 
da faculdade ser aplicado no mesmo Fundo _de In
vestimentos; 

-Estabelecer que nos caso.s de participação con
junta para efeito de enquadramento na apHcação di
reta em projeto próprio (Art. 18), o limite mínimo 
para cada pessoa jurídica acionista ou grupo de em
presas coligadas, fica elevado de 5% (cinco por cen
to) para 20% (vinte por cento) do capital votante da 
sociedade titular do projeto objetivando carrear 
maior contingente de recursos próprios_ das empre
sas que se beneficiem do investimento direto_ de 
meios públicos em seu pr6pria favor, bem como 
par<~ restringir essa modalidade de aplicação, eyi_:
tando a incidência da- ilegítima intermf:diação -que 
vise ilícita obtenção de vantagens pelo aliciamento 
de detentoras de deduções tributárias, visando a for
mação de grupos ou participações conjuntas condu
zidas e artificiais; 

- Estabelecer que nos casos de "projetas pró
prios" aprovados pelas Agências de Desenvolvi
mento para a aplicação direta de deduções tribu
tárias (Art. 18), o montante dessa colaboração fi
nanceira dos Fundos de Investimentos não poderá, 
em qualquer hipótese, ser superior ao valor de re
cursos próprios que deverão sez: investidos em con
trapartida aos incentivos fiscais. 

Essas diretrizes, que garantein-a -correção de ru
mos na execução da política de- inCentivos fiscais, 
dentro do espírito que norteou a edição do Decreto
lei n9 1.376/74, estão contidas na anexa pf9posta de 
anteprojctos de Lei. 
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Sem eliminar a aplicação direta (Art. 18), ares
tringe de modo a sanar as deformações que vêm 
caUsando sua utilização abusiva e distorcida, garan~ 
tindo recursos para outros empreendimentos (Arts. 
49 e 17), especialsmente os méélios e os pequenos, 
sem prejuízos para os de maior párte que tenham ou 
não acesso ao mecanismo do Art. 18. 

Não é demais insistir, não se dever esquecer que 
no Brasil, a parcela significativamente preponderan~ 
te de inidativa particular é constituída de pequenas 
e médias empresas. Se isso é verdadeiro quanto o 
p<Jís como um todo, nas Regiões subdesenvolvidas, 
not;J._damente a Amazônia e o Nordeste, o _quanto de 
preponderância é.- corolário da insuficiência eco
nômica -, muito mais expressivo é a ausência de 
efeUvo apoio a essas empresas bem mais negativa 
em suas conseqüências. 

Se, quanta ao cenário nacional, política que não 
a.tente para essa realidade - claudicando no apoio 
aos empreeendimentos médios e pequenos~ signi
fica enfrãque-cimento contínuo do capitalismo pá
trio, em -beriefído da tendência estatizante, dos gru
pos estrangeiros e de desnacionalização- da econo-_ 
mia, nas Áreas-Problema a falta de concr~ta ação de 
sustentação, ampliação e fortalecimento dessas em
presas acarretará perigosa desagregação social e sig
nificará estímulo aos monopólios, aos oligopólios e 
a exacerbação do colonialismo interno, determinem
do a inevitável frustração dos anseios e das espe
ranças de integração." 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. 
GABRlEJ- HERMES EM SEU DISCURSO: 

DECRETO-LEI N• 1.376 
_ PE 12 DE DEZEMBRO DE 1974 

Dispõe sobre a criação de Fundos de Investimento, 
altera a legislação do Imposto sobre a Renda relatin 
a Incentivos fiscais, e dá outras providências. 

O Presidente da Repúbl~ca, no uso de atribuição que 
lhe confere o artigo 55, Item II, da Constituição, decreta: 

- Art. }9 As parcelas dedutíveis do Imposto sobre a 
Renda devido pelas pessoas jurídicas, relativas a incenti
vos fiscais e as destinadas a aplicações especificas, serão 
recolhidas e aplicadas de acordo com as disposições des
te Decreto-lei. 

Parágrafo único. As parciais referidas neste ar6go 
são as de que tratam: 

ti) o artigo f8 da Lei n9 4.2391 de 27 de junho de 1963, 
alterado pelo artigo IS da Lei n<? 4.869, de lY de de
zemb~Õ de 1965 - SUDENE; 

b) o artigo !~',alínea "b", do Decreto-lei n9 7S6, de 11 
de agosto de: 1969- SUDAM.: 

c) o artigo 81 do Decreto~ lei n9 221, de 28 de fevereiro 
de 1967, alterado pelo artigo_ ]_9 ~o Dc:::creto-lei n~> 1.217, 
de 9 de maio--de 1972- SUDBPE; 

d) o artigo J9 do Decreto-lei n~' 1.134, de 16 de no
vembro_ de 1970, cçm a alteração introduzida pelo artigo 
49 do Decr~to-lei n9 1.307, de 16 de janeiro de 1974-
IBDF; 

e) o artigo 49 do Decreto-lei n~' l.191, de 27 de ou
tubro de 1971 - EMBRATUR; 

/) o artigo 7~> dO Decreto-lei n~' 770, de 19 de agosto de 
1969- EMBRAER: 

g) o artigo 4':>, § 1"', do Decreto-lei i:z9 880, de 18 de se
tembro de 1969, revigorado pelo Decreto-lei n9 1.345, de 
30 de maio de 1973 - MOBRAL. 

hJ _os ~utigos 19 e 2~' do Decreto-lei nt> 1,124, de8-de se
tembro de 1970, revigorados pelo Decreto-lei n9 L71 de 
19 de setembro de 1974- GERES; 

Art. 29 Ficam instituídos o Fundo de Investimentos 
do Nordeste ...,..... FINOR, o Fundo de Investimentos da 
Amazônia - FINAM, e o Fundo de Investimentos Se-
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to riais - FISET; administrados e operados nos termos 
definidos neste Decreto-lei. 

Parágrafo único. O Fundo de Investimentos Seta~ 
riais - FISET, compreende três contas, com esCritu
rações dístint?S, para os setores de turismo, pesca e reflo
restamento. 

Art. 39 Constituem recursos dos Fundos de Investi
mentos, de que trata o artigo anterior: 

I -os provenientes dos incentivos fiscais, a que alu
dem as alíneas "a" e "e" do parágrafo único do artigo l9; 
ll- subscritos, pela União Federal, de quotas incon

versiveis em ações; 
III- subscrições voluntárias por pessoas físicas e 

jJ.lrídicas, de direito público ou privado; 
IV -eventuais resultados de aplicações dos recursos 

previstos neste artigo; 
V- outros recursos previstos em lei. 
ParãgrUfo único.- O incentivo fiscaf de q"ue" traia a ali

nea "l" do artigo 29 do Decreto-lei Jl9 1.338, de 23 de ju
lho de 1974, inclui também a subscrição voluntária, pelas 
pessoas físicas de quotas do FINAM e do FINOR. 

Art. 49 Os recursos dos Fundos de Investimentos 
criados por este Decreto-lei serão aplicados sob a forma 
de subscrição de ações, e de participação societária de 
que trata o artigo 19, § {9, Inciso II, do Decreto-lei n9 
1.134, de 16 de novembro de 1970, em empresas que te
nham sido consideradas aptas para receber incentivos 
fiscais pefas agências de desenvolvimento regional ou se
torial. 

§ 19 O Poder Executivo poderá determinar a subs
çrição de quotas de um fundo por outro. 

§ 29 Os títulos representativos da aplicação de recu
ros dos Fundos na forma deste Decreto-lei serão custo
diados nos respectivos bancos operadores. 

§ ]9 ExcepcionaJmente o Poder Executivo poderâ 
_ autorlzar a aplicação de recursos dos Fundos de Investi

mentos em debêntures conversíveis ou não em ações. 
Art. 59 O Fundo de Investimentos do Nordeste

FINOR, será operado pelo Banco do Nordeste do Brasil 
Sj A. - BNB, sob a supervisão da Superintendência de 
Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE. 

Art. 69 O Fundo de Investimentos da Amazônia -
FINAM, será operado pelo Banco da Amazônia -BA
SA, sob a supervisão da Superintendência do Desenvol
vimento <ia Amazônia - SUDAM. 

Art. 79 O Fundo de Investimentos Setoriais - FI~ 

SET, terá as suas contas operadas pelo Banco do Brasil 
S/ A., sob a supervisão, respectjvamente, da Empresa 
Brasileira de Turismo- EMBRATUR, Superintendêri
cia do Desenvolvimento da Pesca- SUDEPE, e Institu
to Brasileiro de Desenvolvimento Florestal - IBDF. 

Art. 89 Caberá às agências de desenvolvimento re
gior"lal ou setorial definir prioridades, analisar e aprovar 
projetas para aplicação dos incentivos fiscais, acompa
nhar e fiscalizar a sua execução, bem corno autorizar a li~ 
beração, pelos bancos operadores, dos recursos atribui~ 
dos ::lOS projetas, observado o disposto no artigo 4~> deste 
Decreto-lei. 

§ J9 No _documento de aprovação dos projetas, as 
agências de desenvolvimento regional ou setorial indica~ 
rão aos respectivos bancos operadores dos Fundos de In
vestimentos Os montantes aprovados em favor da pessoa 
jurídíca interessada, mediante subscrição prévia de títu
los de capital da beneficiária, de valor nominal corres
pondente a cada liberação, títulos esses que permanece
rão indisponíveis até que sejam permutados na forma 
prevista neste Decreto-lei, ou recebimento de debêntu
res, conversíveis ou não em ações. 

§ 29 As ações subscritas na fonna deste artigo pode
rão ser da modalidade ordinária ou preferencial, neste 
último caso com cláusula de participação integral dos re
sultados, não sendo admitida nenhuma forma comple
mentur de qualificação dessas ações. 

§ J9 Dentro das respectivas áreas de atuação, a SU
DENE e SUDAM envidarào esforços especiais no senti-
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do de assegurar a adequada participação das Unidades 
da Federação, menos desenvolvidas, nos Incentivos fis~ 
cais. 

Art. 9<:> A SUDENE e o BNB, a SUDAM e o BASA, 
em suas áreas de atuaçào, manterão Grupos Permanen
tes de Trabalho, constituídos de dois representantes de 
cadu entidade, com o objetivo de compatibilizar os pro
gramas de açào conjunta e Os esquemas de fontes de re
cursos financeiros destinados aos projetas a serem finan
ciados pelos Fundos re.c;pectivos. 

§]I' Caberá ao Ministro do Interior aprovar as medi
das necessárias- aO ft.incionamento_ dos Grupos de Traba
lho de que trata o caput deste artigo. 

§ 2<:> Os MinistrOs da Agricultura e da Indústria e do 
Comércio providenciarão a constituição de Grupos Per
manentes de Trabalho de caráter semelhante, dos quais 
particípein ·repres-entantes das agências de desenvolvi
mento setotial c do Banco do Br_asll_ S/ A. 

Art. lO. Caberá ao Conselho de Desenvolvimento 
E~onóniícõ -propor as bases da potítica geral de apli
cação de recursos a que se refere o artigo 11, fixando di
retrizcs e priorídades segundo a orientaçàQ geral definida 
nos planos nacionais de desenvolvimento. _ 

§ 1 P A partir do exercício financeiro de 1975, os M~
nistérios a que se subordinam as agências de desenvolvi
mento deverão apresentar ao Conselho de Desenvolvi
mento Econômic:o, atê o dia 30 de nove_m_bro de cada 
ano, os orçamentos de comprometimento, para o exercf
cio seguinte c oS subseqOentes, dóS recursos· de que trala 
0 ;,utigo Jv, em função dos quais sefã-o cifetivildas as apr~
vações dos proje_tos de Til\i-iStiineifltO.-OS-orÇamentos re
lativos ao exercício financeirO de _1975 deverão ser apre
sentados até 31 de janeiro. 

§ 29 Com o objetivo de acompanhar a execução dos 
orçamentos a que se refere o parágrafo anterior e a evo
lução dos programas aprovados, o CDE proporá a fi
xação da data em que, a cada ano, as agências de desen
volvimento e os bancos operadores dos Fundos lhe en
vianlo, através dos- respectivos Ministérios, relatórios de~ 
talhados de suas ativldades. 

Art. II. A partir do exercício fínailC"eirO.de 1975, in~ 
clusive, a pessoa jurídica, mediante indicação em sua de
claração de rendimentos, poderá optar pela aplicação, 
com base no parágrafo úrlíCo do artigo 111, das seguintes 
parcelas do Imposto sobre a Renda devido: 
I- até 50% (cinqUenta por cento), nos fundos de In~ 

vestimcntos do Nordeste__ou da Amazônia,_ em projetas 
considemdos de interesse para o desenvolvimento econô~ 
mico dessas duas regiões pelas respectivas Superinten
dências, inclusive os relacionados com tu_rismo, pesca, 
florestamento e reflorestamento localizados nessas áreas; 

II- até 8_% (_oito pOr ceO.tO), ilo Fundo de Investimen
to Setorial - Turisino, cõri1 vistas aos projetas de turis
mo aprovados pelo Conselho Nacional de Turismo; 
III- até 25% (vinte e cinco por cento), no Fundo-de 

Investimento Setorial- Pesca, com vistas aos projetas 
de pesca aprovados pela SUDEPE; _ _ __ 

IV- até os percentuais abaixo enumerados, no Fun
do de Investimento Setorial - Florestamento e Reflci
reslamento, com vistas aos projetas de florestamento e 
reflorestamento aprovados pelo IBDF: 

- Ano~base de 1974 - 45% (quarenta e cinco por 
cento); 

- Ano~base de 1975- 40% (quarenta por cento); 
-Ano-base de 1976-35% (trinta e cinco por cento); 
--Ano~base de 1977- 30% (trinta por cento); 
_ Ano-base de 1978 e seguintes - 25% (vinte e cinco 

por cento). 
V- até 33% (trinta e três por cento), no Fundo de Re

cuperação Econômica do Estado do EspíritO Santo, na 
forma a ser prescrita em regulamento, tratando~se de 
contribuinte localizado no referido Estado; 

VI- até I% (um por Cento); em ações novas da Em
presa Bmsileira de Aeronáuticq SfA. - EMBRAER; 

v !l-até 1% (um por cento), em projetas específicos 
de. alfübedzação da Fundação MOBRAL, ou o valor 
mínimo de I% (um por cento) e_ máximo de2% (do_is por 
cento) que corresponde às quantias já doadas à Fun~ 
dação MOBRAL no ano-base. 

9 i"' A aprovação dos projetas de pes?a, turismo e 
florestamento ou reflorestamento, localizados no Nor
deste e na Amazônia, bem como a autorizaçiio para a H
berUção dos recursos atribuídos aos mesmos, pelos Ban~ 
cos operadores, cabe aos respectivos órgãos seto~iais, na 
forma definida pela legislação específica vigente, deven~ 
do a SUDENE e a SUDAM firmar convênios com a SU
DENE, EMBRATUR e IBDF, objetivando harmoriizar 
a orientação básica da ação setorial nas respectivas re~ 
giões. _ 

§ 2"' Excetuam-se da permissão referida no caput des~ 
te artigo as empresas concessionárias de serviços públi
cos de energia elétrica e telecomunicações, durante o 
período em que lhes seja aplicável a alíquota fixada no 
artigo 3Q da Lei n\' 5,655, de 20 de maio de 1971, e no arti
go]'>' do Decreto-lei nP 1.330, de 31 de maio de 1974, e as 
empresas de que trata o Decreto-lei nP 1.350 (*), de 24 de 
outubro de 1974. 

g 311 As uplicações previstas nos incisos _IIi V deste ar
tigo, cumulativamente com a do§ 3Q do artigo 19 da Lei 
n9 5 106 de 2 de setembro d_e 1966, para cujo cálculo se
rão .dcs;rczadas as frações de Cr$ 1,00 (um cruzeiro), 
não poderão_ exceder, isolada ou conjuntamente, em_ 
c-J.da exercício, a 50% (cinqílen"ta por cento) do valor to
tal do Imposto sobre a Renda devido pela pessoa jurídi
ca interessada. 

§ 4~ São mantidos os prazos de vigência estabeleci
- dos n~ legislação específica para as aplicações previstas 

neste artigo. __ 
Art. 12. Ficam mantidos os percentuais fixados pe

lo:> Decretos~leís n9s 1.106, de 16 de junho de 1970, e 
l.l79, de 6 de julho de 1971, destinados, respectivamen
te, ao Programa de Integração Nacional- PIN, e a~ 
Programa de Redistribuição de Terras e de Estímulo a 
Agro-Indústria do Norte e Nordeste- PROTERR~. 

Art. 13. A putir do exercício financeiro de 1975, m
clusivc, as parcelas do Imposto sobre a Renda d~vido pe
las pessoas jurídicas, incluindo as opções para incentivos 
fiscai_s_ e co_ntribuições para o PIN' e o PROTERRA, e 
com a exclusão das devidas ao Programa de Integração 
Social - PIS, das quantias já doadas ao MOBRAL no 
ano~base, e das aplicações efetuadas nos termos do § 39 
do artigo 111 da Lei nQ 5.106, de 2 de setembro de 196t:i, se
rão rccolhidus de forma integral, através de documento 
único de arrecadação. 

Art. 14. O Banco do Brasil SfA. promoverá o crédi
to à conta do Tesouro Nacional, como Receita da 
União, de 46% (quarenta e_ seis por cento) do montante 
;rrecadado, na forma do artigo anterior, e o crédito, em 
conta especial, para incentivos fiscãis e para o PIN e o 
PROTERRA, dos 54% (cinqüenta e quatro_ por cento) 
remanescentes, transferindo quinzenalmente esses recur
sos, mediante aplicação dos percentuais fixado_s pelo Mi~ 
nistro da Fazenda, aos Fundos de Investimentos, junta 
aos bancos o peru dores, e à EMBRAER, ao GERES, ao 
MOBRAL, ao PIN e ao PROTER~A. . . 

§ lP O Ministro da Fazenda fixara, em ca~át~_r pr~~~
sório antes do início do exercício financeiro, os percen~ 
tuais 'aludidos neste ar_tigo, que serão ajustados à medida 

. em que forem disponíveis os dados referentes às opções 
para incentivos fiscai-s e·ao efetívo recolhimento das par
celas correspondentes. 

§ 2Q O Banco do_Brasil, co~ base nos p_e_rcentuais a 
qt.ie se refere o parágrafo anterior, promoverá o reajusta
mento dos valores repassados e a repassar, devendo re~ 
verter-Como receita aos cofres da União o que for exce

dente. 

---(""*"}Publicado de acordo c_om a retific<.~ção feita no Diário Oflcial 
de 17 de ~ezembro de 1974. 
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§ 311 As parcelas relativas aos recolhimentos efetua
do.s dentro do exercício a que correspondam, porém fora 
dos prazos legais, serão ro:;:passadas aos respectivos Fun~ 
dos. 

§ 49 As parcelas do Imposto sobre a Renda das pes
soas jurídicas recolhidas fora do exercício financeiro cor
respOndente serão levadas, integralmente, à conta do Te
souro Nacional, como Receita da União. 

Art. 15. A Secretaria da Receita Fedçral, com base 
nas ü"pções exercidas pelos contribuin~es e n? .contrai~ 
dos recolhimentos, expedirá, para cada exerctCIO, nomt
nalmente e numerados em ordem de segíl_ência, em favor 
da pessoa jurídica optante, certificados de aplicação, no
minativos e intransfe.ríveis, nos Fundos referidos neste 
Decreto~lei na EMBRAER. 

§ 1 P Os certificados de que tratl:l este artigo serão 
emitidos, exclusivamente, com base nas perecias de Im~ 
posto sobre Renda recolhidas dentro do exercécio, e de
verão ser trocadas, no prazo máximo de I (um) ano, a 
contar" da duta de sua emissão, por quotas dos referidos 

Fundos. . 
§ 211 O valor relativo aos certificados não converti

do!'. no prazo previsto pelo parúgrafo anterior acrescerá 
ao valor do Fundo correspondente. 

§ )P As quotas previstas no§ 1 P,~ que se:ão nom~na.ti
vas e endossáveis, terão sua cotaçao realizadas dwrta-
mente pelos bancos operadores. --

§ 49 Os certificados de aplicação na EMBR~ER se 
constituirão, desde a data em que forem expedtdos no 
documento hábil para subscrição de açõ_es da Empresa 
Bra:.ildra de Aeronáutica SjA. 

§ 59 As quotas de que trata o§ JP deste artigo terão 
validade para fins de caução junto aos órgã_os púbHcos 
federais, da Administração Dírcta- ou indireta.- -· -

(*)Art. 16. Para efeito de avaliaç~o, as açõe:s inte
grantes da Carteira dos Fundos de que trata o presen~e 
Decreto-lei serão computadas pelo valor da cotação me7 
dia do_ último dia em_ que foram negociadas em Bolsa; as 
ações não cotadas em Bolsa, pelo valor patrimonial,_ com 
base no último balanço da empresa, se inferior aO-õOrili
nal, pelo valor nominal, se inferior ao valor patrimonial. 

Parágrafo -único. Ações novas, enquanto _não cota
das em Bolsa de Valores, durante o período de lança
m-ento múximo de 6 (seis) meses; poderão ser computa
das pelo valor de subscriç-jo. . 

Art. 17 As quotas emitidas na forma do§ 19 do arti
gO tS poderão ser convertidas, à escolha do investiçlor, 
em títulos pertencentes aos Fundos, de acordo com as 
respectivas cotações. 

Parúgrafo únic-_o: O Conselho Monetário Nacional 
fixará as condições e os mecanismos de conversão de que 
trata esse artigo. 

Art. 18. As agências de desenvolvimento regional e 
setoria1 e as entidades operadoras dos Fundos assegura
rão às Pessoas jurídicas, ou grupo de empresas coligadas 
.que, isolada ou conjuntamente; detenham- pelo menos 
51% (cinqüenta. e um pOr cento) do capital votante da so
ciedade titular do projeto beneficiário do incentivo, a 
aplicação nesse projeto de recursos equíval.entes aos va
lores dos certificados de aplicação de propnedade dessas 
pessoas jurídicas obedecido o Iimíte de incentivos fiscais 
aprovado para o projeto . 

§ 101 Na hipótese prevista neste- artigO, os bancos 
operadores anteciparão, em negoci~ção díreta a permut.a 
dos títulos pelos certificados de aphcação, pelos respecti
vos valores nominais. 

§ 2'l Nos casos de participação conj~nta, será obe?e-
cido 0 limite mínimo de 5% (cinco por cento) de cap1tal 
votante pal-a cada pessoa jurídica acionista ou g-rupo de 
empresas -coligadas. 

§ 39 Consideram-se empresas coligadas, para fi~s 
deste artigo, aqUelas cuja maioria do capital votante SCJa 
controlada, direta ou indiretamente, por uma mesma 
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pessoas fisica ou juddica, cõmpreendida também esta úl-
tima como integrante do grupo. · 

§ 4'>' Exclusivamente quanto ao c;x.crcíCio de 1975, se
rá garuntida às pessoas jurídicas detentoras de certifica
dos de valor ri'omina1 superior a Cr$ 100.000,00 (cem mil 
cruzeiros) e que não partiCíp-eni de projeto próprio, a 
aplicação do montante que exceder essa quantia, em pr.o
jeto no qual já tenham feito aplicação de_ recursos de in
centivos fiscais no decorrer do e:xercfcio de 1974. 

Art. 19. Os titulas adquiridos na forma dos artigos 
17 e 18 serão nominativos e intransferíveis pelo prazo de 
4 (quatro) anos. 

Art. 20. Será deduzida quantia correspondente .1 3% 
(três por cento) do valor de cada liberação de recursos 
pelo Fundo, a ser dividida, em pa~tes iguais, entre agên~ 
cias de desenvolvimento e entidade operadora, para re· 
muneração dos serviços de administração e operação do 
Furldo respectivo e para custeio de atividad"es de pesqui· 
sa e promoção relacionadas com as regiões e setores be
nefi<:iados com 'Os incentivos. 

Parágrafo úrlico. A dedução referida neste attiga se
rá !imitada a 1% (um por cento) nos casos de aplicações 
efetuadas na forma do artigo 18. 

Art. 21. Permanecem em vigor as atuais disposições 
relativas às funções e prerrogativas dos órgãos criados 
por lei, aos quais tenham sido atribuída a execução de 
programas regíonais ou setoriais- de desenvolVimento 
econômico, especialmente as referentes a aprovação e 
controle da execução de projetas, dentro de suas áreas 
ou setores especificas de atuação. _ 

Art. 22. 0- Banco do Nordest~ do Brasil Sf A. -
BNB, o Banco da Amazônia S/A.- BASA, e o Banco 
do Brasil Sj A, serão os-agentes fínancei!oi dOs- órgãos -de 
desenvolvimento regional e setorial para a gestão finan
ceira de todas as medidas relacionadas com os Fundos 
de Investimentos Regionais e Setoriais. 

Art. 23. As entidades operadoras dos Fundos cria~ 
dos por este Decreto~ lei exercerão todo_s os direitos ine
rentes aos titulas e valores mobWários integrantes de 
suas carteiras, inclusive o de demandar e ser demandado 
e o de representação dos quotistas em Asse_mbléías Ge
rais Ordinárias ou Extraordinárias. 

Art. 24. Fica assegurado às pessoas jurídicas que 
efetivarem depósito atê o exerclcio de 1974, Útclusive o 
direito de aplicação dos recursos, nos prazos e condições 
estabelecidos, de acordo com a sistemática em vigor an
teriormente a este Decreto-lei. 

Art. 25. A inclusão, no sistema institufdo pelo pre
sente Decreto-lei, dos projetas já aprovadQS pelas agên~ 
cias de desenvolvimento dependerá da comprovação de 
que a empresa titular vem cumprindo as normas estabe-. 
lecidas para execução dos respectivos empreendimentos. 

Art. 26. .Este Decreto-lei entrará em vigor na data 
de sua publicação, revogadas as disposições em con
trário. - ERNESTO GEISEL - Presidente da Re
pública - Mário Henrique Simonsen. - Alysson Pauli
oe-IIi - Se-ve-ro Fagundes Gomes -João Paulo dos Reis 
Velloso - Mauricio Rangel Reis. 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. 
ALOYS!O CHAVES NA SESSÃO DE 28-6-84 E 
QUE, ENTREGUE À REVIS.:fO DO ORADOR, 
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. ALOYSIO CHAVES (PDS- PA. Como 
U:der. Pronuncia o segUinte discurso.- Sr. Presidente, 
S rs. Senadores: · -

Os pronunciamentos que ouvimos nesta tarde expli
cam o desfecho que teve a tramitação da Proposta de 
Emenda Constitucional n9 I L Quem, não apenas hoje 
mas daqui a algum tempo, ler os Anais desta Casa vai fi
car estarrecido, com a impressão nítida de viver uma ex
periência surrealista num mundo estranho, mais estra
nho do que aquele que nos reserva a Oposição; um mun~ 
do dos irrealismos, da fantasia, das a~firmações que não 
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têm conseqUênci~ e que se distanciam, dia a dia, da reali
dade dos fatos e, sobretud_p,_ da verdade histórica. 

OS pronunciamentos feitos dão a impressão de que 
nada se fez neste Pais no sentido de concretizar o proces
so da abertura democrática e que, hoje, estamos estarre
cidos assistindo a uma agressão, como foi intitulada, ao 
Congresso, com a decisão do Presidente de retirar sua 
própria proposta de emenda constitucional. 

Aqui não se regístra:, não se recorda o processo longo, 
lento, nem sempre fácil, mas percorrido com determi~ 
naÇão, ao ·"longo dos últimos anos, para realizar esta 
transição democrática que, aqui como alhures, não se fez 
de maneira inopinada, mas foi construída com paciência, 
com sacrifício, com renúncia, com abnegação, com 
espírito público. 

Não vou rememorar tod06 os fatos que antecederam 
este momento da vida nacional, nem as grandes etapas 
dentro deste processo de redeJP-ocratização do Brasil. A 
atitude da Oposição, as palavras da Oposição, Q discurso 
agtel>SNo da __ Oposição seriam a prova mais eloqUente 
desta redemocratização que vem, celerelllente, para atin
gir os anseios mais legítimos do povo brasileiro, e vem 
atruvés do Governo do eminente Pre.'iidennete João Fi~ 
gueiredo que cumpre e resgata os seus compromissos ... 

O Sr. José FnlgeiJi- Sobretudo os compromissos ex
ternos ... 

O SR. ALOYSIO CHAVES_- ... e-sopitando injus
tiç<.~s, _contrariedades e incompreensões, prossegue neste 
caminho com respeito integral á Nação e ao Congresso 
brasileiro. Não há um ato do Congresso brasileiro que 
tenha si_cjo_ d_e§atendido pelo_ Senhor Presidente. Não há 
nenhuma medida do Governo que tenha atingido o Con~ 
grcsso Nacional, porque os atas por S. Ex' praticados o 
foram com inteiro respaldo constitucional, no exercício 
legítimo· da sua prerrogativa de Presidente da República. 
Ao contr-ário, curvou-se às decisões deste Poder, 
cumpriu-as, bem e cumpriu-as e fielmente, para cumprir, 
de maneira melhor, como ainda faz cada dia, o seu com
promisso com a Nação, o compromisso da redemocrati
zação do Brasil. 

Será por acaso esta avaliação um juízo nosso, uma 
apreciação apenas do PDS, Partido do Presidente, que 
!h é-dá suporte político no governo? Será esta apreciação 
apenas de alguns brasileiros ou de alguns setores da so~ 
ciedade brasileira? 

Não, Sr. Presidente, este Congresso já ouviu de gran~ 
des Chefes de Estado e de Governo, em visita oficial a 
este País, o reconhe.cimento público, o elogio firme deste 
processo de redemocratização, dos grandes passos que 
este país tem dado no sentido de construir o regime de· 
mocrático, baseado numa sociedade livre, aberta, plura~ 
lista, na qual todos tenham idênticas oportunidades. 
Basta compulsar também os anais deste Congresso e re
ler essas declarações, essas apreciações, os discursos que 
foram proferidos para que se reconheça- mas que sere
conheça com isenção - para que se faça justiça ao tra
balho ingente, ao trabalho notável de redemocratização 
do Brasil, conduzido com lucidez, com pratiotismo e 
com de~ic;ação pelo Senhor Presidente da República. 

Não obstante, a esse esforço a Oposição responde 
sempre de uma forma discursiva, presa a certas posições 
que já e'Stào ultrapassadas, fixando~se em alguns pontos 
qUe fOram- superados, e superados _por iniciativa tJo pró
prio CongresSo e dos Púiidos pÕÜÚcos, e os repete -
.como chavões- nas seus discursos, nos seus pronuncia
mf:iltOS, de uma forma retórica, mas sem nenhum resul
tado prático, sem nenhum efeito construtivo. 

Ouço aqui, Sr. Presidente, Srs. Senadores, falar-se 
contra o Ü)]égio Eleitoral, falar~se da ilegitimidade do 
CoJég:ío EleitoraL Não vou voltar a essa tese. Já tive 
oportunidade, nesta tribuna, em longo debate, de mos
trar,_ à_ sociedade, que esse Colégio Eleitoral, formado_ de 
Senadores, de Deputados federais e estaduais, saiu das 
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mesmas urnas que elegera~ dez governadores de Opo~ 
sição, alguns dos Srs. Senadores, a maioria dos Deputa
dos na Câmara Federal e algumas Assembléias ... 

O Sr. Pedro Simon -Não é exato, Senador. Eu, por 
ex_~mplo, vim das urnas de 1978, não vim das urnas de 
1982. E alguns não vieram de urna alguma, nobre Sena
dor. Não é exato ... 

O SR. ALOYSIO CHAVES - Eu disse alguns cole
gas. V. Ex~ não me ouviu ... 

O Sr. -Pedro Simon- Alguns não são todos. São 44 
que-não vieram das urnas de 1982 e que fazem parte do 
Colégio Eleitoral. 

O SR. ALOYSIO CHAVES - Eu não disse, nobre 
Senudor ... V. Ex r me solicite o aparte e eu o concederei, 
com muito prazer. 

O Sr. Pedro Sjmon- Permlte~me V. Ex' um aparte? 

O SR. ALOYSIO CHAVES- V. Ex• jã o deu. Fica 
apenas estabelecido que assim faremos no futuro. 

Eu apenas afirmei que alguns colegas nossos- e aqui 
estão sentados alguns colegas nossos- saíram das mes~ 
mas urnas, como o nobre Senador Severo Gomes. Mas, 
Sr. Presidente, não vou discutir a legitimidade ou ilegiti· 
midade desse Colcgio Eleitoral... 

O Sr. Mário Maia- Permite· me V. Ex' um aparte"? 
Porque estou sentindo-me atingido pelo discurso de V, 
Ex.~. 

O SR. ALOYSIO CHAVES - ··• qu,ndo toda a 
Nação est.ú presenciando que a Oposição se prepara, se 
organizu, se estrutura para comparecer a esse mesmo 
Colégio Eleitoral. Colégio este a que ela íá compareceu 
por duas vezes; compareceu com a figura ilustre, o candi
dato ilustre, Deputado UJysses Guimarães e compareceu 
com o General Euler Bentes Monteiro. E vai compare
cer, segundo deduzo das notícias dosíornais, agora com 
a indicação do Governador de Minas Gerais, o qual on
tem comunicava a 14 coordenadores da Banca.da da 
Oposição, do PMDB, que seria candidato, no pleito de 
15 de novembro, e que hoje dá aos Governadores do 
PDS, do Nordeste, um banquete em Minas Gerais e, 
amanhã, os conduz para Montes Claro, onde, intencio
nalmente, se realiza .. 

O Sr. Pedro Simon- De 15 de novembro, só se for di
rela. 

O SR. ALOYSIO CHAVES - •.• reunião do conse
lho deliberativo da SUDENE. Foi o pretexto que se foi 
buscar para se fazer um aliciamento político voltado di
retamente para o Colégio EleitoraL 

Nobres Senadores, sobretudo do Rio Grande do Sul, 
nobre Senador Pedro Simon, tenha cautela, não avance 
demais nas suaS afirmações, não marche para uma opo~ 
sição da qual não possa recuar. V. Ex• ê homem público, 
experimentado, um politico competente, com grandes 
serviços prestados ao seu Partido. 

O Sr. Le-noir Vargas- Permite~me V. Ex' um aparte? 

O SR. ALO YSIO CHA V.ES -Ouço o nobre Senador 
Lenoir Vargas. 

O Sr. Lenoir Vargas- Apenas, na continuidade do 
raciocínio de_Y. Ex•, entendo que V. Ex~ quer dizer o se
guinte: as matrículas estão abertas e, quem não se apres
sar a se matricular no Colégio, períga ser excedente ... 

O SR. ALOYSJO CHAVES - Exatamente, e alguns 
querem candidata livre ... 

O Sr. Pedro Simon - A eleição virou piada. 
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O SR. ALOYSIO CHAVES- ... para que põSSam, 
realmente, disputar, ·e disputar a indicação dentro do 
próprio PartidO, para concorre-r, nesse Colégio Eleitoral, 
à eleiçtlo cte Presidente da República. 

O Sr. Mário Maia- Permite-me V. Ex' um aparte? 

O SR. ALOYSJO CHAVES- Ouço o nobre S~nador_ 
MCirio Maia. 

O Sr. Mário Maia- Nobre Senador Aloysio Chaves, 
eu pediria V, Ex• que fizesse, pelo menos, exceção ao
meu nome, quando V. Ex.• diz que os candidatos parti
ram das mesmas urnas. Eu fui eleito Senador da R e~_ 
pública em 1982, mas as urnas que me elegernm não fo
ram as mesmas urnas que ·querem consagrar o Colégio 
Eleitoral, porque durante a minha campanha política eu 
fazia propaganda contra o Colégio Eleitoral. 

O SR. ALOYSIO CHAVES - V. Ex~ não s<Jiu da 
mesma cêdula que_ elegeu o seu Governador do Acre? 

O Sr. Mário Maia- Mas não engammdo o povo. Eu 
dizia que cu estava ... 

O SR. ALOYSIO CHAVES -V. Ex~ não foi eleito. 
juntamente, co~ o Governador do seu Estado, que é do 
PMDB, ou no Acre se realizou uma eleição diferente do 
resto do Brasil? 

O Sr. Mário Maia- Mas eu dizia nas praças públicas 
que cu queria ser eleito Sen.ildor para-combater o Colé
gio Eleitoral, para que aqui, no Congresso Nacional, nóS 
fizéssemos leis para que as eleições para Presidente da 
República c to_das as eleições se fizessem pelo voto livre, 
direto e secreto do povo e não pelo modo indireto como 
sC fazia, de mod_o que a minha pregação foi nesse senti
do; não me considero eleito dentro do p_rograma da _ 
eleição do Colégio Eleitoral. 

O SR. ALOYSIO CHAVES- Mas, V. Ex• então não 
integra o Colégio Eleitoral? Eu pergunto; V. Ex• integra 
ou não integra o Colégio Eleitoral? 

O SR. MÁRIO MAIA- Filosoficamente e ideológi
camcnte, não integro. 

O SR. ALOYSIO CHAVES- Não, filosoficamente. 
Não existe isto em política. 

O Sr. Mário Ma_iQ - Ideologicamente,_ tam_b~m não 
integro. Eu fui eleito livremente pelo povo. 

O SR. ALOYSIO CHAVES- V. Ex• integr~ ou não 
o Coll!gio Eleitoral? Eu quero saber. Que V, Ex• o diga. 

O Si. Mário Maia- Eu não fui el~ito para um Colé
gio Eleitoral. 

O SR. ALOYSIO CHAVES- O Presidente_ do Sena
do é o Presidente da mesrt do COlégio Eleitoral, e O!J.Ve a 
declamção de V. Ex• 

O Sr. Mário Maia- Não, eu não fui-deito para oCo
légio Eleitoral. 

O SR. PRESIDENTE (lomanto Júnior) - SoHdtp __ _ 
aos Srs. Senadores que evitem ó discurso paralelo. 

O SR. ALOYSIO CHAVES- V. Ex• integra ou nã_q 
integra o Colégio Elci"toral? 

O Sr. Mário Maia - Não integro. 

O SR. ALOYSIO CHAVES- Não integra. Não in
tegra'! 

O Sr. Mário Maia - Não integro_. porque eu não 
vou ... 

O SR. ALOYSIO CHAVES - Não compar~erá ao 
Colégio Eleitoral? 

O Sr. Mário Maia - Não vou ao Colégio Eleitoral. 
Não vou comparecer ao Colégio Eleitoral. 

Ó SR. ÁIOYSIO cHAVES- Não vai ao_ Colégio 
Ef~itõi=UI? 

O SR. MÁRIO MAIA - Nunca compareci, porque 
ele é i_le-gítimo. Não compareci e não vou comparecer. Já 
disse nesta C.lsa, não integro o C9légio EleitoraL-

O SR. ALOYSIO CHAVES- Então ê bom que o Se
nado saiba, e a Nação também, que o nobre Senador 
pelo Acre nào integra o Colégio Eleitoral. 

O SR. PRESIDENTE (lomanto JúniÕr)- Solicito 
aos Srs. Senadores que não insistam no discurso parale
lo. 

O Sr. MáriO Maia- O orador me deu o aparte, nobre 
Prt.:~>idente, -e eu estou com a palavra. 

o·sR. PRESIDENTE {lomanto Júnior)- Quem es
tá com a palavra é o nobre Senador Aloy_sig Chaves. 

O Sr. Mário Maia- Eu quero afirmar a V. Ex•, Sena
dor Aloysio Chaves, que o povo não me elegeu para o 
Colégio Eleitoral. Portanto, eu integro a vontade do po
vo, não a vontade de um Colégio Eleitoral, adredemente 
prepamdo. 

O SR. ALOYSIO CHAVES- Multo bem. Então V. 
Ex~ não integra o Colégio Eleitoral. Fica aqui a afirmati
va de V. Ex~ Como disse o nobre Senador Lenoir Vargas, 
a matrícula está aberta. 

O Sr. Mário Maia - Não pretendo me matricular 
nesse colégio. 

O SR. ALOYSIO CHAVES- Eu ouço o nobre Se
nador Ja"IS(ifi Barreto~ que me solicitou o aparte. 

Ó Sr. Jaison Barreto- Pois não, nobre Senador. Em 
prirlú:iro lugar, para refazer a verdade histórica. V. Ex~. 
por obséquio, não cometa esse desserviço de dimím,1ir a 
figura admirável do Presidente U.tysses Guimarães. A 
sua candidatura não _cpmpactuava com as eleições dire
tas. Era o anticandidato, era instrumento de denúncia da 
farsa eleitoral que se montava nessa época. 

O SR. ALOYSIO CHAVES- Foi direta a eleição a 
que ele concorreu? 

O Sr. Jaison Barreto -- Eleição lndíreta. Concorreu 
com o anticandidato, denunciando à Nação o instru
mental ilegTiimo. Veja que, eticamente, a condição é dife
rente. 

O SR. ALOYSIO CHAVES- Ah! Bom! Anticandi
dato ... 

O Sr. Jaison Barreto- V. Ex• me pennitiu o aparte, 
deixe que eu o conclua. Uma posição ética de maior res
peito e que encontrou _o_ reconhecimento da Nação. As
sim também a candidatura admirável de Euler Sentes, de 
qUem, inclusive, discordei, mas que também tinha esse 
conteúdo ético fundamental para dar credibilidade às 
oposições. Agora, também, reconheço, e aí V. Ex• presta 
uiri ServiçO ·às oposições aO usar-esse argUmento contra 
nós, sou- daqueies que não irão, ii:O Colégío Eleitoral. E 
anote bem, jâ que V. Ex• colocou, ainda hâ pouco, como 
um desafio essa postura nossa. A Nação sabe que pelo 
menos 60 parlamentares, que teriam o ileg'itimo direito 
de partiCipar desse Colégio Eleitoral, não vão participar 
e não aplaudem o lançamento de candidaturas únicas, 
que não são do nosso Partido, lançadas equivocadamen
te por Governadores que não têm esse direito, lanÇadas 
por setores do Partido que não têm o direito de falar em 
nom"e dele e que enfraquecem a luta do povo brasileiro 
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por clci(;õ9 di retas. Nisto V. Ex~ presta um serviço e nos 
dú u oporttipidade para dizer que isto não vai acontecer. 

O SR. ALOYSlO CHAVES - Muito bem! 

O Sr. Jaison Barreto- -.-Se depender dos democratas 
do PMDB, e, tenho- certez.a, dos democratas do PDS, 
que niio podem sénl]icia~os por essa causa inglória, não 
havcrú essa disputa im~nda no Çolégio Eleitoral que a 
Nação repudia, pó"ique não há saída por esse Colégio 
Ekitoral. Nós não vamos _fazer o jogo do siste_ma, que es
tá até aplaudindo a participaç-ão da Oposição para exa
tamentc legitimáwlo·. O P_residente Ulysses Guimarães, 

-até como figura mitológica, não haverá de atender ao 
canto de sereia com que querem levar as Oposições, que 
têm um p<ltrimónio de dignidade, a conseguir, talvez, até 
uma vitória, que vai depois se espiai ar no desencanto das 
populaç-ões frustradas, porque só poderá ser eleito na 
bargunha ou na sujeira, não com compromissos claros 
de mudunças sociais. E é com esse respaldo ético que esse 
grupo haverá de crescer dentrodas hostes da Oposição, 
para impedir isto que está sendo ameaçado, pior do que 
rr -.candidatura Wi.llt~r Pire~;- o _ço_mr_rometimento das 
Opo~ições todas. E eu repito aqui o que disse; a Nação 
suporta tudo; mais quatro ou mais seis anos de Walter 
Pires, de Maluf, de Andreazza, de quem quer que seja, 
mas a Nação não suporta uma Oposição desmoralizada, 
por4ue não lhe deixa mais alternativas senão a convulw 
s5.o social. 

O SR. ALOYSIO CHAVES - O aporte de V. Ex• 
não poderia ser mais oportuno. V. Ex.~ não se dirigiu ao 
PDS, _y, J,::x• se dirigiu ao seu Partido, a um grupo do seu 
Partid0. E cu vejo que o Partido de V. Ex~. ora pela sua 
palavra autorizada, se dirige aos liberais do meu Partido, 
e creio que liberais do PDS somos todos nós; ora outra 
facção do PMDB também se dirige aos mesmos liberais 
tentando envolve-los. Então, se nós somarmos essa con
tribuição do PDS, reclamada agora pela Oposição, va
mos Verificar que a grande força política que está real
mente sustentando e conduzindo o processo de abertura 
dem9crãtica _é_ o PDS. 

Ouço o nobre Se!_"lo.dor Itamar Franco. 

O Sr. Itamar Franco- Nobre Líder, já não pretendia 
dar o meU ap::.nte a V. Ex•, pois o SenadOr Jaison Barreto 
colocou bem o nosso pensamento. V. Ex~ estâ cometen
do uma injustiça com a Oposição brasileira. Se V. Ex' se 
i-erii-isse a uma parcela do nosso Partido, que chora lá
grimas de crocodilo com a queda da Emenda Figueiredo, 
mas que vai ao ColégiO Eleitoral, nós aplaudir-íamos V. 
Ex~ V. Ex~ precisa distinguir, sobretudo aqui no plenário 
do Senado, aqueles que têm declarado, como eu tenho 
declarado, Senador Jaison Barreto e ou tios, que n6s não 
iremos ao Colégio Eleitoral. Nós consideramos o CoJéw 
gio Ilegítimo, nobre Senador, nós não vamos compare
cer. V. Ex• há pouco perguntava ao Senador Mário Maia 
e S. Ex~ poderia ter respondido a V. Ex• que também não 
vai ao Colégio Eleitoral. A resposta de S. Ex• seria tam
bém afirmativa a V. Ex• Nós não iremõs, nobre Líder do 
Governo, Aloysio Chaves. Nós entendemos que para 
essa crise que aí está só há uma solução: será no dia em 
que o Governo t(ver sensibilidade, no dia em que nós 
parlamentares, tivennos consciência de não fazer acordo 
com o Governo, como fez a Oposição ontem à noite. O 
nosso acordo é com a vontade nacional que quer eleições 
diretas para mudar a estrutura económica e social desta 
Nação. Não esse Colégio, que se: de lá sair um Presidente 
do PMDB, Senador Aloysio Chav~_s, serã tão ilegítimo 
como o Presidente de V. Ex•s 

O SR. ALOYSIO CHAVES- Aceito a retificação de 
V. Ex~ Não poderia fazê-la previamente, porque presu-
mia que os ___ discltrsos proferidos aqui, sobretudo pelo 
nobre Senador Humberto Lucena, o foram em nome das 
OpoSições e em nome do Partido de V. Ex• Portanto, fa
lei dC uma_ maneira geral, embora sabendo dessas diverw 
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géncias, que são notórias, dentro da Oposição. Mas o-S--
pronunciamentos corajosos de V. Ex', do Senador 
Mário Maia e do Senador Jaison Barreto, im-põem que 
eu fuça esta retificuçãO.-E a faço prazerosamente, para 
subcr que há uma linha completamente divergente den~ 
tro da Oposição que rlãO pretende comparecer ao Colé
gio Elcitoml, não aceita o Colégio Eleitoral e, portõ:Jnto, 
o repudia. A esses eu tenho que ouvir as razões e não 
digo a~tá-las, porque penso de maneira diferente, mas 
respeitar a po . .;;içi:ío de coerência. Aos demais é um assun
to que também escapa ao meu Purtido; ficará à opinião 
pública nacional a decisUo e ficará, sobretudo, à decisão 
interna dentro da agremiação de V, Ex~ 

O Sr. Pedro Simon- Permite~me V. Ex' um aparte? 

O SR. ALOYSIO CHAVES - Pois não. Ouço o 
nobre Senador Pedro Simon. 

O Sr. Pedro Simon- Eu acho muito inteligente e mui~ 
to oportuno até, o pronunciamento de V. Ex• com re
lação ao andamento que está dando ao seu discurso até 
uqui. Agora, <Jcho que está na hora, c nós estamos aqui 
pura esperar, a resposta de V. Ex' ao pronunciamento 
do::; Líden.:s do PMDB e do PDT com relação à emenda 
dus diretas que foi retirada._Com relação a essa emenda 
da.~ diretas que foi retirada aqui, do lado de cá, há uma 
umtnimidade que desejavam a sua votação e aí, é do lado 
do partido de V. Ex', que muitos Senadores queriam vo
tar e V. Ex' foi um dos responsáveis por ela não ser vota
da aqui. Esperamos a resposta de V. Ex~ que, até agora, 
inteligente e. maliciosamente não respondeu nem ao 
Líder do PMDB nem ao Líder do PDT. 

O SR. ALOYSIO CHAVES - Eu chegarei a este 
ponto Senador. 

O Sr. Pedro Simon- Mas, ]á está chegando ao fim do 
discurso Senador, e ainda não chegou a resposta. 

O SR. ALOYSIO CHAVES- V. Ex~cstáinconiõda
do com meu discurso é outra coisa. Mas,-eu chegarei a 
este ponto. Ouvi, por exemplo, do nobre Senador Rober
to Saturnino - ... 

O Sr. Pedro Simon- Ah! Vai começar com o Senador 
Saturnino. 

O SR. ALOYSIO CHAVES - ; .. por quem tenho 
purticular apreço pelu sua coerência, pelas suas posições 
assumidas nesta Casa, pela sua ponderação - entretan
to algumas palavras que me deixaram perplexo, porque 
S. Ex~, por exemplo, falou que é um Governo que está 
morrendo, um Governo que está se exaurindo, um Go
verno que nada faz, um Governo que nada _constrói, no 
.... l:mo econômico este Governo está inerte. E fico, repito, 
perplexo, porque todo mundo acompanha, inclusive 
sabe e aplaudiu, e aplaudimos nós, desta Casa, a atitude 
corajosa do Presidente Figueiredo no pronunciamento 
feito à Nação, o protesto que SUa Excelência diriiiu, por 
causa da elevação sistemática da-taxa de juro internacio~ 
nu!.. 

O Sr. José Fragelli --(Fora do Microfone) - PaJa
vras, mas nüo atas! 

O SR. ALOYSIO CHAVES - A tos representados 
nos entendimentos,, 

O Sr. José Fragelli- (Fora do Microfone)- Pala
vrus, palavras, 

O SR. ALOYSIO CHAVES- V. Ex• pode me-solici
tar um aparte que ficarei honrado em conceder-lhe, mas 
pcrmitu prosseguir no meu discurso, porque esta forma 
de debate parlamentar em que V. Ex' se especializa, não 
está prevista nas nossas prátícas ... 

O Sr. Pedro Simon- E a retirada da emenda também 
não~ 

O SR. ALOYSIO CHAVES - Em a tos, em entendi
mento formal com o Presidente de várias Repúblicas, em 
nota conjunta com o Presidente da Argentina, do Peru, 
du Colômh(a, do Equador e do Méxldo, em a tos através 
do Sr. Ministro das Rc!<Jções Exteriores, na Reunião da 
Curtag_Cna, em todas as medidas que foram lá tomadas, 
protestando eficusmente contra uma medida ... 

O Sr. Pedro Simon- Nobre Senador, fale da retirada 
d<! emenda! F<J!e da retirada da emenda e, depois fale de 
Cartagcna! · 

O SR. ALOYSIO CHAVES- :V. Exf me permita que 
eu conduza o meu discurso, como julgar adequado! 

O Sr. Pedro Simon- Mas V. Ex~ me permita que eu 
diga que V. Ex~ está fugindo ao discurso. 

O SR. ALOYSIO CHAVES - Eu espero que a in
transigência da Oposição não vá a esse ponto. 

O Sr. Pedro Simon- Mas V. Ex~ está fugindo ao dis
curso! 

O SR. ALOYSIO CHAVES- Mas o discurso quem 
faz sou eu. 

O Sr. Pedro Simon - V. Ex' estâ em Cartagena. 

O SR. ALOYSIO CHAVES- V. E~• está incomoda~ 
do com o rumo que tomou o meu discurso ... 

O Sr. Pedro Simon- V. Ex' está falando em Cartage
na, o negócio aqui é no Palácio do Planalto. 

O SR. ALOYSIO CHAVES --.. ,não é propriamente 
com o rumo, Sr. Presidente, o nobre Senador do Rio 
Grande do Sul está incomodado, sobretudo com os seus 
c.ulegas .. 

O Sr. -PedrO Simon - Não, não, não. 

O SR. ALOYSIO CHAVES - ... e transfere para 
mim o seu nervosismo, transfere para mim, justamente a 
sua inquietação, mas para nós V. Ex' pode transferir a 
sua perplexidade, porque nós realmente estamos perple
xos com as ·declarações contraditórias que ouvimos, ho
je, nesta tarde. 

Mas, Sr. Presidente, a economia não se exaure exala
mente no momento em que ela se recupera com esses re
sultados admiráveis nt nossa balança do comércio ... 

O Sr. Pedro Simon - Retirada da emenda, Senador. 

O SR. ALOYSIO CHAVES- ... que reativaram seto
res ... 

O Sr. Pedro Simon - Retirada da emenda, Senador. 

O sR~-Ã.LOYSIO CHAVES- Sr. Presidente, quero 
dizer que não podem figurar no meu discurso essas inter
venções que não constituem apartes ... 

O Si. Pedro Simon - .É verdade. 

O SR. ALOYSIO CHAVES - ... porque freq-uente
mente a Taquigrafia registra e mutila os pronunciamen
tos que são feitos, quando de regra, só os apartes podem 
figurar ilo meu pronunciamento. 

O Sr. Pedro Simon- E S. Ex' não quer que fale na re
tirada da emenda. 

O SR. ALOYSIO CHAVES- ... e_se recupera o setor 
industrial e diminui a taxa de desemprego, isso não se 
fala e todos reconhecem, inclusive os empresários em to
dos os setores e de todas as filiações políticas, reconhe-
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cem os técnicos, os economistas, mas é esse discurso, é 
esse tipo de procedimento incoerente que leva a expti~ 
c:.Jçào ... 

O Sr. Pedro Simon - A retirada da emenda. 

O SR. ALOYSIO_CHAVES- ... da medida do Se
nhor Presidente da República .. 

O Sr. Pedro Simon- Ah, foi por causa do seu discur
so. 

O SR. ALOYSJO CHAVES- ... porque quando.o 
Senhor Presidente da República enviou a sua mensagem 
de proposta de emenda cons.titucional, Sr. Presidente, o 
fez com colocações prévias que balizaram perfeitamente 
o objctivo do Presidente, com a sua proposta. E a cola
boração que esperava do Congresso Nacional, sem em
bargo de todas as modificações, todas as alterações que 
pudessem ser feitas durante a tramitação no Congresso 
Nacional. 

M:.ts. Sr. Presidente, recordo que, coerente com esse 
processo de abertura democrática, que tenho preconiza~ 
do. inclusive a reforma constitucional, porque aqui te
nho em mãos uma entrevista dada em 23 de janeiro de 
1983, po O Estado de S. Paulo, na qual preonizava esta 
reforma, a mais ampla possível, e indicava, inclusive, 
pontos essenciais que deveria abranger, o Presidente 
João Figueiredo a concretizou no corrente ano. Portan~ 
to, dentro dessa linha que sempre defendi e que vejo, de
pai~,_ defendida, também, pela Oposição, ê que o Presi
dente, como um coroamento do processo da abertura de
mocrática. quase ao término do seu mandato, remeteu 
ao CongresSo Nacional esta proposta; mas remeteu-a, 
Sr. Presidente, de boa.-fé, remeteu-a com sentido cons
trutivo, remeteu~a com o objetivo de, mediante a colabo
ração, a negociação, o entendimento, aperfeiçoá-la, 
Mas, esse entendimento, essa negociação não poderia 
consistir, apenas, em aceitar, em incorporar ao texto as 
reivindicações da 9posição e dele excluir todas as colo
C<i.ções, aS reiVindicações maiores do Governo. 

Nunca vi, nem na vida pública, nem nos negócios pri
vados, acordo em que somente uma das partes ganha, 
acordo em que uma das partes obtém 100%. Esse tipo de 
acordo não existe mas a OposiçãO-, infelizmente, nesses 
grandes projetas, sempre se colocou nesta posição, do 
tudo ou nada, e por isso nós nos atrasamos neste proces
so de redemocratizaçào do Brasil. 

Hit mais de três anos foi assim ... 

O Sr. Pedro Simon - Há vinte anos ... 

O SR. ALOYSIO CHAVES - ... quando cu relatei o 
proC<.->sso das prerrogativas do Poder Legislativo; três 
meses de ampla negociação, consubstanciada num subs
titutivo que ai está, como conquista liberal, para ser exa
minado e cotejado, inclusive com o texto atua! da Cons
tituição vigente. E tive, sem dúvida alguma, a mesma 
sensação desconfortável que teve o eminente Senador 
Aderbal Jurema, de trab.aJhar num brilhante parecer, 
trabalho beneditino, trabalho de profundidade, trabalho 
feito com competência, e afinal, por incompreensão, esse 
trabalho não chegar a um resultado feliz, a um resultado 
que todos nós almejávamos. O meu parecer, longo e 
exaustivo, certamente, não tendo o brilho do de S. ExJ, 
ficou também arquivado, ficou nos Anais desta Casa, 
pela intransigência da Oposiç-do, intransigência que a 
própria Oposição ç:fepois .. 

O Sr. José Fragelli- Foi a Oposição quem retirou a 
emenda'? 

O SR. ÂLOYSIO CHAVES- , .. através de uma das 
suas figuras mais ilustres, me reconheceu. 

J:: este o erro de avaliação, e sobretudo erro de pers
pectiva histórica, como já acentuei, que a Oposição vem 
reiteradamente cometendo nesta Casa. 
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O Sr. Humberto Lucena- Permite V. Ex~ um aparte? 

O SR. ALOYSIO CHAVES- Vou ouvir V. Ex~ com 
muita honra, não só por ser o eminente I..:íder da sua 
Bancada, como pelo prazer com que sempre-o ouço nes
ta Casa, embora o nobre Senador Pedro Simon me ad
virta, constantemente, que eu deva passar à parte subs
tantiva do meu discurso ... 

O Sr. Humberto Lucena- V. Ex.~ já está passando. 

O SR. ALOYSIO CHAVES- ... quando, na minha 
opinião, a parte substantiva não é, apenas, a em6nda. A 
parte substantiva é o processo no qual se insere, como 
peça fundamental, o Colégio Eleitoral. 

Mas, ouço V. Ex•, Senador Humberto Lucena. 

O Sr. Humberto Lucena - Apenas para não passar 
sem um reparo às palavras de V. Ex•, quando diz que 
houve in_compreensão e intransigência por parte das 
Oposições. Eu divirjo inteiramente de V, Ex• e, para que 
fique devidamente esclarecido nos Anais, é_ bom que se 
diga, que o que V. Ex•s queriam era a nossa capitulação. 
V. Ex~s pretenderam, à última hora, que nós desistíssi
mos do direitO regimental de requerer o destaque para a 
votação em separado do art. 183; da emenda do Gover
no, porque V. Ex~s temiam perder o destaque no Senado 
FederaL Esse é o fUlcro da Questão, nobre Senador, e V. 
Ex~s não podem fugir a ele. Dizer que houve incom
preensão e intransigência da Oposição, jamais; os pontos 
acordados seriam honrados no Plenário. Aquelas outras 
partes, sobre as quais não houve entendimento, seriam 
submetidos ao vo_to d_o plenário da Câmara_ e do_S_en_ado~ 
Mas, V. Ex•s temeram esse voto e, por isso, levaram o 
Senhor Presidente da República a retirar a sua proposta 
de emenda constituCióll"al. Essa é que é a verdade históri-
ca. 

O SR. ALOYSlO CHAVES- Fique certo V. Ex• de 
que o seu silênciO eu não tomaria, e nesta Casa nem sem
pre o silêncio se pâde se tomar como uma_ aquiescência, 
como uma concordância, eu não tomaria como tal. Mes
mo, porque, eu ouvi o discurso de V. Exf- sem 
interrompê-lo, como ouvi, também o eminente Senador 
Roberto Saturnino, porque eu acredito que nós estamos 
vivendo, hoje, um dia especial, nesta Casa, e os PartidOs 
têm o direito, através dos seus Ifderes, de fazer as suas 
colocações, os seus posicíonamentoS. Ouvimos para que 
se registre para à Nação, e sobretudo nos Anais da Casa, 
a posição que cada um assume e a responsabilidade que 
cada um também assume, mas sem embargo disso. Eu 
estou dizendo, agora, me justificando, a razão por que 
não o aparteer pafã. dizer também que me sinto honrado 
com o aparte de V. Ex.~ E esta observação de V. Ex• para 
mim é secundária dentro do processo que eu vou abor
dar, porque V. Ex• se está atendo a 1..1_m aspecto puramen
te secundário, a um ponto acessório e deixando de lado, 
intenCionalmente, o principal. O Senhor Presidente da 
República quando tomou a decisão de enviar a sua pro
posta de emenda constitucional declarou em pronuncia
mento feito na rádio e televisão, no dia 16 de abril de 
1984: 
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E em pronunciamento feito no mesmo dia, na mesma 
octlsiUo, no Palácio, o Senhor Presidente da República 
enfatizava: 

"A mensagem não objetiva a- realização de 
eleições di retas este ano. Fato por que medida de tal 
ordem nunca esteve e não está, hoje, contida no meu 
projeto político. 

A Nação bem sabe que, se fosse esse o passo ma-is 
conveniente e seguro, eu não me recusaria em 
propô-lo. O povo, mais e melhor do que ninguém, é 
testemunha de que tenho cumprido tudo que pro
meti. 

Neste pronunciamento, nesta ocasião, o Senhor presi
dente da República declarou que esta parte nuclear da 
sua proposta representava a concessão maiOr que como 
Presidente da República, como Chefe de Estado, com a 
responsabilidade pela condução desse processo de aber
tura política, ele poderia assumir. Convidou os Partidos 
Políticos, pediu a colaboração de todos para uma nego~ 
ciaçào ampla, que poderia envolver outros aspectos, po
deria alterar a proposta, poderia modificá-Ia, poderia 
ampliá-la, poderia enriquecê-la. 

Assim foi feito, Sr. Presidente, a proposta como saiu 
da Comissão Mista, era uma proposta boa, era uma pro
posta alta, era uma proposta liberal, era uma proposta 
construtiva. Representava, sob o ponto de vista institu
cional também, um grande passo que se dava neste País, 
nesta fase final da abertura democrática. A Nação intei
ra reconheceu. A imprensa, há três dias, num longo edi
torial de O Estado de S. Paulo, chamava atenção para 
esse aspecto. 

Não se apresenta um ponto negativo nesta proposta 
como ela saiu do entendimento. Mas toda a Nação sabia 
e sabia a Oposição, porque lhe foi explicado sufuciente
mente que nós nào poderíamos transigir a respeitO do 
processo de eleição indireta em 1985, instituindo-se o 
processo de eleição díreta a partir de 1988, em caráter de
finitívo. 
- ·Ks medidas aí estão: restituição, ressarcimento ou in
denizaçãâ do ICt\.1, dispensado com a exportação, aos 
Estados, prioridade, com dotação orçamentária específi~ 
ca, à Amazônia e ao N ardeste; eleições diretas em capi-
tais e estações hidromineraís; o forÚilecimeiito do Poder 
Legislativo, nas suas prerrogativas; a reforma atinerite 
ao exercício do cargo de Procurador Geral da República; 
a inclusão, inclusive, dos Partidos Politicas entre as enti
dades que podem argüir e tomar a iniciativa de argUir in~ 
constitucionalidade de leis e tantas outras, Sr. Presiden
te, que seria exaustivo enumerá-Ias, aqui. Todas propos
tas construtivas. E, entre elas, a representação política 
para o Distrito Federal. Proposta, Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, que provocou até reclamação dos represen
tantes dos territórios federais, porque entendemos que o 
Distrito Federal ~e entendemos de acordo com a Opo
sição -que ó Distrito Federal, pela sua população, pela 
sua categoria especial, faria jus a uma representação su
perior àquela consignada na Constituição ao~_territórios 
federais. Enquanto os territórios federais têm uma repre>
sentaçào de 4 deputados, o Distrito Federal ficou com 8 
deputados, igual a menor representação de qualquer Es
tado da Federação. Uma grande conquista como tantas 
outras mas a Oposição presa a um fot'inalísrii.O regifuen-
tal, u uma manobra regimental, quis modificar a propos~ 
ta naquilo em que ela não poderia ser modificada. E ao 
invês de caminhar 100 metros, preferiu interromper esta 
jornada, esta caminhada que estava sendo feita num cli-

"Meu projeto democrátiCO- ·nunca -roi 'fígido. ma de entendimento, de compreensão e colaboração, 
Cada passo, cada medida proposta ao Congresso no como jamais houve neste Congresso nos últimos 20 anos~ 
sentido de mudança na direção da abertura demo~ Compreendo, Sr. -Presidente e Srs. Senadores, o protesto 
crática for.am precedidos de análises meticulosas da Oposição. Compreendo que a Oposição não queria 
para aparar arestas, vencer resistências, ajusta{inte- - assumir esta responsabildade maior pela retirada desta 
resses maiores. A essência da Democracia é a dispo~ proposta de emenda constitucio-nal nias, na realidade, 
sição perma·n-ente para transigir sempre que o ex1grr---assim como há divergêncais com relação ao ColégiO Elei
o interesse público." torai, havia no Partido de V. Ex~. enquanto negociava 
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com o PDS, um movimento, que não era tão pequeno e 
tão reduzido nas suas proporções, de votar contra pro
posta do Presidente Figueiredo, se recusado o destaque 
para supressão do art. 183. Está publicado na lmprensa e 
leio- UCjUi na publicação DF~Repórter de hoje: 

"No PMDB, por exemplo, depois de um dia de 
triunfaHsmo e certeza da vitória das "diretas já", 
_quando a palavra de ordem era não ceder às 
ameaças do Governo e pagar para ver, surgiu uma 
nova palavra de ordem do grupo pró-diretas: votar 
contra ou negar número para a Emenda Figueiredo, 
caso o PDS consiga evitar a aprovação do destaque 
do art. l 83, na votação do Senado Federal." 

Onde o acordo, Sr. Presidente? Nós não cobramos is
to, nõs não dissemos que a Oposição não estava nego
ciando de boa-fé. Nós reconhecemos a boa-fé, nós pro
clamamos a honestidade de propósito dos que conosco 
negociaram. Mas, havia um grupo, um grupo não peque
no, que, por trás, tramava_ exatamente a derrubada da 
proposta do Presidente João Figueiredo. Foram essas 
contradições, esses fatos que levaram a esse desfecho; a 
incompreensão de que, no momento, não era possível 
IQO%; ficávamos em 99%. Mas isso não foi suficiente. E, 
quando vislumbraram a possibilidade, através do artifi
cio regimental, de impor eleições diretas já, o fizeram, 
pretendendo modificar, e modificar substancialmente, 
Sr. Presidente, no seu núcleo, na sua essência, na sua 
parte fundamental, a proposta do Senhor Presidente da 
República. De sorte que Sua Excelência tinha o direito 
legítimo, o direito incontestável, Sr. Presidente, Srs. Se
nadores, _de retirar a sua proposta, que estava sendo des
virtuada no ponto em que Sua Excelência reputava, in
suscetível de modificação, de alteração, 

Mas, dada as explícações, explicações recíprocas para 
a História e para a Casa ... 

O Sr. Marcondes Gadelha - Permite-me um aparte, 
Exelência? 

O SR. ALOYSIO CHAVES- Eu quero, antes de en
cerrar, ouvir o aparte do nobre colega, Senador Marcon
des Gadelha. 

o··sr. Marcondes Gadelha- Eminente líder Aloysio 
Chaves, esse discurso de V, Ex~. extremamente impor
tante, deve servir de reflexão, contém pontos fundamen
taís a seréffi pOnderados pela doutra Oposição. Teuho a 
impressão de que nós todos, não apenas o PDS, mas 
também as Oposições, estão dilaceradas, diante de um 
velho tema, que é o conflito entre o pragmatismo e o 
ideLllismo filosófico. Todos nós, hoje, deploramos a reti
rada da Emenda do Presidente da República. E, no seu 
arrazoado, o Presidnete foi muito claro e deixou explíci
ta a razão essencial e fundamental, porque estava reti
rando essa proposta. Acontece, eminente Líder, que há 
pessoas, ou grupo de pessoas, que, às vezes, preferem 
perder um amigo a perder a piada; que preferem estragar 
um verso a perder "le mot d'esprit"; que preferem per
der avanços substanciais, conquistas importantes; na 
área política, para salvar urn slogan. Hoje, esse é o gran
de problema que, nesse momento, nós nos defrontamos. 
TíVemos uniu situação catastrófica, como bem disse o 
Governador Tancredo Neves, na data de hoje. Mas tudo 
isso, toda estu comocão nacional, todo esse trauma, todo 
esse sofrimento, para salvar um slogan, para salvar um 
jargão, para salvar o que é apenas uma expressão, ou 
uma palavra de ordem. Por causa de tudo isso, por causa 
de uma palavra de ordem, nós deixamos de conquistar 
eleições para Prefeitos das capitaís, C:leições para o Dis
trito Federal, a redução dos poderes do Executivo, o au
mento da posição do Legislativo dentro do conjunto dos 
Poderes da União. Enfim, deixamos de completar o arco 
da redemocrutização, apenas para salvar uma palavra de 
ordem nas ruas. Acho que essa reflexão é pertinente e, 
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por isso, a parte preliminar do seu discurso, que tanto 
preocupou o Senador Pedro Simon, tambêm integra a 
substância maior de tudo que foi dito nessa tarde. Esse 
conflito, entre Pragmatismo e idealismo filosófico, vai 
torturar também iodefinidUmente a Oposição, e impedir 
que nós tenhamos avanços reais, porque esse conflito 
não permite que a .sinceridade seja usada. 

O SR. ALOYSIO CHAVES - O aparte de V. Ex•, 
nobre Senador Marcondes Gadelha, ilustra o meu dis
curso. Eu não tenho nada a acrescentar, porque V, Ex• 
corrobora exatamente o que eu afirmei, de uma maneira 
mais singela, no discurso qlie estou pronunciando nesta
tarde. 

O Sr. Pedro Simon- Permite-me V. Ex' um aparte? 

O SR. ALOYSIO CHAVES- Ouço, antes de encer
rar, o eminente Senador Pedro Simon. 

O Sr. Pedro Simon - Nós -tivemos, nObre lider, lon
gos entendimentos entre os Partidos dé Oposição, di
reção e lideranças e o Partido do Governo. Ao meio des
ses entendimentos, ficaram muito claras algum~s po
sições: a posição do Governo, V. Ex'e os Lideres do Go
verno disseram que lutariam para que as .. Diretas Já" 
~ão fossem aprovadas. E V. Ex~ há de nos fazer justiça, 
que nós da Oposição afirmávamos claramente que lu
taríamos para que as "Diretas Já" fossem aprovadas. V~ 
Ex' foi o autor, exatamente, da frase, quando disse que a 
batalha, dentro do Congresso Nacional, seria travada 
dentro do que previa o Regimento. E que, dentro do Re
gimento, Oposição de um lado, Governo do outro, usa
riam as armas que tinham no sentido de defenderem as 
suas idéias. Foi ao máximo o Líder Humberto Lucena, 
na reunião da casa do Presidente do PDS; então, o Sena
dor João Bornhau~en, Presidente na êpoca, comunicou a 
V. Ex'., como aos demais líderes do PDS, item por item, 
como a Oposição pretendia desenvolver o debate e a luta 
parlamentar que nós teríamos dentro do Congresso Na
cional. E, no dia seguinte, fez chegar a V. Ex• e ao Líder 
Nelson Marchesan, por escrito, os itens daquilo que se
ria a orientação que as õpo.Síções teriam 'no encaminha
mento da matéria.. Diz V. Ex' e diz muito bem, que o 
Presidente da República, e leu V, Ex• a mensagem, apre
sentou ao Congresso Nacional o seu projeto, que er~_Q 
projeto de eleição indíreta agora e di reta em 1988. Este o 
propósito do Presidente da República, Absolutamente, 
correto! Mas o Presidente da República mandou a sua 
mensagem ao Congresso Nacional, para que o Congres
so Nacional a debatesse, a analisasse e, dentro do Conv 
gresso Nacional, no que prevê a Constituição e no que 
prevê o Regimenta Interno, ela fosse discutida. Não me 
parece que seja crime de lesa-pátria apresentar u~a 
emenda a uma emenda preside-ncial. Ela foi apresentada, 
A emenda das "Diretas Já. E no debate, e na discussão 
da matéria, travou-se, primeiro, em termos de um substi
tutivo, que se pensou que seria apresentado. Esclarecido 
o fato que, apesar do Relator ter dito que apresentava, 
não tínha a obrigação de:iPfiSentar, absolutamente cor
reto, veio para o terreno das Emendas, e as Oposições 
.apresentaram o destaque para o art. 183_. Por que- a 
pergunta que eu faço- o debate, a discussão, a votação 
nào foi feita dentro do Congresso Nacional? Por que a 
retirada da Emenda? Há de concluir V. Ex•, em pri!lleiro 
lugar, que nós, para conseguir a aprovação da matéria, 
teríamos que ter os votos do PDS na Câmara e no Sena v 
do. Poderíamos aprovar, nunca tivemos- a expectativa de 
que passasse no Senado. Alimentou-se a expectativa on
tem de que poderia passar, mas a grande verdade, n_Qbre 
Senador, poderiamos ser vitoriosos ou poderíamos ser 
derrotados, poderia a Oposição ganhar com a sua tese, 
ou poderia o Governo ganhar com a sua tese, mas me 
parece que o debate era. dentro do Congresso Nacional. 
O Presidente da República enviara U:ma mensagem. De
batermos, analisarmos, discutirmos, durante longo tem-
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po, dentro da Comissão, o Relator e o Presidente percor
rendo o Brasil, buscando subsídios para, afinal, o Presi
dente da República, pura e simplesmente, achando que 
poderia ser derrotado, retirar a mensagem Ou achar, 
como dá a atender V. Ex'., que pelo fato de o Presidente 
da _República ter falado que mandava a mensagem ao 
Congresso Nacional, desde que fosse por 4 anos, o Con
gresso não tem a autonomla de alterar? Eu não sei. Mas, 
par~ce-mc que é uma das prerrogativas que nos restam é 
a Emenda Constitucional; é alterar a Constituição. E, 
para ultera-Ja. eram necessário os 2/3 ou, de acordo t."'m 
os requisitos, dentro das atribuições do Regimento Inter
no. Por isso, nobre e ilustre Relator, o que nós não en
tendemos. 

O SR. ALOYSIO CHAVES- O Relator é o nobre 
Senador Aderbal Jurema. 

O Sr. Pedro Simon - Ê porque vi durante tanto tem
po o Relator, trabalhamos e debatemos 205 emendas, 
que, na verdade, parece que nós estamos naquele conví
vio que, infelizmente, ficou reduzido a nada. Por isso 
não entençlo o ato do Presidente e a defesa que V. Ex' 
dele faz. É a voz do trono? Eu mandei o projeto desde 
que tivesse quatro _ap_o.s. O -~ongresso não ia dar quatro 
anos? O COngresso ia votar diferente, poderia votar dife-
rente? Então, eu retiro a mensagem. Este é um procedi
mento democrático, nobre Líder da Maioria? 

O SR: ALOYSJO CHAVES- Sr. Presidente, Srs. Se
nadores, o Regimento do Congresso Nacional, a que 
tanto se refere o nobre Senador Pedro Simon, expressa
mente confere-ao Presidente a faculdade de retirar a sua 
mensagem. "O nobre Senador Humberto Lucena lançou 
um repto, para que o Líder da M.aioria apontasse presce
dentes dessa natureza, no dia da- VOtação inclusive. De 
1972 .a 1984, noventa e três mensagens do Executivo fo~ 
ram retiradas, de diversos tipos algumas quando já ini
ciada a discussão no Plenário do Congresso NacionaL O 
Senhor Presidente da República usou de uma faculdade 
regimental e constitucional. O Senhof Presidente da Re
pública não mandou a sua proposta fazendo nenhuma 
imposição ao Congresso Nadonal, pediu lhe que com
preendesse e o ajudasse a superar essa dificuldade. 

O Senhor Presidente da República declarou expressa
mente, no seu pronunciamento, dirigindo-se ao seu Par· 
tido, o PDS: 

Devo e desejo partilhar com os Senhores. essa 
resposabilidade. Peço que transmitam a todos os 
Parlamentares do PDS as minh.as apreensões e o 
meu apelo para que apóiem a solução que agora 
proponho. Estaria, assim, ajudando a consolida o 
nosso processo de desencolvimento democrático. 

Sua Excelência fez um apelo e se dirigiu também à 
Oposição, por que a negociação fosse feita de maneira 

_ ampla, completa e a mais abrangente possível, mas que 
ninguém perdesse de vista esse ponto nuclear dentro do 
prosesso_ político mantendo a eleição indireta em 85, é 
que era irredutível na sua proposta. Isso não tem caráter 
de imposição, é um apelo. O Presidente da República se 
dirige à COmpreensão dos parlamentares, o Presidente se 
dirige ao espírito público dos Srs. Senadores do PDS e 
da Oposição, coo clama-os para que examinem essa pro
posta na sua_ profundid<!de, para que eles possam 
enriquecê~la e coãipletá~la, mas que o ajudem também a 
dar esse passo que é decisivo dentro do processo de rede
rnocmtização. 

Foi isto que disse o Senhor Presidente da República, o 
que não constituí nenhuma imposição, pelo contrário, a 
Oposição é que, aferrando-se a esse ponto, pretendeu 
reabrir uma questão que, a rigor, Sr. Presidente, não po
deria fazê-lo. Todos nós sabemos que a Emenda Dante 
de O li veria foi rejeitada pelo Congresso Nacional, e que 
o Art. 58,§ 3Y, da Constituição, proíbe que a matéria seja 
reapresentada, objeto de um novo projeto. 
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O Sr. Humberto Lucena - Permite-me V. ex~ um 
aparte? 

O SR. ALOYSIO CHAVES- Darei o ap;ute a V. 
Ex~. mas permita que eu escolho a oportunidade de fazê
! o, porqueo estou e-m meio a uma frase a um período. 

O Senhor Presidente da República, mandou um proje
to c~ Oposição quis transformá-lo numa oportunidade, 
através de subcmenda, para reabrir a questão. A sub~ 
menda é uma questão discutível, voltando a m«ttéria de 
eleição di reta. Projetas autônomos, não, só se subscritos 
pela maioria absoluta de uma das Casos, pela Câmara e 
pelo Senudo, e a Oposição, forçando o preceito Consti
tudonal, tentou forçar também a apreciaçãO dessa ma
téria, quando sabia que o Senhor Presidente da Repúbliv 
ca a excluía. O nobre Senador Adcrbal Jurema disse, 
com uma frase de espírito mas muito oportun<J., que a 
propostu do Presidente da República não era uma 
segunda-época da Dante de Oliveira. E ern exatamente 
isto, a oportunidade para uma composição, a oportuni
dade par:t um entendimento, a oportunidade para um 
acordo. para completar esse processo de transição. A 
Oposição entendeu, a Oposição compreendeu perfeita
mente isso, Sr: Presidente, mas o falso triunfalismo, que 
já perdeu a Oposição tantas vezes, levou-a, agora, a pra~ 
ticar novamente este erro. 

Ouço o nobre Senador Humberto Lucena. 

O Sr. Humberto Lucena- Em primeiro lugar, nobre 
Líder, lembro a V. Ex~ que, quando nós apresentamos a 
subemenda substitutiva das oposições â proposta do Go
verno, tivemos o cuidado de cumprir o art. 58 da Consti
tuição. Se V. Ex~ ler e contar as assinaturas, verá que na 
Câmara dos Deputados está ali a maioria absoluta exigi
da pela Constituição. 

O SR. ALOYSIO CHAVES- A proposta de emenda 
foi anexada, e que serve também, como se diz em agricul
tura, de cavalo para o enxerto; a 23 e_a 25 não cumpri
rum esse requisito. 

O Sr. Humberto Lucena - Cumprimos a exigência 
constitucional, rigorosamente. Em segundo lugar, quan
to ao d~taque do art. 183 da emenda do Governo, era 
um direito regimental nosso. E, como bem salientou o 
nobre Senador Pedro Simon, V. Ex' foi o escudeiro do 
Regimento em todas as nossas reuniões. Agora, quando 
nós resolvemos seguir à risca o Regimento e anunciamos 
os nossos destaques, o que quiseram é que nós renunciás
semos ao direito de destacar um dispositivo da emenda 
do Governo. E foi aí que se gerou o impasse. Mas, nobre 
Senado Aloysio Chaves, só p<~ra concluir o meu aparte, 
V. Ex• falou nos precedentes de retirad<~ de mensage_ns 
governamenwis, mas, a sua resposta está incompleta 
porque V. Ex~ não me disse se essas mensagens, sobretu
do em se tratando de emendas constitucionais foram re-
tiradas no dia da votação. Foi essa a questão que levan
tei. V. Ex~ falou aí em várias fases, não se discute que em 
vári<Js fases Toram retíradas. Qual foi, porém, a emenda 
constitucional retirada no dia da votação? 

O SR. ALOYSJO CHAVES- V. Ex' fez a primeira 
pergunta como de hábito, quando a Oposição se sente 
em dificuldade e tenta por à prova a memória de todos 
nós, costuma us<Jr esse artifício que é muito conhecido. 
Cite-me um precedente. Eu citei 93 para V. Ex~ 

O Sr. Hulnberto Lucena- Mas não especificOu. 

O SR. ALOYSIO CHAVES- Mas, V. Ex• não está 
satisfeito e estã transformando o nosso Regimento Co
mum, que todos nós devemos respeitar e cumprir, tam
bém agora, no escudo para proteger-se contra a argu
mentação que me parece irrespondível, no tocante à ma
téria constitucional. Pois V. Ex• compulse o Regimento 
Comum e vai encontrar lá a norma expressa, literal. 
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O Sr. Humberto Lucena- Não estou falando em nor
ma, Exf 

O SR. ALOYSlO CHAVES- Permita-me V. Ex• 
responder! V. Ex•s. estão impacientes, inquietos, V. Ex• 
dá um aparte ou outro, mas não deixa concluir sequer a 
resposta a seu aparte. V. Ex• enc_ont.ra no Regimento, no 
arL 42, expresso claramente que o Presidente pode reti
rar a sua proposta até antes de iniciada a votaçã.Q_ e de
pois de iniciada ainda poderá fazê-lo e, neste caso, o pe
dido terá que ser submetido a Plenário. O Regimento 
não poderia consagrar uma norma absurda, não_poderia 
consagrar uma norma que fosse um ins~:JltO ao Con_gres
so, que fosse um agravo ao Congresso. E por(jue--o- Sr. 
Presidente usou de uma faculdade constitucipnal e regi~ 
mental, V, Ex~ vem dizer que o Presidente agrediu o 
Congresso Nacional. 

O Sr. Humberto Lucena- Mas, onde está o preceden
te'? 

O SR. ALOYSIO CHAVES- E tem 93 mensagens ... 

O Sr. Humberto Lucena - Em várias fases da vo
tação. Não no_dia da :votação. Isso nunca houve,_ nobre 
Senador. f: fato inédito. -

O SR. ALOYSIO CHAVES- Não tem nenh_um ar
gumento, o Presi,d_e_nte _usou da faculdade regimental e 
constitucional, portanto, não pode ser censurac)o pela 
Oposição. A Oposição é que cometeu um· erro, nobre Se~ 
nado r. 

Vou concluir Sr. Presidente. 

Vou concluir, Senhor Presidente, V. Ex• já me adver
tiu que o meu tempo está esgotado. V, Ex•s cometeram 
um erro, e todos nós podemos errar, já os praticamos 
sem dúvida, a democracia é quase um truísmo dizer-se, é 
uma longa paciência, mas ela se aperfeiçoou pelo seu 
exercício. Vamos ter paciência, vamos reiterar essas ten
tativas e tenb_o __ certeza que haveremos_de chegar a uma 
solução satisfatória. Se o mesmo espírito de entendimen
to, o mesmo espírito de compreensão contintl<J.r ª presi
dir esse relacionamento entre os Partidos da Oposição e 
do PDS, nº Congresso Nacional. 

E apanhei, Sr. Presidente, para encerrar estas conside
rações desataviadas, um conceito que não será de cunho 
filosófico, mas, sem dúvida, um pensamento m_uito rico e 
apropriado para este momento. Porque a democracia é 
uma categoria histórico-social muito complexa, subordi
nad:t ri fatores de ordem jurídica, socioló_gi_ç_a__e filosófica. 

Há certas cat~gorías que são ontologicamente inde
flníveis, como adverte-nos Santo Agostinho, nas Confis
sões, quando proclamava em retação ao tempo; .. A seu 
respeito ninguém me pergunta, sei o que é; se pergunta
do, quero explicar, já não é", A democracia, porém, 
pode ser definida, efa tem seus pressupostos básicos, e 
um deles, nobre Senador, como V. Ex• conhece e tem 
professado, nesta Casa, é justamente o respeito à liberda
de, o cumprimento à decisão da maioria, o respeito à 
vontade das minorias, à representatividade, à pluralida
de. 

E dentro desse critério V. Ex•s devem compreender 
que o processo de transição democrática só pode 
ultimar-se na medida em que houver um entendimento, 
um acordo, para que a maioria de 2/3 se componha pela 
negociação, pelo entendimento entre o nosso Partido e 
os Partidos_ de V. Ex~ 

E o pensamento, Sr. Presidente, para não ficar este 
meu pronunciamento tão preso a regimentos e a episó
dios, que todos já conhecem_, retirado de Berdiaeff, é es
te: "O que faz do invidíduo biológico uma pessoa é o 
espírito; e quem diz pet~soa, "na acepção profunda do 
personalismo hodierno, confrontado ao individualismo 
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despersonalizador do século passado, diz contradição, 
~gonia, tragédia. Só onde há valores h~ tragédia, ensina 
Max Scheler. Toda a vida d,o espírito está referenciada a 
valores, de onde o trágico da condição humana. "Dize
me o que para ti é valioso e te direi quem és", escreve o 
filósofo Eduardo Spranger, Insiste Berdiaeff- a pessoa 
não é um dado, é um problema. Precisamente dessa con
tex.tura problemática do Homem aflora a imperfeiç~o 
normal do regime democrático. 

Nós prutícamos erros e esses erros se transferem, tam
bém, às instituições. O erro que V. Ex's praticaram eu te
nho certc<':a de que V. Ex~s vão reparar. (Muito bem! 
Palmas.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. AL· 
MIR PINTO NA SIISSÀO DE28-6-84 EQUII. IIN
TREGUII À RIIVISÀO DO ORADOR. SERIA 
PUBLICADO POSTERIORMENTE: 

O SR. ALMIR PINTO (PDS - CE. Pronuncia o se
. B:uiÍltê"-discUrso .. ) Sr. Pi-Csldente, Srs: Selladores; 

Nesta breve comun.icação_fúneb~~. que ora faço, pesa
roso, trago ao conhecint.ento desta Casa o f~lecimento 
do jovem econ.o.mista ce?.rense- Roberto O~ ido Sciria~ 
no Aderaldo, ocorrido sábado em Fortaleza. 

De.'icendente de tradicional família do meu Estado, 
Roberto exercia a sua profissão junto á Companhía de 
Eletricidade do Ceará-COELCE. 

Filho do conceituado médico e pediatra cearense -
Dr. Aloísio Sariano Aderaldo e de sua digníssima.córi
sortc- D. Noeme Sariano Ad.eraldo, o prateado extinto 
gozava du amizade de todos os companheiros do órgão 
estatal a que servia e, por que não dizer, da própria so
ciedade fortalezense. 

Ao fãzer esta comunicação, desejo expressará família 
enlutud1:1 o meu. mais profundo pesar-. 

ATO DO PRESIDENTE N• 46, DE 1984 

O Presidente do Senado Federal, no uso das atri
buições que lhe conferem o Regímento Interno, e nos 
termos dos Artigos 79, 55 e 511, Parágrafo 59 do Regula
mento Administrativo, aprovado pela Resolução n9 58 
de 1972, com a nova redação dada pela Resolução n9 57 
de 1976 e tendo em vista o que dispõe o Ato n9 18 de 
I 976, resolve: 

Art. 1 Çl Aprovar ad referendum da Comissão Direto
ra, a ·Prestação de Contas do Quarto Trimestre de 1983 
do Centro de Informática e Processamento de Dados do 
.Senado Federal - PRODASEN e do Fundo de Infor
mática e Processamento de Dados do Senado Federal -
FUNDASEN. 

Art. 2" Este Ato entra em vigor na data de s-ua 
publicação, 

Senado Federal, 29 de junho de 1984. - Moacyr 
Dalla, - Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE N• 47, DE 1984 

O Presidente do Senado Fed~;:ral, no uso das atri
buições que lhe conferem o Regimento Interno, e nos 
termos dos Artigos 79, 55 e 511, Parágrafo 5<.> do Regula
mento Administrativo, aprovado pela Resolução n9 58 
de 1972, com a nova redação dada pela Resolução n9 57 
de 1976 e tendo em vista o que dispõe o Ato n<.> 18 de 
1976, resolve: 

.Art. 1<.> Aprovar ad referendum da Comissão Direto
- ra, a Prestação de Contas relativa ao exercícío de 1983, 

do Centro de Informática e Processamento de Dados do 
Senado Federal - PRODASEN. 

Art. 29 Este Ato entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Senado Federal, 29 de j'unho de 1984. - Moacyr 
Dalla, Presidente. 
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ATAS DE COMISSÕES 
COMISSÃO DE FINANÇAS 

8• Reunião da Comissão de Finanças, 
realizada em 14 de junho de 1984 

Aos quatorze dias do mês de junho do ano de mil, no
vecentos e oitenta e quatro, na Saia de Reuniões da Co
missUo de Finanças do Senado federal, Ala Senador 
Nilo Coelho, presente os Senhores Senadores Itamar 
Franco, José Lins, Roberto Campos, Saldanha Derzi, 
A)buno Franco, Severo Gomes, Jutahy Magalhães, Al
mir Pinto, Octávio Cardoso, JoUo Lúcio e Passos Pôrto, 
reúni-se a COmissão de Finam;;as do Senado Federal. 
peixam de comparecer, por motivos justificado, os Se
nhores Senadores Amaral Peixoto, Jorge Bornhausen, 
Amurai Furlan, Gabriel Hermes, João Castelo, Guilher
me Palmeira, Vergflio Távora, José Fragelli, Pedro Si
mon, Cid Sampaio e Roberto Saturnino. Havendo o 
·~quorum" regimental, o Senhor Presidente, Senador Ita~ 
mar Franco, declara abertos os trabalhos da Comissão, 
convidado o Senhor Senador José Lins para ocupar a 
Presidência. Assumindo a Presidência, o Senador José 
Lins determina a leitura da Ata da 7~ Reunião, que, sem 
discussão, é dada como aprovada. Passa-se à apreciação 
dos Itens costantes da pauta dos trabalhos. Item 1 -
ProJeto -de Lei da Câmara n"' 148/82- "Autoríza ·a Po
der ExecutivO a promover a transformação da Fundação 
Universidade de Caxias do Sul em Fundação de Direito 
P!]blico." Relator: Senador Roberto Campos, que emite 
parecer contrário, que é colocado em discussão, Não ha
vendo quem queira discuti-lo, passa-se à votação do Pa
recer do Relator, que é aprovado, com o Voto do Sena
dor Pedro Simon, em Separado, Vencido. Item 2- Pro
jeto de Lei do Senado n<.> 058/83 - "dispõe sobre a 
cobrança de multa pelas concessionárias de serviço 
público." Relator: Senador Roberto Campos> que emite 
parecer favonível à matéria. Colocado o Parecer do Re
lator em discussão, e não havendo quem queira discuti
los, passa-se à votação sendo aprovada,_ Item 3 - Proje
to de Lei d<J Câmara n" 19/84- "Dispõe sobre a escala 
de nivel de classificaçào dos cargos em provimento em 
comissão, integrante: do Grupo~ Direçào e Assessora
menta Superior do Quadro Permanente da Secretária do 
TCU-Tribunal de Contas da União, e dá outras_ provi
dências. "Relator: Senador Roberto Campos, que emite 
Parecer favorável à proposição. Colocado o Parecer do 
Relator em discussão, e não havendo quem queira 
discuti-lo, o Senhor Presidente determina que se passe à 
votação, sendo o mesmo aprovado. Item n" 10- Projeto 
de Lei da Câmara nQ 147/83- "Modifica os§§ 39e 49 do 
art. i" da Lei n94.937, de 18 de março de 1966, para asse
gurar aos Deputados e Senadores a averbação, mediante 
indenização ao lPC, do tempo correspondente a um 
mandato legislativo estadual ou municipaL "Relator: Se
nador Passos Pôrto, que emite parecer contrário à ma~ 
téria. O Senhor Presidente coloca o Parecer do Relator 
em discussão e, não havendo quem queira discuti~lo, 

passa-se à votação, sendo o mesmo aprovado. O Senhor 
Senador José Lins, Vice-Presidente no exercício da Presi
dência, convida o Senhor Senador Saldanha Derzi para 
ocupar a Presidência, para que possa relatar o próximo 
item da pauta. O Senhor_ Senador Saldanha Derzi assu
me a Presidência, ayentual, determinada seja apreciado o 
item 11 da pauta. Item II - Projeto de Lei da Câmara 
n9 164/83 _-''Altera a estrutura da Categoria Funcional 
de Psicólogo, do Grupo-Outras Atividades de Nível Su
perior, e dà outras providências. "Relator: Senador José 
Lins, que emite Parecer Favorável ao Projeto em exame 
e contrário à Ernenda n<.> I, apresentada ao Projeto pela 
Comissão de Serviço Público Civil do Senado Federal. 
Após ler() Parecer sobre o Projeto de Lei da Câmara n9 
164/83, o Senhor Senador José Lins vê ser colocado o 
parecer em discussão e, corno não há quem queira 
discuti~lo, o Senhor Senador Saldanha D_erzi, Presidente-



Junho de 1984 

Evcntu~t. colocaMo em votação, sendo o mesmo aprova
do por unanimidade. Após a apreciação do Item n"' ll da 
pauta, reassume a Presidência o Senhor Senador José 
lins, que declara adi<Jdos os Itens 4 (Projeto de L_ei da 
Câmara nl' 80/83), 5 (Requerimento nl' 717f83), 6 (Proje
to de Lei do Senado n~"' 112/Sj), 7 (Projeto de Lei da Câ
mara n~> 261/83), 8 (Projeto de Lei do Senado rll' f33/SO
Complementar), 9 - (Projeto de Lei da Câmara n~> 

226(83),12 (Projeto de Lei do Senado nl' 12/84), em vir
tude da falta de quorum para deliberação da Comissão. 
Nada mais havendo a ser tratado, o Senhor Senador José 
Lins, V ice-Presidente no exercício da Presidênêia, deter
mina a mim, Luiz Fernando Lapagesse, Assistente da 
Comissão de Finanças do Senado Federal, "lavra-se a 
presente Ata que, lida e aprova, e assinada pelo Senhor 
Senador José Lins, no exercício da Presidêncía. 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA 
9' Reunião, realizada em 

13 de junho de 1984 

Às nove hora!O e trinta mínutos da dia treze de junho 
de mil novecentos e oitenta e quatro, na sala da Comis
são, sob a presidência do Sr. Senador Murilo Badaró, 
Presidente, reúne-se a Comissão de Constituição e ius
tiça, com á presença dos Srs. Senadores Aderbal Jurema, 
Martins Filho, Carlos Chiarelli, Odacir Soares, Passos 
Põrto. João Calmon, Octávio Ca"fdosO; Ãfmlr Púiio, Jo
sé Ignácío e Hélio Gueiros. Deixam de comparecer, por 
motivo justificado, os Srs. Senadores Helv(dio Nunes, 
Guilherme Palmeira, Carlos Alberto, Marcondes Gade
lha, Am<:~ral Furlan, José Fragelli, Pedro Simon e Enéas 
Faria. Havendo número regimental, o Sr. Presidente de-

- clara abertos os trabalhos e dispensa a leitura da Ata da 
Reunião anterior, que é dada como aprovada. A seguir, 
o Sr. Presidente torna a reunião em caráter secreto, para 
apreciar as seguintes matérias constantes da pau ia: -Item 
t. Mensagem n9 89, de 1984 (Mensagem n9 155, de 16-5-
84, na origem), do Sr. Eresidente da República, subme

t~nd_o _ ~ -~pro~~~ü? d~ Se~~d~ -~ede_ra~·-- 9 nome d_o Dr. 
José Ajurícaba da Costa e Silva Pãra exerCer O-Cãrgo de 
Ministro do Tribunal Superior do Trabalho, nu vaga de~ 
corrente da aposentndoria do Ministro Antônio Lamar~ 
ca. Relator: Senador Martins Filho. Item 2. Mensagem 
n9 90, de 1984 (Mensagem n9 156, de 16-5-84, na origem), 
do Sr. Presidente da República, submetendo ao Senado 
Federal, o nome do Dr. Paulo César Cataldo para exer~ 
cer o cargo de Ministro do Superior Tribunal Militar na 
vaga decorrente da aposentadoria do Ministro Jacy Gui
marães Pinheiro. Relator: Senador Aderbal Jurema. 
Item 3. Mensagem n9 91, de 1984 (Mensagem "!'19157, de 
I 6-5-84, na origem), do Sr. Presidente da República, sub
metendo à aprovação do Senado fede-ral, o nome do Dr. 
Pajehú Macedo Silva para exercer o cargo de Ministro 
do Tribunal Superior do Trabalho, na vaga decorrente 
da aposentadoria do Ministro MOzart Victor Russoma
no. Relutar: Senador Octávio Carâoso. Reabirta a reu
nião, continua a apreciação da pauta. Item 4. Projeto de 
Resolução d<:~ Comissão de Economia à Mensage:m n9 
70, de 1984 (Mensagem n9 i09, de 17-4-84, na origem), 
do Sr. Presidente da República, submetendo à apro
vação do Senado Federal, proposta do Sr. Ministro da 
Fazenda, para que seja aútoriiãdo o Governo do Estado 
do Rio de Janeiro a elevar, temporariamente, em Cr$ 
60.406.704.949,55, o montaltte de sua dívlda consolidada 
interna. Relator: Senador Passos Pôrto. Parecer: favorá
vel, por constitucional e jurídico. Não havendo discus
são, o Sr. Presidente põe em votação o parecer, que é 
aprovado por unanimidade. Item 5. Projeto de Reso
lução da Comissão de Economia à Mensagem n9 239, de 
1982 (Mensagem n~> 468, de 22-1 I-82, na origem), do Sr. 
Presidente da República, submetendo à aprovação do 
Senado Federal, proposta do Senhor Ministro da Fazen
da, para que seja autorizada a Prefeitura Muiiicipai de 
Aragurcas (GO) a contratar operação de crédito no valor 
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de Cr$ 22.299.000,00. Relator: Senador Guilherme Pal
meira. Parecer: favorável, por constitucional e jurídiCo. 
Não havendo discussão, o Senhor Presidente põe em vo
taç_ão o parecer, que é aprovado por unanimidade. Item 
6. Projeto de Resolução da Comissão de Economia à 
Mensagem n~' 241, de 1982 (Mensagem n9 470, de 22-11-
82, na origem), do Senhor Presidente da República, sub
metendo à aprovação do Senado Federal, proposta do 
Senhor Ministro da Fa.zenda, para que seja autorizada a 
Prefeituru Municipal de Caiapônia (GO) a contratar 
operação de crédito no valor de Cr$ 150.702.132,12. "Iie
lator: Senador Martins Fílho. Parecer; favorável, por 
consti~uciona/ e jurídico. Não havendo discussão, o Se
nhor Pre$id<;:JJte põe em votação o parecer, que é aprova
do por -unanimidade. Item 7. Projeto de Resolução da 
Comissão de Economia à Mensagem n9 25, de 1984 
(Men.sagcm nQ 18, de lQ-1-84, na origem), do Senhor Pre
Sidente da República, submetendo à aprovação do Sena
-do Federal, proposta do Senhor Ministro da _Fazenda, 
pura que seja autOrizada a Prefeitura Municipal de Ara
guatins (GO), a contratar operação de crédito no valor 
_de_ Cr$ 91.458.986,15. Relator: Senador Martins Filho. 
Parecer: favorável, por constitucional e jurídic_o. Não ha
vendo di~cussão, o Senhor Presidente põe em votação o 
pa"rccer, que é aprov<ido Por unanimidade. Item 8. Proje
to de Lei da Câmara n~' 35, de 1984 (Projeto de Lei n9 
1.656-B, de 1983, na Câmara dos Deputados), que altera 
disPositivos do Decreto-lei n9 2.848, de 7 de dezembro de 
1940- Código Penal, e dá outras providências. Autor: 
Poder Executivo. Relator; Senador Odacír Soares. Pare
cer; favonívei, por constitucional e jurídico e contrário à 
Emenda _n9 1-CCJ de autoria do Senhor Senador Amaral 
Furlan. Não havendo discussão, o Senhor Presidente 
põe em votação o parecer, que é aprovado por unanimi
dade. Item 10. Projeto de Lei da Câmara n9 5, de 1983 
(Projeto de Lei n9 5.356-B, de 1981, na Câmara dos De
putados), que regulamenta as profissões da área de pro
cessamento eletrônico _de dados, e dá outras providên
cias. Autor: Deputado Victor Faccioni. Relator: Sena
qor José Igná~io Ferreira, Pareccr: favorável, quanto ao 
méríto. Não havendo discussão, o Senhor Presjdente põe 
em votação o parect:r, que é aprovado por unanimidade. 
Item II. Projeto de Resolução da Comissão de Economia 
à f\.1ensagem n~> 31, de 1984 (Mensagem n9 25, de 11~1-84, 
na origt:m), do Senhor Presidente da República, subme
tendo à aprovaçüo do Senado Federal, proposta do Se
n.hor Ministro da Fazenda, para que seja autorizada a 
Prdeitura Municipal de Itajá (GOJ, a contratar ope~ 
ração de_crédito no valor de Cr$ ll6.018.641,00. Rela
tor: Senador Odacir Soares. Parecer: favorável, por 
constitucional e jurídico. Item n\' 12. Projeto de Lei do 
Senado nQ 261, de 1981, que altera o artigo 37, da Lei nl' 

- fS07, de 1960- Lei Orgânica da Previçiência Social. 
Autor: Senador Jorge Kalume. Relator: Senador Passos 
Pórto. Parecer: favorável, por constitucional e jurídico. 
Não havendo discussão, o Senhor Presidente põe em vo
tação_ o parec~r. que é aprovado por unanimidade. Item 
13. Projeto de Lei do Senado n9J7l, de 1982, que institui 

. zona franca na cidade de Cruzeiro do Sul, município do 
Estado do Acre, pelo prazo que especifica, e dá outras 
providências. Autor: Senador Jorge Kalume. Relator: 
Senador Passos Pôrto. Parecer: contrário por inconstitu
cional. Não havendo discussão, o Senhor Presidente põe 
cm votação o parecer, que é aprovado por unanimidade. 
Item 14. Projeto de Lei do Senado n9 78, de 1983, quees~ 
tabclece obrigatoriedade de seguro de crédito para as 
operações que indica. Autor: Senador Jorge Kalume. 
~elator: Senador Passos Pôrto. __ Parecer: favorável, por 
consütucional e jurídico, na forma das Emendas n9s 1 e 
2-CCJ, que oferece. Não havendo discussão, o Senhor 
Presidente põe em votação o parecer, que é aprovado 
por ummimidade. Item 15. Projeto de Lei do Senado n9 
55, de 1983, que determina seja a Bandeira Brasileira 
hasteada diariamente nos estabelecimentos de lY e 29 
graus, sob cântico do Hino NacionaL Autor: Senador 
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Jorge Kalume. Relator: Senador Passos Pôrto. Parecer: 
favorável, pOr constitucional e jurídico. Não havendo 
discussão, o Senhor Presidente põe em votação o pare
cer, que é aprovado por unanimidade. Item I 6. Requeri
mento n? 840, de 1983, do Senhor Senador Humberto 
Lucena, requerendo, na forma regimental, a inserção em 
At<:~, de um voto de aplauso aos termos da carta com que 
o ex-Ministro Hélio Beltrão se demitiu, e um voto de 
louvor pela sua eficiente gestão nos Ministérios da Previ
dência Social e Extraordinário da Desburocratização. 
Relator: Senador Martins Filho. Parecer: favorável, por 
constituc-ional e jurídico. Não havendo discussão, o Se
nhor Presidente põe em votação o parecer, que é aprova
do por unanimidade. Item 18. Projeto de Lei da Câmara 
n9 162, de 1983- Complementar (Projeto de Lei n9 241-
C, de 1981, na Câmara dos Deputados), que fixa normas 
sobre repetição de topônimos de cidades e vilas, incorpo
radas ao texto da Lei Complementar n9 1, de 9 de no
vembro de 1967. Autor: Deputado Nilson Gibson. Rela
tor: Senador Odacir Soares. Parecer: favorável quanto 
ao mérito. Não havendo discussão, o Senhor Presidente 
põe em votação o parecer, que é aprovado por unanimi
dade. Item 28. Projeto de Lei da Câmara n9 24, de 1984 
(Projeto de Lei n9 1.319-B, de 1983, na Câmara dos De
putados), que dá nova redação ao artigo 15 do Decreto
lei n9 411, de 8 de janeiro de 1969, que "dispõe sobre a 
administração dos Territórios Federais, a organização 
dos seus Municípios, e dá outras providências". Autor: 
Deputado Mozarildo Cavalcanti. Relator: Senador Mar
tins Filho. Parecer: favorável, por constitucional ejurldi· 
co. Não havendo discussão, o Senhor Presidente põe em 
votação o pareCer, que é aprovado por unanimidade. 
Item 29. Projeto de Lei da Câmara n9 215, de 1983 (Pro
jeto de Lei n9' 553-B, de 1983, na Câmara dos Deputa
dos), que altera o artigo 19 e seu§ ]9 da Lei n9 4.717, de 
29 de junho-de:i965, para ampliar as hipóteses de cabi
ineiúo de ação popular e da legitimação para propô-la. 
Autor: Deputado Lúcio Alcántoara. Relator: Senador 
Odacir Soares... .Parecer: favorável quanto ao mérito, por 
oportuno e conveniente, com. a-Emenàa nY 1·--cCJ; de-ãu:. 
toria do Senhor Senador Hélio Guelras. Não havendo 
discussão, o Senhor Presidente põe em votação o pare
cer, que é aprovado por unanimidade. Item 30. Projeto 
de Lei do Senado n9 30, de 1983, que dispõe sobre o di~ 
rei to do assinante à transferência do telefone nos lugares 
onde o serviço ê explorado por mais de uma empresa, 
nas condições que especifica. Autor: Senador Nelson 
Carn-eiro. Relator: Senador Aderbal Jurcma. Parecer: fa
vorável, por constitucional e jurfdico. Não havendo dis
cussão, o Senhor Presidente põe em votação o parecer, 
que- é aprovado por unanimidade. Item 31. Projeto de 
Lei do Senado n9 158, de 1983, que regula a utilização e a 
liberação du. conta vinculada do FGTS, para a cons
trução e aquisição de casa pr6pria. Autor: Senador Fer
nando Henrique Cardoso. Relator: Senador Martins Fi
lho. Parecer: favorável, por constitucional e jurídico. 
Não havendo discussão, o Senhor Presidente põe em vo
tação o parecer que é aprovado por unanimidade. Item 
32. Projeto àe Lei do Senado n9 161, de 1982, que-deter
mina o pagamento em dobro da parcela salarial impug
nada sem relevante fundamento jurídico. Autor: Sena
dor Itamar Franco. Relator: Senador José Ignácio Fer
reira. Parecer: favorável, por constitucional e jurídico. 
Não havendo díscussão, o Senhor Presidente põe em vo
tação o parecer, que é aprovado por unanimidade. Item 
33. Projeto de Lei do Senado n9 155, de 1982. Fixa prazo 
para atu_alização de valores previstos em tabelas de inci
dência do imposto sobre a renda na fonte, e dá outras 
providências. Autor: Senador Pedro Simon. Relator: Se
nador José lgnácio Ferreira. Parecer; favorável, por 
constitucional e jurfdico. Não havendo discussão, o Se
nhor Presidente põe em votação o parecer, que é aprova
do por unanimidade. ltem 34. Projeto de Lei do Senado 
n9 372, de 1981, que altera dispositivo da vigente legis
lação previdcnciãria, para o fim de assegurar também ao 
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marido viúvo o dírcito ao benefício da pensão. Rdator: 
Senador Hélio Gueiros. Parecer: favorável, por constituw 
ciona! e jurídico. Não havendo discus.~ào, o" Senhor Pre
sidente põe em votação o parecer, que é aprovado por 
unanimidade. Item 37. Projeto de Lei do SenadO n"' 228, 
de !983, que dispõe sobre a substituição por "Ana 
Lidia" do nome de ··Rogério Pithon F'ari::1", no logra
dour~l público de Brasília, anteriormente: conht..-cido 
como Parque da Cidade. Autor: Senador Hélio Gueiros. 
Relator: Senador rvJurtins Filho. Parecer: solicitando 
que scj:.t oficiado ao S_enhor Governador do Distrito Fe
deral, com o objt!tivo de apurar a conveniência ou não 
da mudança do nome do Parque da Cidade. Não haven
do discussão, o Senhor Presidente põe em votação o pa
recer, que é aprovado, com voto contrário do Senhor Se
nador Passos Pôrto. Item 38. Projeto de _Lei do Senado 
n9 45, de 1982, que institui o "Dia Nacional da Conser
vw,;ào du Solo" a ser comemorado em todo o País, no 
dia 15 de <lbril de cada ano. Autor; Senador Passos Pôr
to. Relator: Senador José Ignácio Ferreira. Parecer: fa
vorável, por constitucional e jurídico. Não havendo dis
cussão, o Senhor Presidente põe em votaÇão o parecer, 
que é aprovado por unanimidade. Item 39. Projeto de 
Lei da Câmara n~' 99, de 1982 {Piojeto de Lei n~'6.059-B~ 
de 1982, na Câmara dos Deputados) que dispõe sObre o 
ensino no Mmistério da Aeronáutica. AuTOr:- Poder Exe
cutivo. Relator: Senador Passos Pôrto. Parecer: favorá
vel, por constitucional e jurídico, na forma do substituti
vo da Comissão de Segumnça Nacional. Não havendo 
discussão o Senh_Qr_ Presidente põe cm votação o parecer, 
que é aprovado por unanimidade. Item 41. Projeto de 
Lei da Câmara nl' 52, de !984 (Projeto de Lei n9 2.681-B, 
de 1983, na Câmr~ra dos Deputados), que dispõe sobre a 
assistência e salvamento de embarcação, coisa ou _bem 
em perigo no mar, nos portos c nas vias navegáveis inte
riores. Autor: Poder Executivo. Relator: Senador Mar
tins Filho. Parecer: favorável quanto ao mérito, Não ha
vendo discussão, o Senhor Presidente põe em votação o 
parecer, que é aprovado por unanimidade. Item 42. Pro
jeto de Lei da Câmara n" 286, de 1983 (Pr:Qjeto de Lei n~' 
1.262-D, de 1983. na Câmara dos Deputados) que fixa a 
data da eleição dos vereadores dos municípios criados 
pela Lei n9 7:009, de }I' de julho de 1982, e dá outras pro
vidências. Autor: Deputado Júlio Martins. Relator: Se
nador Martins Filho. Parecer: favorável, por constitu
cional e jurídico. Não havendo discussão, o Senhor Pre
sidente põe em votação o parecer, que é aprovado por 
unanimidade. Item 43. Projeto de Lei do Senado n~' 213, 
de 1983. Institui o "Dia Nacional do Voluntariado." Au
tor: Senador Lourival Baptista, Relator: Senador Ader
ba! Jurema, Parecer: favorável, por constitucional e jurí
dico. Não havendo discussão, o Senhor Presidente põe 
em votação o parecer, que é aprovado por uilanimidade_L 
Item 46. Projeto de Lei do Senado n" 34, de 1979, que 
dispõe sobre o processo de fiscalização pela Câmara dos 
Deputados e pelo Senado Federal, dos atos do Poder 
Executivo e os da administração indireta. Autor: Sena
dor Mauro Benevides. Relator: Senador Odacir Soares. 
Parecer: favorável, por constitucional e jurídico. Não ha
vendo discussão,, o Senhor Presidente põe em votação o 
parecer, que é aprovado por unanimidade. Item 47. Pro
jeto __ de Lei do Senado nl' 103, de 1983, que exclui dos 
vencimentos tributáveis as quantias pagas a título de re
presentação, e dá outras providências. Autor: Senador 
Itam<Jr Franco. Relator: Senador José Ignácio Ferreira. 
Parecer: favorável, por constitucional e jurídico. Não ha
vendo discussão, o Senhor Presidente -põe em votação o 
parecer, que é aprovado por unanimidade. Item 48. Pro
jeto de Lei do Senado n~' 148, de 1983, que -ínterpreta dis
positivo legal esclarecendo que o reajuste dos benefícips 
previdenciários obedecerá aos mesmos critéiios instituí
dos pela política salarial. Autor: Senador Fernando 
Henrique Cardoso. Relator: Senador JOsé Jgn-ácio Fer
reira. Parecer: favorável, por constitucional e jurídico, 
com a Emenda n" 1-CCJ, que oferece, Não havendo dis-
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cussào, o Senhor Presidente põe em votação o parecer, 
que é aprovado por unanimidade. Item 49. Projeto de 
Lei do Senado n" 197, de 1983, que introduz modifi
cações na Consolidação dus Leis do Trabalho, para o 

-fim de impor multa u empresa que atrasar-na transferên
ci<l uo sindicato respectivo, das importâncias correspon
dentes U contribuição sindical- descontada na folha de 
seus empregados. Autor; Senador Nelson Carneiro. Re
lator: _Senador José Ignácio Ferreira. Parecer: favorável, 
por constitucional e jurídico. Nào havendo discussão, o 
Senhor Presidente põe em votação o parecer, que é apro
vudo por unanimidade. Item 51. Projeto de Lei do Sena
do nÇI 86, de 1984, que renova, até 31 de dezembro de 
1985, o pmzo de validade do Concurso de Fiscal de Tri
buw_s Federais, que __ menciona. Autor: Senador José 
I,.ins. Relator: Senador Passos PôrtQ. Parecer: favorável, 
por constitucional e jurídico. Não havendo discussão o 
Senhor Presidente põe em votação o parecer, que é apro
vado por. unanimidade. A seguir, o Senhor Presidente, 
Sen~tdor Murilo Badaró, passa a presidência ao Senhor 
Sen:tdor Aderbal Jurema, para relatar o item 9. Projeto 
de Lei da Câmara n976, de 1984 (Projeto de Lei nY 1.657-
8, de 1983, ml Câ_mara dos Deputados), que institui a Lei 
d_c_ Execução Penal. Autor: Poder Executivo. Relator: Se
nador Murilo Budaró. Parecer: ·favorável, por constitu
cional e jurídico. Não havendo discussão, o Senhor Pre
sidente eventual, põe em votação o parecer, que é apro
vado por un<Jnimid<Jde. Prosseguindo, o Senhor Presi
dente eventual, Senhor Senador Aderbal Jurem a, passa a 
presidência ao Senhor Senador Murilo Badaró. Por deli
b_eração da presidência, são adiados em face da ausência 
dos relatores, o PRS n<? 27/84, PLS_ n<? 48/84, PLS n~> 

151(82, PLS n' 106(82, PLS n' 376(81, PLS n' 166(83, 
PLS n' 61(82, PLS n' ~lli/81, PLS n' 128(83, PLS n' 
23(83, PLS n' 17 (82, PLS n'71(82, PLC n' 25/80, PLS 
n' 133/80, PLS n' 51(54 e PLS n' 374/81. O Senhor Pre
sidente informa aos demais membros da Comissão, ha
Ver _sobre a mesa uma pauta extra. Passa-se assim a apre
ciação do item único. Projeto de Lei do Senado nl> 224, 
de !982, que autoriza o Poder Executivo a instalar os 
cursos superiores que menciona, no Município de Cru
zeiro do Sul, Estado do Acre, e dá outras providências. 
Autor: Senador Jorge Kalume. Relator: Senador Mar
condes Gadelha. Parecer: contrá'rio quanto ao mérito. 
Poslo em discussão o p<lrecer, o Senhor Senador Martins 
Fílho .solicita vista, que é deferida pelo Senhor Presiden-
te. 

Nada mr~is havendo a tratar, encerra-se a reunião, la
vrando eu, Ronaldo Cavalcante Gonçalves, Assistente 
da Comissão, a presente Ata, que lida e aprovada, será 
assinad<l pelo Senhor Presidente. 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA 

10' Reunião, Realizada em 
26 de Junho de 1984. 

Ãs dez horas do dia vinte e seis de junho de mil nov~ 
cintos e oitenta e quatro, na Sala da Comissão, Ala Se
nador Alcx<Jndre Costa, sob a Presidência do Sr. Sena
dor Murilo B<Jdaró, Presidente, reúne-se a Comissão de 
Constituição e Justiça, com a presença dos Srs. Senado" 
res Helvídio Nunes, José Fragelli, Passos Põrto, A1mir 
Pinto, Martins Filho, Aderbal Jurema, Alfredo Campos 
e OctCJvio Cardoso. Deixam de cQmparecer, por motivo 
justificado os "Srs. Senadores Guilherme Palmeira, Car
los Chiurelli, C;;~r!os Alberto, Marcondes G;;~delha, Ama
ral furlan, Odacir Soares, José lgnácio Ferreira, Pedro 
Simon, Hélio Gueiros e Enéas Faria. _Havendo número 
regiment<ll, o Sr. Presidente declara abertos os trabalhos 
e dispensa a leitura da Ata da reunião anterior, que é 
dada como aprovada. A seguir o Sr. Presidente torna a 
reunião em caráter secreto para a apreciaÇão da seguinte 
rria.têria consrante da pauta: Mensagem n" 102, de 1984, 

Junho de 1984 

(Mensagem n"' 193, de 19-6-84, na origem), do Sr. _Presi
dente da República, submetendo à aprovação do Senado 
Pedem!, o nome do Almirante-de-Esquadra Raphael de 
A;.:evedo Branco para exercer o cargo de Ministro do Su
perior Tribunal Militar, na vaga decorrente da aposenta
dori<J do Ministro Almirante-de-Esquadra Octávio José 
Sampaio Fernundcs. Relator: Senador Martins Filho. 
Tornada pública a reunião e nada mais havendo a tratar, 
encerra-se, lavr:.tndo eu, Ronald Cavalcante Gonçalves, 
Assistente d<J Comissão, a presente Ata, que lida e upro
vadu, será us.~inad<J pelo Sr. Presidente, 

COMISSÃO ESPECIAL QUE EXAMINA O 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 118, 

DE 1984, QUE INSTITUI O CÓDIGO CIVIL. 

2~ Reunião, Realizada em 
29 de Junho de 1984. 

Ãs dez horas do dia vinte e nove de junho de mil nove
centos e oitenta e qu;:Jtro, na Sala da Comissão de Cons
tituição e Justiça, na Alr~ Senador Alexandre Costa, 
reúne-se a Comissão Especial que Examina o PLC n~> 

118, de 1984, que institui o Código Civil, sob a Presidên
cia do Sr. Senador Nelson Carneiro, Presidente, com a 
presença dos Srs. Senadores Luíz Viana Filho, João Cas
telo, Hélio Gueiros, José Fragelli e Eneas Faria. Deixam 
de Comparecer, por motivo justificado, os Srs. Senado
res Murilo Badaró, Helvídio Nunes, Octávio Cardoso, 
Roberto Campos, Carlos Chiarelli, José Sarney e José 
Ignácio Ferreira. Havendo número regimental, o Sr. Pre
sidente declara abertos os Trabalhos e dispensa a leitura 
da Ata da reunião anterior, que é dada como aprovada. · 
A seguir, o Sr. Presidente informa a Comissão, quejã de-· 
signou os relatores parciais, do PLC n" 118/84, que insti
tui o Código Civil, na forma seguinte: 

I - Parte Geral - Senador Helvídio Nunes; 
2- Livro I - Parte Especial - Obrigações -Sena

dor José lgnácio Ferreira; 
3- Livro II- Parte Especial- Atividade Negocial 

-Senador Octávio Cardoso; 
4- Livro III - Parte Especial- Das Coisas- Se

nador Enéas Faria; 
5- Livro IV - Parte Especial - Da Família -Se

nador Jo!;é Sarney; 
6- Livro V - Parte Especial - Sucessões - Sena

dor C<trlos Chiarelli e 
7- Livro V - Parte Especial - Livro Complemen

tar- Senador Hélío Gueiros. Prosseguindo, o Sr. Presi
dente indaga aos membros da Comissão se todos estão 
de <H.:ordo com a designação. Não havendo discordância, 
quanto u designação dos relatores parciais, o Sr. Presi
dente agradece a presença de todos os Srs. Senadores, e 
encerra a reunião, lavrando eu, Ronald Cavalcante 
Gonçalves, Assistente da Comissão, a presente Ata, que 
lida e aprovada, será assinada pelo Sr. Presidente. 

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUf:RITO 

(RESOLUÇÃO N' 53(80) 

18'- Reunião, Re;tlizada em 
II de abril de 1984 

Às dezessete horas do dia onze de abril do ano de mil 
novecentos e oitenta e quatro, na Sala da Comissão de 
Economia - Ala Senador Nilo Coelho, reúne-se a Co
missão Parlamentar de Inquérito criada pela Resolução 
n~> 52, d~ 1980, destinada a investigar o funcionamento 
do mercado financeiro do País, presentes os senhores Se~ 
nadares José Fragelli, Almir Pinto, Mauro Borges, Jai
son Barreto, José Lins, Jutahy Magalhães, Jorge Kalume 
e João Calmon. 
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Deixam de comparecer, por motivo justificado, os se
nhores Senadores Virgílio Távora, João Castelo, João 
LúciO, Albano Franco, Pedro Simon e Affonso Camat
go. 

Abertos os trabalhos, o Senhor Senador José Fragelli, 
Presidente da Comissão, dispensa a leitura da Ata da 
reunião anterior e, em seguida é aprovada. 
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Logo a seguir, a palavra é concedida ao Relator da 
matéria, Senador José Lins, que afirma estar de acordo 
com a continuídude dos trabalhos da CPI, no caso a que 
se -refere. 

Prosseguindo, o Senhor Presidente da Comissão, Se-
nador José Fragelli, comunica aos Senhores Membros 
da Comissão presentes, que juntamente com o Senador 
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José Lins, Relator, farão uma lista de indicações de no· 
mes a serem aprovados na Comissão, que virão depor 
nesta CPI, numa data a ser oportunamente marcada. 

Nad:.J. mais h:.J.vendo a tratar, encerra-se a reunião e, 
pam constar. eu, Haro!do Pereira Fernandes, Assistente 
da Comissão, lavrei a presente Ata que, !ida e aprovada, 
é assinada pelo Senhor Presidente e irá à publicação. 


